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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)

1801-99
1752-2000
1754-2000
2592-2004
3000-2004
3122-2004
895-2005
1617-2005
1628-2005
1710-2005
1815-2005
1853-2005
1881-2005
1912-2005
2025-2005
2228-2005
2406-2005
2412-2005
2413-2005
2414-2005
2415-2005
5359-2005
6234-2005
302-2006
312-2006
322-2006
323-2006
347-2006
392-2006
393-2006
394-2006
395-2006
504-2006
505-2006
506-2006
507-2006
508-2006
509-2006
539-2006
560-2006
671-2006
683-2006
687-2006
695-2006
699-2006
924-2006
952-2006
999-2006
1000-2006
1038-2006
1089-2006
1090-2006
1243-2006
1268-2006
1269-2006
1344-2006
1392-2006
1393-2006
1424-2006
1450-2006
1529-2006
1530-2006
1531-2006

1532-2006
1544-2006
1585-2006
1593-2006
1674-2006
1750-2006
1777-2006
1822-2006
1823-2006
1824-2006
1825-2006
1830-2006
1831-2006
1834-2006
1835-2006
1847-2006
1853-2006
1868-2006
1910-2006
1920-2006
1921-2006
1940-2006
1941-2006
1942-2006
1981-2006
1987-2006
1988-2006
1989-2006
1991-2006
1992-2006
1993-2006
1995-2006
1996-2006
1997-2006
1998-2006
2000-2006
2003-2006
2019-2006
2072-2006
2073-2006
2074-2006
2088-2006
2090-2006
2091-2006
2094-2006
2102-2006
2107-2006
2111-2006
2118-2006
2119-2006
2120-2006
2142-2006
2167-2006
2169-2006
2170-2006
2171-2006
2172-2006
2175-2006
2176-2006
2177-2006
2178-2006
2179-2006
2180-2006

2181-2006
2185-2006
2189-2006
2190-2006
2200-2006
2209-2006
2210-2006
2211-2006
2212-2006
2215-2006
2221-2006
2227-2006
2228-2006
2229-2006
2230-2006
2237-2006
2238-2006
2239-2006
2242-2006
2249-2006
2250-2006
2251-2006
2252-2006
2253-2006
2290-2006
2291-2006
2308-2006
2310-2006
2316-2006
2317-2006
2318-2006
2319-2006
2342-2006
2348-2006
5014-2006
5016-2006
5017-2006
5028-2006
5032-2006
5061-2006
5235-2006
5252-2006
5310-2006
5312-2006
5313-2006
5468-2006
5473-2006
5498-2006
5499-2006
5530-2006
5581-2006
5590-2006
5601-2006
5699-2006
5730-2006
5737-2006
5830-2006
5833-2006
5834-2006
5835-2006
5836-2006
5882-2006
5889-2006

5891-2006
5897-2006
5959-2006
5978-2006
6042-2006
6043-2006
6045-2006
6052-2006
6078-2006
6095-2006
6119-2006
6129-2006
6130-2006
6132-2006
6133-2006
6134-2006
6135-2006
6136-2006
6137-2006
6138-2006
6139-2006
6141-2006
6142-2006
6147-2006
6148-2006
6150-2006
6151-2006
6152-2006
6153-2006
6154-2006
6155-2006
6156-2006
6157-2006
6164-2006
6166-2006
6218-2006
6219-2006
6220-2006
6221-2006
6284-2006
6292-2006
6293-2006
6294-2006
6295-2006
6300-2006
6335-2006
6338-2006
6344-2006
6351-2006
6352-2006
6353-2006
6354-2006
6355-2006
6356-2006
6358-2006
6377-2006
6379-2006
6381-2006
6386-2006
6387-2006
6388-2006
6389-2006
6390-2006
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(210)

(210)

(210)

(210)

6391-2006
6392-2006
6393-2006
6396-2006
6399-2006
6406-2006
6407-2006
6411-2006
6412-2006
6413-2006
6441-2006
6447-2006

6448-2006
6450-2006
6457-2006
6458-2006
6475-2006
6476-2006
6477-2006
6478-2006
6479-2006
6480-2006
6486-2006
6487-2006

6490-2006
6491-2006
6492-2006
6494-2006
6497-2006
6498-2006
22-2007
23-2007
25-2007
26-2007
27-2007
31-2007

33-2007
36-2007
37-2007
40-2007
199-2007
256-2007
5023-2007
5029-2007
5032-2007
5089-2007
5146-2007
5189-2007

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

1801-99
19.7.1999
35, 42
35 - Prieskum trhu, poradenské služby v obchodnej činnosti, v rámci obchodnej činnosti pomoc
pri zavádzaní tovaru.
42 - Poradenské a konzultačné služby technickej
povahy v oblasti materiálových štruktúr, konštrukčných systémov, výrobných procesov a aplikačných procesov týkajúce sa ložísk všetkých
druhov a ich komponentov.

(540)

(540)

(731) ZVL - OZ, s. r. o., Košická 26, 081 62 Prešov, SK;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;

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

(731) ZVL - OZ, s. r. o., Košická 26, 081 62 Prešov, SK;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;

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

1752-2000
15.6.2000
35, 42
35 - Prieskum trhu, poradenské služby v obchodnej činnosti, v rámci obchodnej činnosti pomoc
pri zavádzaní tovaru.
42 - Poradenské a konzultačné služby technickej
povahy v oblasti materiálových štruktúr, konštrukčných systémov, výrobných procesov a aplikačných procesov týkajúce sa ložísk všetkých
druhov a ich komponentov.

2592-2004
20.8.2004
2, 9, 16
2 - Reaktívne farbivo, disperzné farbivo, reaktívne disperzné farbivo, tlačiarenská čerň, tlačiarenská farba vyrobená z reaktívneho farbiva, tlačiarenská farba vyrobená z disperzného farbiva, tlačiarenská farba vyrobená z reaktívneho disperzného farbiva, pigmentová tlačiarenská farba, atramentová náplň do tlačiarne, toner do tlačiarne, toner do kopírovacieho stroja, tlačiarenská farba
pre papiernictvo.
9 - Súprava na doplňovanie atramentu do atramentových náplní.
16 - Celofánový papier, nálepkový papier, kopírovací papier pre papiernictvo, farbiace pásky, baliaci papier.

(540)

(731) InkTec Co., Ltd., 11224, Shingil-dong, Danwon-gu, Ansan-city, 425-839 Kyungki-do, KR;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(540)

(731) ZVL - OZ, s. r. o., Košická 26, 081 62 Prešov, SK;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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1754-2000
15.6.2000
35, 42
35 - Prieskum trhu, poradenské služby v obchodnej činnosti, v rámci obchodnej činnosti pomoc
pri zavádzaní tovaru.
42 - Poradenské a konzultačné služby technickej
povahy v oblasti materiálových štruktúr, konštrukčných systémov, výrobných procesov a aplikačných procesov týkajúce sa ložísk všetkých
druhov a ich komponentov.

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

3000-2004
8.10.2004
7, 8, 9, 11, 21, 35, 38, 42
7 - Elektrické mlynčeky všetkých druhov do domácnosti, elektrické otvárače konzerv, elektrické
kladivá, pneumatické kladivá, elektrické lisy na
ovocie do domácnosti, elektrické šľahače, umývačky riadu, elektrické nože a nožnice, odsávače
prachu a nečistôt, reťazové píly, práčky a odstredivky do práčovní, vysávače a zariadenia na odstraňovanie prachu vrátane hadíc do vysávačov,
kosačky na trávu, elektrické strihacie strojčeky
vrátane strojčekov na zvieraciu srsť, striekacie pištole na nanášanie farby, šijacie stroje, elektrické
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ručné vŕtačky, žehliace stroje, elektrické ventilátory ako súčasti strojov, elektrické ručné kuchynské strojčeky na mletie mäsa.
8 - Mechanické (ručné) nástroje a náradie, holiace súpravy, neelektrické holiace strojčeky, holiace čepieľky, žiletky, nožnice na strihanie fúzov
a srsti zvierat ako ručný nástroj, naberačky, lyžice na naberanie, nože a nožiarsky tovar vrátane
príborov a sekáčov na mäso a zeleninu, ručné nástroje a náradie vrátane záhradníckeho, záhradnícke nožnice, ručné žacie strojčeky na trávniky,
elektrické holiace strojčeky, depilačné prístroje.
9 - Akustické poplašné zariadenia, elektrické bzučiaky, batérie do vreckových lámp, elektrické batérie - články, časové spínače, čipy, integrované
obvody, čističe nosičov záznamu zvuku, diaľkové ovládače, magnetické disky, kompaktné disky
(audio- a video-), optické disky CD ROM, nahrané disky, antény, reproduktory, amplióny, rádiá,
autorádiá, diktafóny, gramofóny, magnetické a optické nosiče dát, magnetické a optické zosilňovače,
magnetofóny a magnetoskopy, audiovizuálne zariadenia na výučbu, magnetické pásky, pásky na
čistenie nahrávacích hláv, pásky na zvukové záznamy, videorekordéry, monitory, mikrofóny, faxy, faxovacie prístroje, modemy, interkomy na
vnútorné spojenie, fotoaparáty, statívy na fotoaparáty, elektrické káble, vreckové kalkulačky,
filmové kamery, kopírovacie prístroje, meracie
prístroje, elektricky vyhrievané natáčky, elektrické kulmy na vlasy, elektrické spájkovačky, počítače a všetko súvisiace príslušenstvo patriace do
triedy 9 vrátane pružných diskov a diskiet do počítačov, prehrávače kaziet, kompaktných diskov,
audio- a videoprijímače, prístroje na nahrávanie a
reprodukciu obrazu a zvuku, televízory, telefónne prístroje vrátane mobilných, váhy a vážiace
prístroje, vysielačky a vysielacie zariadenia,
elektrické žehličky, elektrické akumulátory, antény, hudobné automaty, hracie skrine uvádzané
do činnosti vhodením mince, blikajúce prístroje svetelná signalizácia, elektrické cievky, elektrické bzučiaky, prístroje na zaznamenávanie času,
čítačky čiarového kódu, detektory, diapozitívy,
diaprojektory, svetelné dopravné značky, elektrické zariadenia na ničenie hmyzu, expozimetre,
ďalekohľady, navigačné prístroje, slúchad-lá, softvér, softvér na prístup do systému internet a na
využívanie týchto systémov, programové vybavenie umožňujúce elektronické obchodovanie,
počítačový hardvér, elektronické periodiká
a časopisy v elektronickej podobe, všetky iné
elektrické prístroje a prístroje na záznam, prevod
a reprodukciu zvuku alebo obrazu spadajúce do
tr. 9, elektrické kulmy na onduláciu vlasov.
11 - Baterky, lampáše, vreckové elektrické lampáše, bezpečnostné lampy, plynové bojlery, vykurovacie články a výhrevné dosky, elektrické
vykurovacie telesá, zmiešavacie batérie do vodovodných systémov (aj pákové), drezy, inštalačný
materiál do vaní, kohúty a kohútiky na potrubia,
kúpeľňové armatúry, sprchovacie kabíny, kúpacie vane, elektrické kávovary (filtračné), elektrické lampy, tienidlá na lampy, elektrické kanvice, filtre na pitnú vodu, fritovacie hrnce, grily

a opekače chleba, toastovače, chladničky, mrazničky, mraziace boxy, mraziace prístroje, klimatizačné zariadenia, zvlhčovacie zariadenia, kuchynské odsávacie zariadenia - digestory, zariadenia na ohrev vody, osvetľovacie prístroje a zariadenia, rúry na pečenie, teplovzdušné rúry, plynové zapaľovače, ponorné ohrievače, elektrické
radiátory, elektrické vykurovacie telesá na priame vykurovanie, stolové variče, sušiče na vlasy,
ventilátory, ventilačné zariadenia, elektrické vetráky a stropné vetráky, zvlhčovače vzduchu, žiarivky na osvetlenie, žiarovky a iné prístroje na
osvetlenie, na kúrenie, na varenie na chladenie,
na sušenie, na vetranie spadajúce do triedy 11.
21 - Ručné kuchynské strojčeky na mletia mäsa
s výnimkou elektrických.
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu, sprostredkovanie obchodu prostredníctvom
siete internet, elektronické obchody prostredníctvom siete internet, obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu, reklamná, inzertná a propagačná činnosť všetkého druhu a prostredníctvom akéhokoľvek média i prostredníctvom telefónnej siete,
dátovej siete, informačnej siete alebo prostredníctvom internetu, poskytovanie pomoci pri výkone hospodárskej činnosti, odborné obchodné
poradenstvo, poradenské, konzultačné a sprostredkovateľské služby pri riadení obchodnej činnosti, obchodné zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem, sprostredkovanie marketingových služieb, automatizované spracovanie dát,
vypracovanie marketingových štúdií, pomoc pri
riadení obchodnej činnosti, činnosti organizačných, účtovných a ekonomických poradcov, servis ekonomických a komerčných informácií,
sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
v oblasti obchodu s telekomunikačným zariadením, výpočtovou technikou, elektrotechnikou,
výrobkami a zariadením na prenos zvuku alebo
obrazu.
38 - Sprostredkovateľské služby v oblasti šírenia
elektronických periodík a kníh v elektronickej
podobe prostredníctvom počítačovej siete, internetu, pomocou satelitov, výmena a šírenie správ
a informácií, sprostredkovateľské služby zabezpečujúce audiovizuálnu komunikáciu prostredníctvom informačných a telekomunikačných sietí, napr. počítačovej siete internetu, satelitu a pod.
42 - Technické konzultácie v oblasti výpočtovej
techniky, elektrotechniky, výrobkov a zariadení
na prenos zvuku alebo obrazu, vývoj a tvorba
softvéru, technické konzultácie v oblasti telekomunikačných zariadení, sprostredkovateľské služby v oblasti výpočtovej techniky, najmä v oblasti
prenosu dát a operačných systémov, technické
poradenstvo v oblasti softvéru a výpočtovej techniky, tvorba internetových stránok.
(540)

(731) OKAY REAL, spol. s r. o., Kšírova 32, 619 00
Brno, CZ;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

a to kakaa a kakaových výrobkov; čokolády, čokoládových výrobkov a čokoládových nápojov;
múčnikov a cukroviniek, karamelu a karamelových výrobkov, príchutí do cukroviniek, pepermintových sladkostí; želé, cukríkov, sladkého
dreva a jeho výrobkov.
32 - Nealkoholické nápoje, najmä limonády, šumivé a iné nealkoholické nápoje tiež z ovocných
štiav a prípravky na ich výrobu tiež s ovocnou
šťavou, nealkoholické nápoje obsahujúce kofeín
a nikotín, minerálne vody a prípravky na ich výrobu, prírodné alebo umelé, najmä výťažky, tablety a prášky, nealkoholické nápoje obsahujúce
kyselinu uhličitú, ovocné a zeleninové šťavy
a nápoje tiež obohatené vitamínmi alebo minerálmi, šerbety (ovocné nápoje), sódovky a stolové vody, diétne, iónové a energetické nápoje, pivo, ľahké pivá a ležiaky tiež v netekutej forme,
nealkoholické aperitívy, prípravky alebo príchuti
na výrobu nápojov, najmä koncentráty a sirupy,
ovocné alebo zeleninové šťavy a nápoje z ovocných štiav, džúsy a mušty, nealkoholické nápoje
obohatené vitamínmi alebo minerálmi, proteínové nealkoholické nápoje, diétne nápoje, tablety
a prášky na prípravu šumivých nealkoholických
nápojov, nealkoholické nápoje s príchuťou ovocia alebo zeleniny, pramenité vody, stolové vody
perlivé i neperlivé, miešané nápoje nealkoholické, nápoje z rajčiakovej šťavy.

3122-2004
27.10.2004
29, 30
29 - Konzervované záhradné bylinky, koncentrované vývary, konzervy so zeleninou, nakladaná
zelenina, sušená zelenina, prípravky na výrobu
polievok.
30 - Aromatické prípravky do potravín, chuťové
prísady, korenie, soľ na konzervovanie potravín,
látky na zjemnenie mäsa pre domácnosť, zeleninové zmesi a extrakty na dochucovanie potravín.

(540)

(731) PĚKNÝ - UNIMEX, s. r. o., Trojanova 16, 120 00
Praha, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

895-2005
11.5.2005
7, 37
7 - Čistiace stroje na koberce a podlahy.
37 - Čistiace a upratovacie práce na zákazku, čistenie kobercov, umývanie okien, celkové čistiace
a upratovacie práce.

(540) ČIKO
(731) Sitár Marián, Sadmelijská 1, 831 06 Bratislava, SK;
(740) Voleková Eva, Ing., Bratislava, SK;

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

1617-2005
2.9.2005
5, 30, 32
5 - Výrobky a prípravky chemické, farmaceutické, veterinárne, hygienické, dezinfekčné, antiseptické, antibakteriálne antiparazitné v rámci tejto
triedy na liečebné účely, potravinové doplnky,
najmä dietetické, farmaceutické a výživové potraviny a posilňujúce požívatiny vrátane nápojov
na liečebné účely, proteínové, vitamínové, multivitamínové, energetické, iónové, minerálne (vrátane stopových prvkov) a výživové nápoje na liečebné účely, prírodné liečivé výťažky, posilňujúce a antibakteriálne prípravky - toniká, drogy na
liečebné účely, minerálne vody na liečebné účely, farmaceutické prípravky na starostlivosť o pokožku, prísady do krmiva na liečebné účely, medicínske emulzie, výrobky na prevenciu alebo
utíšenie bolesti, výrobky zo žriedlových vôd na
liečebné účely, hygienické a dezinfekčné prípravky a potreby na liečebné účely, prostriedky
na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov,
zverolekárske výrobky patriace do tejto triedy,
prípravky na umývanie zvierat.
30 - Potraviny rastlinného pôvodu pripravené na
konzumáciu alebo konzervovanie patriace do tejto triedy, ako aj stimulátory pre zlepšenie chuti
potravín, káva, kávové náhrady a prísady, čaj,
chuťové potravinové doplnky vo forme práškových zmesí patriacich do tejto triedy, minerály,
multiminerálové komplexy a stopové prvky ako
doplnky výživy nie na liečebné účely; extrakty
a výťažky do potravín nie na lekárske účely patriace do tejto triedy; šerbety (zmrzliny); s výnimkou ďalej uvedených nie mrazených výrobkov,
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(540) HIP-HOP
(731) Galčan Vilém, Ing., Květinová 1043, 721 00
Ostrava-Svinov, CZ;
(740) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK;

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

1628-2005
6.9.2005
11, 32, 33
11 - Sterilizátory vody, zariadenia a stroje na čistenie vody, filtračné zariadenia na úpravu vody, filtre na pitnú vodu, chladiace prístroje a zariadenia.
32 - Nealkoholické nápoje, pitná voda, sódové
vody, stolové vody, sýtené vody, minerálne vody, dojčenské vody.
33 - Alkoholické nápoje.

(540)

(731) Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1710-2005
16.9.2005
11, 32, 33
11 - Sterilizátory vody, zariadenia a stroje na čistenie vody, filtračné zariadenia na úpravu vody, filtre na pitnú vodu, prístroje a zariadenia na chladenie, ohrievanie a sušenie, osvetľovacie zariadenia a zariadenia na ventiláciu, zariadenia a lam-py
na čistenie vzduchu, zariadenia na rozvod vody,
potrubí, batérie a ventily na rozvody vody, ioni-
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zátory, odstraňovače zápachu z kvapalín, ply-nov
a vzduchu.
32 - Nealkoholické nápoje ako voda stolová, upravená, sýtená aj minerálna, pitná voda, dojčenské
vody, sirupy a obdobné prípravy na výrobu nápojov, pivo.
33 - Alkoholické nápoje.

(540) Pí centrum
(731) Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
9 (511)
(511)

1815-2005
3.10.2005
004534236
4.8.2005
EM
19
19 - Nosníky s výnimkou kovových; preklady s výnimkou kovových; stropy, stropné dosky s výnimkou kovových; stavebný materiál s výnimkou
kovového.

(540) EuroBRICK
(731) Pezinské tehelne - Paneláreň, a. s., Tehelná 9,
902 01 Pezinok, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1853-2005
7.10.2005
35
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými 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)

(731) Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210) 1881-2005
(220) 11.10.2005
8 (511) 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42

(511) 16 - Brožúrky, časopisy, plagáty, letáky, príručky, prospekty, publikácie, tlačené reklamné materiály, periodické a neperiodické publikácie.
35 - Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností, obchodné alebo podnikateľské informácie,
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií, obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný manažment, marketingová
činnosť a marketingové štúdie, obchodná správa,
administratívne riadenie, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie služieb uvedených v tejto triede, sprostredkovateľne práce, poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní, pomoc pri riadení komerčných a priemyselných
podnikov, lobistické služby na obchodné účely,
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti manažérskych systémov kvality, podpora predaja
(pre tretie osoby), reklamná a propagačná činnosť,
administratívne služby, automatizované spracovanie dát uverejňovanie reklamných textov, vedenie kartoték v počítači, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, prenájom reklamných
priestorov, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, účtovníctvo.
36 - Finančné poradenstvo, kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, realitné
kancelárie, sprostredkovanie nehnuteľností, sprostredkovanie služieb uvedených v tejto triede, inkasovanie nájomného, kancelárie zaoberajúce sa
inkasovaním pohľadávok, vedenie nájom-ných
domov, prenájom kancelárskych priestorov, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti služieb
týkajúcich sa prenájmu a správy nehnuteľností a
prenájmu kancelárskych priestorov.
37 - Stavebníctvo, stavebná činnosť v oblasti inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych
stavieb, stavebný dozor, stavebné informácie.
39 - Prenájom miesta na parkovanie, služby parkovania automobilov, prenájom skladísk, prenájom garáží.
41 - Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie, organizovanie a vedenie konferencií, školení, kurzov, seminárov, výstav a veľtrhov, vydávanie periodických a neperiodických publikácií, vydavateľská
činnosť okrem reklamy, digitálna tvorba obrazov
na vstupných zariadeniach.
42 - Štúdie technických projektov, projektová činnosť, inžinierska činnosť, expertízy a prieskumy
(inžinierske práce), spracovávanie a sprostredkovanie spracovania odborných štúdií, príprava,
vypracovanie a predkladanie projektov a žiadostí
v oblasti realizácie z osobitných fondov, strojársky výskum, poradenské služby v oblasti ochrany
životného prostredia, výskum a vývoj nových výrobkov, urbanistické plánovanie, technický prieskum.
(540) CENTRAL EUROPEAN PARK

FOR INNOVATIVE TECHNOLOGIES
(731) CEPIT MANAGEMENT s. r. o., Tolstého 9, 811 06
Bratislava, SK;
(740) SALLEM, SEČANSKÝ & PARTNERI, s. r. o.,
Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1912-2005
14.10.2005
35, 36, 41
35 - Služby v oblasti reklamy, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklám, rozširovanie
reklamných plagátov; služby v oblasti účtovníctva a daňového poradenstva; služby organizačných a ekonomických poradcov; sprostredkovanie obchodu s tovarom.
36 - Činnosť realitnej kancelárie, kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností, poradenská a konzultačná
činnosť v oblasti nehnuteľností, sprostredkovanie
obchodu s nehnuteľnosťami; finančné poradenstvo.
41 - Organizovanie kurzov, seminárov a školení.

(540)

(591) modrá, čierna, biela
(731) AVIGAL, spol. s r. o., Mierová 44, 821 05 Bratislava, SK;

(210) 2025-2005
(220) 31.10.2005
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, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
(511) 1 - Prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami,
syntetické materiály na absorpciu oleja, acetanhydrid, anhydrid kyseliny etánovej, acetát celulózy v surovom stave, acetáty, octany, etanáty - chemikálie, acetón, propanón, dimetylketón,
acetylén, acetylén tetrachloride, adhezíva - lepiace materiály na priemyselné účely, adhézne prípravky na chirurgické bandážovanie, hnacie plyny do aerosólov, agar-agar, agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov
a prípravkov na ničenie buriny a parazitov, surové acrylové živice, actinium, aktívne uhlie,
odpeňovacie roztoky do akumulátorov, okyslená voda na dobíjanie akumulátorov, tekutiny na
odstraňovanie síranov z akumulátorov, aldehyd
amónny, aldehydy, algináty - chemické prípravky, alkalické jodidy na priemyselné účely, alkalické kovy, soli alkalických kovov, alkálie, alkaloidy, alcohol, americium, amoniak, amoniak na
priemyselné účely, amónne soli, amylacetát, etanát pentylový, amylalkohol, chemické prípravky
na laboratórne analýzy s výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske účely, anhydridy, antidetonačné látky do spaľovacích motorov,
antimóny, antistatické prípravky s výnimkou prípravkov pre domácnosť, kyselina antranilová,
apretúrne chemické prípravky na kožu, apretúry,
arabská guma na priemyselné účely, argon, arzén,
arzeničnan olovnatý, kyselina arzenitá, astát, palivá do atómových reaktorov, bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, enologické baktericídne látky - chemické prípravky na použitie pri výrobe
a ošetrovaní vína, bakteriologické prípravky na
octové kvasenie, bakteriologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske
účely, adhezívne prípravky na chirurgické bandážovanie, bárium, zlúčeniny s báriom, baryt,
barytový papier, soli do galvanických batérií,
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bauxit, bentonit, benzénkarboxylová kyselina, benzénové deriváty, kyseliny na báze benzénov, detergentné prísady do benzínov, berkelium, chemické látky na prevzdušnenie betónov, konzervačné prípravky na konzerovanie betónu s výnimkou farieb a olejov, spojivá do betónov, výrobky na konzervovanie betónu s výnimkou farieb a olejov, bezvodý amoniak, bezvodý uhličitan sodný, bieliace (odfarbovacie) prípravky na
priemyselné účely, jodidovaná bielkovina, sladová bielkovina, živočíšna alebo rastlinná bielkovina ako surovina, biochemické katalyzátory,
biologické prípravky s výnimkou prípravkov na
lekárske alebo zverolekárske účely, bizmut, látky
na výrobu blýskania, bróm na chemické účely,
brzdové kvapaliny, acetát celulóza ako surovina,
celulóza, buničina, konzervačné prípravky na
cement s výnimkou farieb a olejov, cér, cézium,
curium, lampová čerň, lampové sadze na priemyselné účely, chemické činidlá s výnimkou činidiel na lekárske alebo zverolekárske účely, číriace prípravky, číriace prípravky na mušty, číriace prípravky na víno, chemické prípravky na
čistenie oleja, prípravky na čistenie plynu, chemické prípravky na čistenie vody, čistiace prípravky chemické na čistenie komínov, soli čpavku, čpavok na priemyselné účely, defolianty, dehydratačné prípravky na priemyselné účely,
chemické prípravky na dekarbonizáciu motorov,
deriváty celulózy, destilovaná voda, detergentné
prísady do benzínu, detergenty na použitie vo
výrobnom procese, diagnostické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely, diastáza - enzým na priemyselné účely, diatomit, diatomová zemina, diazopapier, dichlór cínu, dichróman draselný, dichróman sodný, dioxalát draslíka, disperzia plastov, naftové
disperzné činidlá, olejové disperzné činidlá, ditioničitany, dolomit na priemyselné účely, soli
drahých kovov na priemyselné účely, draslík,
drevina, drevný lieh - produkty destilácie, drevný lieh - metylalkohol, drevný ocot, opálené drevo, drevovina, dubienky, dusičnan bizmutitý na
chemické účely, dusičnan strieborný, dusičnan
uránu, dusičnan vápenatý - hnojivo, dusičnany,
dusík, dusíkaté hnojivá, dusíkaté vápno - hnojivo, zmesi na opravu duší pneumatík, dysprosium, kaliace látky do emailu, emaily a chemické
prípravky na farbenie skla, emulgátory, fotografické emulzie, enologické baktericídy - chemické
prípravky na použitie pri výrobe vína, enzymatické prípravky na priemyselné účely, enzýmy na
priemyselné účely, epoxidové živice v surovom
stave, erbium, estery celulózy na priemyselné
účely, etán, etanát olovnatý, etanát olovičitý, éter
kyseliny sírovej, étery celulózy na priemyselné
účely, étery, etylalkohol, etyléter, etánoxyetán,
europium, farbiace kúpele na fotografiu, farbiace
soli - tónovacie prípravky na fotografiu, chemické prípravky na výrobu farby, fenol na priemyselné účely, mliečne fermenty na priemyselné
účely, fermenty na chemické účely, fermium, ferokyanidy, ferotypové platne - fotografia, filmy
so svetlocitlivou vrstvou neexponované, filmy so
svetlotlačovou vrstvou neexponované, filtračné
materiály - chemické prípravky, filtračné materiály - minerálne látky, filtračné materiály - plastické látky v surovom stave, filtračné materiály -
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- rastlinné látky, chemické prípravky proti fľakom a škvrnám na textilných látkach, flokulačné
činidlá, fluór, fluoridové zmesi, formaldehyd na
chemické účely, fosfatidy, fosfáty - hnojivá, fosfor, fotocitlivé platne, fotografické emulzie, fotografické platne so svetlocitlivou vrstvou, fotografické redukčné činidlá, fotografický papier,
chemické prípravky na použitie vo fotografii, fotometrický papier, francium, chemické aditíva do
fungicídov, gáfor na priemyselné použitie, gálium, kyselina galotanická, kyselina galová na
výrobu atramentu, galvanický kúpeľ, prípravky
na galvanizáciu, garbiarske prípravky na mastenie kože, garbiarske prípravky na vyrobenie koží, getery - chemicky aktívne látky, chemické
prípravky s výnimkou pigmentov na výrobu glazúry, keramické glazúry, gleje - lepidlá s výnimkou glejov na kancelárske použitie a pre domácnosť, prípravky na glejenie, glejové prípravky na
ošetrovanie stromov, glukóza na priemyselné
účely, glukozidy, glutén lepidlo, okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť, glyceridy, glycerín na priemyselné účely, glycol,
glykoléter, grafit na priemyselné účely, látky na
výrobu gramofónových platní, prípravky na renováciu gramofónových platní, gurjunský balzam na výrobu fermeží, hasiace zmesi, helium,
hlina, prípravky na hnojenie, poľnohospodárske
hnojivá, holmium, hormóny na aktiváciu dozrievania ovocia, hormóny na rýchlenie dozrievania
ovocia, humus, hydráty kvapaliny pre hydraulický obvod, hydrazine, hydrogenuhličitan sodný
na chemické účely, hydroxid sodný na priemyselné účely, hydroxidy alkalických kovov, chemické avivážne prípravky na priemyselné účely,
chemické činidlá okrem činidiel na lekárske
a zverolekárske účely, chemické čističe oleja,
chemické látky na laboratórne analýzy s výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske účely, chemické odlučovače oleja, chemické prípravky na čistenie komínov, chemické prípravky
na odmasťovanie, chemické prípravky na odstraňovanie vosku, chemické prípravky na úpravu
a opracovanie zliatin kovov, chemické prípravky
na vedecké účely, okrem lekárskych a veterinárnych účelov, štiepateľné chemické prvky, chemické tužidlo na kaučuk, chemické tužidlo na
papier, priemyselné chemikálie, chemikálie pre
lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov, adhézne
prípravky na chirurgické bandáže, chladiace prípravky - zmesi, chladiace zmesi do motorov vozidiel, chladivá, chlór, chlorečnany, chlorid hlinitý, chlorid horečnatý, chlorid uhličitý, tetrachlórmetán, chloridy, chloristany, chlórnan sodný, chlórové vápno, chrómany, chromité soli,
chrómové soli, ílový výplach, chemické aditíva
do ílových výplachov, impregnačné látky - chemické na textil, impregrančné prípravky na vodovzdornú úpravu textilu, indikátorový papier,
látky proti vytváraniu alebo na odstraňovanie
inkrustácie, chemické prísady do insekticídov,
jód na chemické účely, jód na priemyselné účely,
izopropyltoluén, izotopy na priemyselné účely,
spomaľovače do jadrových reaktorov, jodid hlinitý, jódované bielkoviny, jódované soli, kainit,
kal vrtný, vrtný výplach, kalcinovaná sóda, bezvodý uhličitan sodný, prípravky na kalenie ko-

vov, kalifornium, kalivá na emaily a sklo, látky
proti tvoreniu kameňa, kamenec, kamenná soľ,
kaolín, karbid, karbid vápenatý, karbonyl na ošetrovanie rastlín, katalyzátory chemické, katechu - extrakt východoindickej akácie, látky na ochranu kaučuku, kaučuk tekutý, kaučukový roztok,
kazeín na priemyselné účely, kebračo na priemyselné účely, keramické glazúry, keramické materiály vo forme častíc ako filter, keramické materiály vo forme častíc na použitie ako prostriedky
na filtrovanie, keramické zmesi na spekanie - granulky, prášok, zmesi na výrobu technickej
keramiky, ketóny, kinofilmy neexponované opatrené citlivou vrstvou, prípravky proti klíčivosti
zeleniny, kompost, konzervačná soľ s výnimkou
soli na konzervovanie potravín, konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov, chemické
látky na konzervovanie potravín, korozívne prípravky, kovové zeminy, alkalické kovy, prípravky na kalenie kovov, prípravky na popúšťanie
kovov, prípravky na žíhanie kovov, kovy alkalických zemín, apretúry okrem olejov na kožu,
garbiarske prípravky na kože, garbiarske prípravky na úpravu kože, chemické apretúrne prípravky na kožu, chemické prípravky na impregnáciu kože, chemické prípravky na ošetrenie kože, chemické prípravky proti priepustnosti kože,
lepidlá na kožu, kremičitan hlinitý, kremík, kreozot na chemické účely, krotónaldehyd, kryogénne prípravky, krypton, chemické ochranné
prípravky na prevenciu proti kúkoľu, kultúry
mikroorganizmov s výnimkou kultúr na lekárske
a zverolekárske účely, galvanizačné kúpele, brzdné kvapaliny, pomocné kvapaliny na použitie
s abrazívami, kvapaliny do hydraulických obvodov, kvapaliny na odstraňovanie síranov z akumulátorov, kvapalný kaučuk, chemické látky na
kvasenie vína, kvetníky rašelinové na záhradnícke účely, prípravky na konzervovanie kvetov,
prípravky na ochranu kvetov, kyánamid vápenatý, dusíkaté vápno ako hnojivo, kyanidy, roztoky
na kyanotypiu, kyanotypové plátno, kyselina boritá na priemyselné účely, kyselina citrónová na
priemyselné účely, kyselina dusičná, kyselina
fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina
chlórová, kyselina chlorovodíková, kyselina
chrómová, kyselina jodičná, kyselina mliečna,
kyselina mravčia, kyselina octová, kyselina oktadecénová, kyselina oxálová, kyselina etándiová, kyselina peroxodisírová, kyselina pikrová,
trinitrofenol, kyselina salicylová, kyselina sebaková, kyselina dekándiová, kyselina soľná, kyselina uhličitá, kyselina vínna, kyselinovzdorné
chemické zlúčeniny, kyslík, suchý ľad - oxid uhličitý, lakmusový papier, rozpúšťadlá na laky,
lampové sadze na priemyselné účely, lantán, látky podporujúce horenie - chemické prísady do
motorových olejov, lecitín ako surovina, prípravky na lejárske formy, lejárske prípravky, lejársky piesok, plagátové lepidlá, lepidlá a gleje
na lepenie plagátov, lepidlá na priemyselné účely, lepidlá na tapety, chemické látky pre lesníctvo s výnimkou fungicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom, liadok, liehový ocot, lítium, lutécium, magnetická kvapalina na priemyselné účely, magnezit, manganát, kôra manglového stromu na priemyselné účely, mastenec,
mastix na kožu, mastix na pneumatiky, mastné
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kyseliny, chemické čistiace prostriedky na odstránenie mastnoty, prípravky na oddeľovanie mastnoty, prípravky na odstraňovanie mastnoty pri
výrobe tovarov, chemické prípravky proti matneniu okien, chemické látky na matovanie skla,
chemické prípravky na údenie mäsa, prípravky
na tenzerizáciu mäsa na priemyselné účely, médiá na automatický prenos, meniče iónov ako
chemické látky, metaloidy, metán, metylbenzén,
metyléter, kultúry mikroorganizmov okrem kultúr mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely, mikroorganizmy s výnimkou mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie, minerálne kyseliny, mliečne fermenty na
chemické účely, moridlá na kovy, moridlá na tabak, moridlo na použitie v garbiarstve, morská
voda na priemyselné účely, morské chaluhy ako
hnojivo, chemické aditíva do motorových palív,
chemické prípravky na dekarbonizáciu motorov,
prípravky proti vyvretiu chladiacej kvapaliny
v motoroch, chladiace zmesi do motorov vozidiel, múka na priemyselné účely, konzervačné
prípravky na murivo s výnimkou farieb a lakov,
látky na ochranu muriva s výnimkou farieb a olejov, prípravky na čerenie muštov, kovové mydlá
na priemyselné účely, naftalín, namáčacie prípravky na bielenie, namáčacie prípravky na farbenie, namáčacie prípravky pre textilný priemysel, nápoje - filtračné látky pre priemysel, nemrznúca zmes, neodým, neón, neptunium, neutralizačné prípravky na neutralizáciu toxických
plynov, neutralizačné prípravky toxických plynov, vedľajšie produkty spracovania obilniny na
priemyselné účely, lepidlá, spojivá na obkladačky, obrábacie prípravky na konečnú úpravu ocele, lepidlá na obuv, prípravky na úpravu ocele,
octan hlinitý, bakteriologické prípravky na octové kvasenie, prípravky zabraňujúce púšťaniu
očiek na pančuchách, oddeľovacie a odlepovacie
prípravky, odfarbovacie prípravky na priemyselné účely, odglejovacie prípravky, prípravky na
odlepenie, prípravky na opracovanie odliatkov,
odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese, odpeňovacie roztoky do akumulátorov, odpeňovacie roztoky do batérií, látky na
odstránenie lesku, prípravky na ochranu proti
ohňu, ohňovzdorné prípravky, ochranné plyny na
zváranie, ochranné prípravky na tehlové murivo
okrem farieb, chemické prípravky proti matneniu
alebo zakaleniu okenného skla, disperzné činidlá
na olej, chemické prípravky na čistenie oleja,
syntetické materiály na absorpciu oleja, oleje na
činenie kože, oleje na konzervovanie potravín,
oleje na spracovanie kože, oleje na úpravu kože
(garbiarstvo), olivín - chemický prípravok, organické bielidlá, bieliace činidlá, organické čistiace
prípravky, ortuť, oxaláty, oxid antimonitý, oxid
barnatý, oxid dusný, oxid hlinitý, oxid kobaltitý
na priemyselné účely, oxid lítny, oxid manganičitý, oxid olovnatý, oxid ortuťnatý, oxid titaničitý na priemyselné účely, oxid uránu, oxid zirkóničitý, oxidy chrómu, chloridy paládia, prípravky
na úsporu palív, palivá do jadrových reaktorov,
papier albumínový, papier nitrifikačný, papier
regeneračný, papierovina, papierovina - papierová vláknina, peroxid vodíka, peroxoboritan
sodný, peroxosírany, peroxouhličitany, chemické
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prípravky na výrobu pigmentov, činidlá na čírenie a konzervovanie piva, konzervačné činidlá
do piva, planografický materiál, planografický
papier, disperzné činidlá na plastické hmoty,
plastické hmoty ako suroviny, plastisoly, plutónium, látky na čistenie plynu, plynové poháňače
do aerosólov, ochranné plyny na zváranie, stužené plyny na priemyselné účely, zmesi na opravu
pneumatík, tmely na pneumatiky, prípravky na
odstraňovanie politúry, poľnohospodárske chemické prípravky s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov, hnojivá pre poľnohospodárstvo,
polónium, prípravky na opúšťanie kovov, potaš - uhličitan draselný, chemické látky na konzervovanie potravín, povrchovo aktívne chemické
činidlá, prazeodým, prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami, priemyselné hnojivá, priemyselné chemikálie, prípravky izolujúce proti
vlhkosti muriva s výnimkou farieb, prípravky na
apretovanie a konečnú úpravu textílií, prípravky
na odstraňovanie vodného kameňa s výnimkou
prípravkov pre domácnosť, prípravky na tvrdé
spáj-kovanie, prípravky na zmäkčovanie vody,
prípravky na lejacie formy, prípravky proti tvorbe kotolného kameňa, chemické prísady do fungicídov, chemické prísady do motorových palív,
chemické prísady do insekticídov - prostriedkov
proti hmyzu, chemické prísady do vrtných kalov,
promethium, protactinium, proteín ako surovina,
protiskvapalňovacie chemické látky, kyselina
pyrogalová, chemikálie na vyplachovanie radiátorov, rádiokatívne prvky na vedecké účely, rádium na vedecké účely, radón, prípravky na reguláciu rastu rastlín, rašelina - hnojivo, rašelinové kvetníky pre záhradníctvo, regeneračný papier, rénium, retardéry - spomaľovacie látky do
jadrových reaktorov, röntgenové filmy s citlivou
vrstvou, neexponované, ropné dispergačné činidlá, rozjasňovače - chemické prípravky na zjasňovanie farieb na priemyselné účely, rozpúšťadlá
na fermeže, rozpúšťadlá na gumu, rubidium, sadze na priemyselné a poľnohospodárske účely,
sacharin, salmiak, salmiakový lieh, samarium,
samotónovací papier - fotografia, chemické prípravky na sebaobranu, selén, moridlá na semená,
senzibilizátory fotografií, scitlivovače, zmesi na
výrobu, silikáty, silikóny, síra, síran bárnatý, síran chromito-draselný, síran meďnatý, vitriol,
kyselina siričitá, sírny kvet na chemické účely,
sírouhlík - disulfid uhličitý, kyselina sírová, scandium, chemické látky na leptanie skla, chemické
látky na matnenie skla, kalivá do skla, prípravky
proti zakaľovaniu skla, vodné sklo, chemické
látky na skvapalňovanie, umelé sladidlá ako chemické prípravky, sladová bielkovina, chemické
prípravky proti sneti, chemické ochranné prípravky proti sneti obilnej, kalcinovaná sóda, sodík, soľ ako surovina, soľ kyseliny štavelovej,
soli ako hnojivá, soli ako chemické prípravky,
soli alkalických kovov, soli drahých kovov na
priemyselné účely, soli kovov vzácnych zemín,
soli na farbenie kovov, soli na priemyselné účely, soli ortute, soli do galvanických článkov, soli
sodíka, soli striebra, postriebrovacie roztoky, soli
vápnika, soli zlata, soli železa, spájkovacie pasty, antidetonátory do spaľovacích motorov, ke-
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ramické kompozície na spekanie - granulky, prášok, spinely ako chemické prípravky, spódium - kostné uhlie, betónové spojivá, lejárske spojivá,
kyselina steárová, prípravky obsahujúce stopové
prvky pre rastliny, stroncium, stužené plyny na
priemyselné účely, bezzeminové rastlinné substráty, suchý ľad - oxid uhličitý, sulfáty, sulfid
antimonitý, sulfidy, sulfimid kyseliny benzoovej,
sulfónové kyseliny, sumach na garbiarske účely,
superfosfáty ako hnojivá, svetlocitlivý papier so
svetlocitlivou vrstvou, svetlotlačové plátno ako
fotografia, syntetické živice v surovom stave,
ochranné prípravky na škridly s výnimkou farieb
a olejov, chemické látky na skvapalňovanie škrobu, chemické prípravky na skvapalnenie škrobu
chemické prípravky na stekutenie škrobu, škrob
ako apretúra, škrob na priemyselné účely, škrobové lepidlá s výnimkou kancelárskych lepidiel
a lepidiel pre domácnosť, chemické prípravky
proti škvrnám a fľakom na textilných látkach,
prípravky proti matneniu šošovky, štepárske
tmely na stromy, štepárske vosky, štiepateľné
chemické prvky, štiepateľné materiály pre jadrovú energetiku, moridlá na tabak, tálium, tannin,
lepidlá na tapetovanie, lepidlá na tapety, tapioková múka na priemyselné účely, tavidlá na tvrdé spájkovanie, ťažká voda, konzervačné prípravky na tehly s výnimkou farieb a olejov, technécium, telúr, tenzné činidlá, terbium, tetraboritan disodný, borax, tetrachloridy, chloridy obsahujúce štyri atómy chlóru, chemické impregnačné prípravky na textil, chemické prípravky na
vodovzdornú úpravu textilu, zjasňovacie prípravky na textil, tiokarbanilid, titanit, tlačové dosky
do ofsetových tlačení s citlivou vrstvou, tmel na
pneumatiky, tmel na štepenie stromov, tmel, nauhličovadlo pre metalurgiu, tmelové konzervačné prípravky s výnimkou farieb a mazadiel, vodoodolné chemické prípravky do tmelov s výnimkou farieb, tmely na obuv, tmely na opravu
rozbitých alebo zlomených predmetov, tmely na
vypĺňanie dutín stromov, tmely ako impregnačné
látky s výnimkou farieb, tmely, spojivá, lepidlá
na obkladačky, toluény, tórium, tragant, tragantová guma, trieslové drevo, triesloviny, troska
ako hnojivo, túlium, uhličitan horečnatý, uhličitan vápenatý, uhličitany, prípravky zo živočíšneho uhlia, šetriče uhlia, živočíšne uhlie, uhlík,
uhlík do filtrov, uhľohydráty, umelé sladidlá ako
chemické prípravky, umelé živice v surovom
stave, urán, urýchľovače vulkanizácie, chemické
látky na impregnáciu usne, chemické prípravky
na oživenie usne, ustaľovacie kúpele na fotografie, ustaľovače na fotografie, valchovacia hlina
pre textilný priemysel, prípravky na valchovanie,
prípravky na valchovanie pre textilný priemysel,
ustaľovacie vaničky na fotografie, látky na vytvrdenie vápenca, acetát vápna, prípravky podporujúce varenie na priemyselné účely, vedľajšie
produkty spracovania obilnín na priemyselné
využitie, ochranné chemické prípravky na vinič,
vínny alkohol, vínny kameň s výnimkou kameňa
na farmaceutické účely, vínny kameň s výnimkou vínneho kameňa na farmaceutické účely,
chemické prípravky na fermentáciu vína, prípravky na čírenie vína, viskóza, vitriol, destilovaná voda, draselná voda, chemické prípravky

na čistenie vody, morská voda na priemyselné
účely, vodík, vodné sklo, kyselina volfrámová,
štepársky vosk, vosk ako chemický čistiaci prípravok, vtáčí lep, vulkanizačné prípravky, vymieňače iónov ako chemické prípravky, výplne
stromových dutín (lesníctvo), látky na vytvrdzovanie vápencom, vývojky, fotografické vývojky,
prípravky proti vyvretiu chladiacej kvapaliny
v motoroch, vyzina s výnimkou vyziny pre domácnosť a na kancelárske účely, vzácne zeminy,
witerit, xenon, ytterbium, yttrium, záhradnícke
chemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov,
insekticídov a prípravkov proti parazitom, zásady ako chemické látky, zemiaková múčka na
priemyselné účely, rozsievková zemina, zemina
na pestovanie, kovové zeminy, vzácne zeminy,
chemické prípravky na zlepšenie pôd, chemické
prípravky na úpravu zliatiny kovov, zmäkčovadlá, zmäkčovadlá na priemyselné účely, prípravky
na zmäkčovanie vody, zmesi na výrobu gramofónových platní, zoslabovače negatívov na fotografické účely, zváracie pasty, chemické prípravky na zváranie, ochranné plyny na zváranie,
zvlhčovacie prípravky na čistenie, zvlhčovacie
prípravky na farbenie, zvlhčovacie prípravky pre
textilný priemysel, želatína na fotografické účely, žieravé látky na priemyselné účely, akrylové
živice v surovom stave, epoxidové živice ako surovina, živočíšne bielkoviny ako surovina, živočíšne uhlie, prípravky zo živočíšneho uhlia.
2 - Alizarínové farbivá, alumíniové farby, anilínové farby, annotto - farbivo, antikorózne mazivá, auramín, azbestové farby, badižón, baktericídne náterové farby, kanadský balzam, roztok
na bielenie, bieloba olovnatá, bieloby ako farbivá a farby, bronzové laky, bronzový prášok, čerň
ako farbivá a farby, nátery na dechtovú plsť, farbiarske drevo, farbivá na drevo, konzervačné
oleje na drevo, konzervačné prípravky na drevo,
moridlá na drevo, prípravky na konzervovanie
dreva, emailové farby, emaily - laky, strieborné
emulzie ako pigment, garbiarska farba, tlačiarenská farba, farba na kožu, farbiarske drevo, potravinárske farbivá, sladové farbivá, farbivá na drevo, farbivá do likérov, farbivá do masla, farbivá
do nápojov, farbivá do piva, farbivo červca neopálového, baktericídne farby, emailové farby,
ohňovzdorné farby, riedidlá na farby, spojivá na
farby, zahusťovače farby, farby na keramiku,
farby na obuv, farby, farebné papiere na farbenie
veľkonočných vajec, fermeže, fixatívy ako laky,
fixatívy na vodové farby, kovové fólie pre maliarov, dekoratérov, polygrafov a umelcov, strieborné fólie, garbiarske farby, git, glazúry ako farby
a laky, glejové farby, glejoživice, glieda - oxid
olovnatý, gumiguta na maľovanie, hliníkový
prášok na farbenie, prípravky proti hrdzi, indigo
- farbivo, japonská čerň, japonský čierny lak, kalafúna, kanadský balzam, karamel, kulér ako potravinové farbivo, karbónová čerň - pigment,
karbonyl ako konzervačný prostriedok na drevo,
karmínová červeň - farbivo z červca neopálového, keramické farby, kopal, náplne do tlačiarní
a kopírovacích prístrojov - tonery, koralová fermež, kovové fólie pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov, kovy vo forme práškov pre
maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov, far-
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ba na kožu, moridlá a farbivá na kožu, kreozot
na konzervovanie dreva, kurkuma - farbivo, riedidlo na laky, laky, lampová čerň - pigment, leštidlá na keramiku, farbivá do likérov, farbivá do
masla, prípravky proti matneniu kovov, mínium,
modridlá - farbivá alebo farby, moridlá, moridlá
na drevo, nátery - farby, nátery na strešné krytiny, nátery zabraňujúce nánosom a usadeninám,
ochranné nátery na podvozky automobilov,
ochranné pásky proti korózii, ochranné prípravky na kovy, antikorozívne oleje, konzervačné
oleje na drevo, oleje na konzervovanie dreva,
olovená oranž, olovnatá bieloba, oxid kobaltitý - farbivo, oxid olovnatý - glieda, oxid titaničitý - pigment, oxid zinočnatý - zinková beloba - pigment, protikorózne pásky, pigmenty, farbivá do
piva, keramická platinová farba, platinové lesky
na keramiku, ochranné nátery na podvozky automobilov, podvozky vozidiel, pojivá do farieb,
pozlátka, bronzový prášok - farba, hliníkový prášok pre maliarov, umelcov a dekoratérov, protikorózne oleje, ochranné protikorózne prípravky,
riedidlá pre farby, sadze - farbivo, sanda-rac, senna - hlink, sienna - hlink, sikatívy na vysúšanie
farieb, sklársky tmel, sladové farbivá, sladový
karamel - potravinárske farbivo, spojivá na farby, strieborné fólie, strieborné pasty, strieborné
prášky, striebrenky na keramiku, striebro vo
forme pasty, sumach do lakov a politúr, šafran - farbivo, šelak, prípravky na odstraňovanie tapety, terpentín - riedidlo na farby, tlačiarenské farby - atrament, tlačiarenské pasty - farby, tlačiarenská farba na gravírovanie, náterový tmel,
sklársky tmel, tonery do kopírovacích strojov,
tuky proti korózii, moridlá na usne, ustaľovacie
prípravky na vodové farby, papieriky na farbenie
veľkonočných vajec, ustaľovacie prípravky na
vodové farby, vodové náterové farby, vosky - prírodné živice, výťažky z farbiarskeho dreva, zahusťovače do farieb, základné náterové farby,
základný ochranný náter na podvozky automobilov, značkovací atrament na zvieratá, značkovacia farba na zvieratá, prírodné živice - surovina,
živičné - bitúmenové laky, žlté drevo ako farbivo.
3 - Abrazíva, adstringentné prípravky na kozmetické účely, ambra - parfuméria, amidon - apretačný prípravok, amoniak - čistiaci prípravok, amoniak na použitie ako čistiaci prostriedok, antistatické prípravky na použitie v domácnosti, aromatické látky - esencie, aromatické látky do nápojov - esenciálne oleje, esencie - aromatické lát-ky
do zákuskov, avivážne prípravky, badiánová
esencia, bergamotový olej, bieliace krémy na
pokožku, bieliace prípravky, bieliace prípravky
na čistenie bielizne a šatstva, bieliace prípravky
na čistenie kože, bieliace prípravky na kozmetické účely, bieliace soli, voňavé vrecúška na bielizeň, farby na fúzy a bradu, brúsivá - prípravky,
brúsne plátno, brúsne prípravky, brúsny papier,
sklený - brúsny papier, brúsny papier, éterické
oleje z cédrového dreva, kozmetické ceruzky,
citrónové éterické oleje, leštiaca červeň, prípravky na čistenie za sucha, čistiace mlieka na toaletné účely, čistiace prípravky, čpavok ako čistiaci prípravok, depilačné prípravky, detergenty
s výnimkou detergentov na použitie vo výrobnom procese a na lekárske účely, dezinfekčné
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mydlá, dezodoranty na osobnú potrebu, diamantové brúsivo, vosk na dlážku, epilačné prípravky,
esenciálne oleje - éterické, éterické esencie, farbivá na toaletné účely, kozmetické farby, prípravky na odstraňovanie farby, pomády na fúzy,
vosk na fúzy, gaultierový olej, geraniol, glazovacie prípravky na bielizeň, heliotropín, holiace
prípravky, chemické avivážne prípravky na použitie v domácnosti, chlórnan draselný, ionón (parfuméria), jasmínový olej, javelový lúh, kadidlo,
kamenec - antiseptický prípravok, kamenec - antiseptikum, karbid kremíka, karbidy kovu - brúsivo, kolínske vody, korund - brúsivo, kozmetické prípravky, kozmetické prípravky (kozmetika),
kozmetické prípravky na zoštíhlenie, kozmetické
prípravky pre zvieratá, kozmetické taštičky, bieliace a čistiace prípravky na kožu, konzervačné
prípravky na kožu - leštidlá, krémy na kožu, quilajová kôra na pranie, krajčírsky vosk, krém na
obuv, bieliace krémy, kozmetické krémy, krémy
na kožu, krémy na obuv, krieda na čistenie, prípravky na kučeravenie vlasov, kozmetické prípravky do kúpeľa, kúpeľové soli s výnimkou solí
na liečebné účely, základné látky na kvetinové
parfumy, výťažky z kvetov (parfuméria), lak na
vlasy, prípravky na odstránenie lakov, laky na
nechty, lepiace prípravky na lepenie umelých
vlasov, lesky na pery, papier na leštenie, leštiaca
červeň, leštiace krémy na obuv, leštiace pasty,
leštiace prípravky, leštiace a hladiace prípravky,
prípravky na vyleštenie, leštiace prípravky na
bielizeň, leštiace prípravky na nábytok a dlážku,
leštiace prípravky na zubné protézy, leštiace
vosky, leštiaci kameň, leštidlá, leštidlá na obuv,
levanduľová voda, levanduľový olej, prípravky
na líčenie, líčidlá, prípravky na odstraňovanie líčidiel, lúh sodný, práškový mejkap, mandľové
mlieko na kozmetické účely, mandľové mydlo,
mandľový olej, skrášľovacie masky, práškový
mastenec - púder na úpravu, medicinálne mydlá,
mentol pre parfumériu, mentolová esencia - éterický olej, kozmetické prípravky na mihalnice,
lepidlá na nalepovanie umelých mihalníc, čistiace mlieko na kozmetické účely, farbivá na modrenie bielizne a šatstva, farbiace prípravky na
modrenie šatstva, modriace farbivá na modrenie
šatstva, modridlá - farbivá na pranie, modridlá na
modrenie bielizne, mydielka, mydlá, dezinfekčné
mydlá, dezodoračné mydlá, mydlá na holenie,
mydlá proti poteniu, mydlá proti poteniu nôh,
mydlá s protipotivými účinkami, namáčacie prípravky, predpieracie prípravky, esencie - prísady
do nápojov, laky na nechty, ošetrovacie prípravky na nechty, umelé nechty, neutralizačné prípravky na trvalú vlnu, neutralizačné prípravky
pri trvalej ondulácii, mydlá proti poteniu nôh,
obočenky, ceruzky na obočie - obočenky, kozmetické prípravky na obočie, obrúsky napustené
pleťovými vodami, pasty na obťahovacie remene, ozdobné kozmetické obtlačky, obuvnícke
vosky, odfarbovače, odhrdzovacie prípravky, odlakovače, odmasťovacie prípravky s výnimkou
prípravkov na použitie vo výrobnom procese,
prípravky na čistenie odpadových rúr, odstraňovače podlahových parketových voskov - čistiaci
prípravok, odstraňovače škvŕn, čistiace prípravky na automobilové okná, oleje do parfumov a
vôní, oleje na čistenie, oleje na kozmetické
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účely, oleje na toaletné účely, kozmetické opaľovacie prípravky, prípravky na ostrenie, spreje
na osvieženie dychu, parfumovaná voda, pasty
na obťahovacie remene - na britvy, pemza, peroxid vodíka na kozmetické účely, pieskové plátno - brúsny papier, pižmo (parfuméria), plavená
krieda, kozmetické prípravky určené na starostlivosť o pleť, pleťová voda po holení, bieliace krémy na pokožku, pomády na kozmetické účely,
vulkanický popol na čistenie, kozmetické potreby,
pracie prípravky, príchuti do zákuskov - esencie,
prípravky na čistenie odpadových rúr, prípravky
na čistenie povrchov, prípravky na čistenie umelých chrupov, prípravky na čistenie zubov, prípravky na odstraňovanie vodného kameňa pre
domácnosť, prípravky proti poteniu, púder, quilajová kôra na pranie, umelé riasy, rúže, ružový
olej, safrol, sklené plátno, sklený - brúsny papier,
sklotextil, skrášľovacie masky - kozmetické prípravky, bieliaca sóda, sóda na bielenie, sóda na
pranie, soli na bielenie, spojivá - lepidlá na kozmetické účely, spreje na osvieženie dychu, šampóny pre zvieratá chované v domácnosti, škrob
na pranie, škrob na bielizeň, šlichtovacie prípravky, špirála na riasy, maskara, tampóny,
kozmetické tampóny napustené pleťovým tonikom, čistiace prípravky na tapety, terpentín na
odmasťovanie, terpentín ako odmasťovací prípravok, terpény - zmäkčovadlá na textílie, toaletné prípravky, toaletné vody, tripel - kameň na
leštenie, tuky na kozmetické účely, umelé mihalnice, umelé nechty, lepidlá na pripevnenie
umelých vlasov, prípravky na čistenie umelého
chrupu, ústne vody nie na lekárske účely, vata na
kozmetické účely, vatové tyčinky na kozmetické
účely, vazelína na kozmetické účely, vlasové
vody, farbivá alebo tónovače na vlasy, farby na
vlasy, prípravky na kučeravenie vlasov, pleťové
vody na kozmetické účely, voňavá zmes, voňavkárske výrobky, voňavky, vonné drevo, depilačný vosk, krajčírsky vosk, vosk na fúzy, vosk na
leštenie, vosk na parkety, vosk na použitie pri
praní, obuvnícke vosky, odstraňovače podlahových parketových voskov - čistiaci prípravok,
vosky na parkety, vrecúška s parfumovaným
práškom, vulkanický popol na čistenie, vydymovacie prípravky - parfumy, výťažky z kvetov
(parfuméria), zjasňovacie prípravky - chemické
prípravky na osvieženie farieb pre domácnosť,
zmäkčovadlá na bielizeň, šampóny pre zvieratá
chované v domácnosti.
4 - Alkohol ako palivo, antracit, benzén, benzín,
benzol, drevené brikety, palivové brikety, cerezín,
drevené uhlie - palivo, elaín, petrolejový éter, etylakohol, olej do farby, gazolín, generátorový
plyn, grafit - na mazanie, horľavé oleje, kerzín - rafinovaný petrolej, lampové knôty, sviečkové
knôty, koks, konzervačné prípravky na kožu - oleje a tuky, ochranné prípravky na kožu - oleje
a tuky, tuky na kožu, lampové knôty, mazadlá na
laná a remene, lanolín, lignit, ligroin, loj, mazacie oleje, mazacie tuky, mazadlá, mazadlá na
zbrane, grafit na mazanie, mazut, minerálne palivá, motorové oleje, aditíva s výnimkou chemikálií do motorových palív, motorové palivá - pohonné látky, oleje na konzervovanie muriva, nafta, nafta na kúrenie, nočné lampičky - sviečky,
mastiace tuky na obuv, mazadlá na obuv, olej na

ochranu muriva, kosťový olej na priemyselné
účely, olej na konzervovanie kože, olej na konzervovanie muriva, oleje do farieb, oleje na odstránenie debnenia (stavebníctvo), plyn na osvetlenie,
osvetľovacie prostriedky, ozokerit, palivá, palivá
na báze alkoholu, palivové drevo, palivové plyny, palivové zmesi do karburátorov, palivový
olej, parafín, protišmykové prípravky na pásy,
petrolejový éter, plyn na svietenie, podpaľovače,
pohonné látky, prchavé pohonné zmesi, priemyselné oleje, priemyselné tuky, prípravky na
odstraňovanie prachu, prísady nechemické do
motorových palív, protišmykové prípravky na
hnacie remene, brikety z rašeliny ako palivo, rašelina - palivo, mazivá na remene, vosky na remene, repkový olej na priemyselné účely, rezné
chladiace kvapaliny, ricínový olej na technické
účely, ropa, surová alebo rafinovaná, rybí olej
nie na ľudskú spotrebu, slnečnicový olej na priemyselné účely, prípravky zo sójového oleja proti
priľnavosti kuchynského riadu, stearín, stužené
plyny - palivo, sviečky na svietenie, sviečky na
vianočné stromčeky, tuky na svietenie, olej na
textil, drevené zapaľovacie triesky, tuhý plyn
ako palivo, tuk z ovčej kože, priemyselné tuky,
tuky na kožu, tuky na obuv, tuky na svietenie,
uhlie, kamenné uhlie, uhoľné brikety, uhoľný
dechtový olej, uhoľný prach - palivo, vazelína na
priemyselné účely, včelí vosk, vosk na priemyselné účely, vosk na svietenie, vosk z karnaubovej palmy, vosk ako surovina, xylén, xylol, prípravky na viazanie prachu na zametanie, drevené
triesky na zapaľovanie, papierové pásky na zapaľovanie, mazadlá na zbrane, zmesi na odprašovanie, zmesi na viazanie prachu, zvlhčujúci
olej.
5 - Zubné abrazíva, absorpčná vata, absorpčné
tampóny, adjuvanciá na lekárske účely, akaricídy
- prípravky na ničenie roztočov, akonitín, aldehydy na farmaceutické účely, algicídy, alkalické
jodidy na farmaceutické účely, alkaloidy na lekárske účely, zubné amalgámy, aminokyseliny
na lekárske účely, aminokyseliny na veterinárske
účely, analgetiká, kôra angostura na lekárske
účely, antelmintikum, antibiotiká, chemické antikoncepčné prípravky, antipyretiká - lieky proti
horúčke, antiseptická vata, antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky, antiuriká - prípravky
proti močeniu, aseptická vlna, astmatický čaj,
medicínske bahno, bahno na kúpele, bakteriálne
jedy, bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely, bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske účely, balzamovacie prípravky na lekárske účely, balzamy na lekárske
účely, biela voda, bielkovinová potrava na lekárske účely, bielkovinové prípravky na lekárske
účely, bioicídy, biologické prípravky na lekárske
účely, biologické prípravky na zverolekárske
účely, bizmutové prípravky na farmaceutické
účely, prostriedky proti bolesti hlavy, tyčinky
proti bolesti hlavy, tyčinky proti bradaviciam,
bróm na farmaceutické účely, bronchodilatačné
prípravky, bylinkové čaje na lekárske použitie,
liečivé byliny, byliny na fajčenie na lekárske
účely, cédrové drevo, netabakové cigarety na lekárske účely, cigarety bez obsahu tabaku na lekárske účely, cukor na lekárske účely, cukrovinky s liečivými prísadami, cupanina na farmaceu-

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
tické účely, čapíky, chemické činidlá na lekárske
a zverolekárske účely, čistiace prípravky - preháňadlá, čistiace prípravky na kontaktné šošovky, dámske vložky, dentifikačné prípravky, detergenty na lekárske účely, dezinfekčné prípravky na hygienické účely, dezodoranty s výnimkou
dezodorantov pre osobnú potrebu, diabetický
chlieb, diagnostické prípravky na lekárske účely,
chemické prípravky na diagnostikovanie tehotnosti, diastáza - enzým meniaci škrob na maltózu
- na lekárske účely, dietetické látky upravené na
lekárske účely, dietetické nápoje upravené na lekárske účely, dietetické potraviny upravené na
lekárske účely, digestívy na farmaceutické účely,
digitalín, prípravky na umývanie dobytka, doplnky výživy na lekárske účely, draselné soli na
lekárske účely, drogy na liečebné účely, droždie
na farmaceutické účely, chemické vodiče pre
elektródy elektrokardiogramov, enzymatické prípravky na lekárske účely, enzymatické prípravky
na zverolekárske účely, enzýmy na lekárske účely, enzýmy na zverolekárske účely, ergot na farmaceutické účely, kôprové esencie na lekárske
účely, estery celulózy na farmaceutické účely,
estery na farmaceutické účely, étery celulózy na
farmaceutické účely, étery na farmaceutické účely, eukalyptol na farmaceutické účely, eukalyptus na farmaceutické účely, fajčiarske bylinky na
lekárske účely, farmaceutické prípravky, farmaceutické prípravky proti lupinám, fenikel na lekárske účely, fenol na farmaceutické účely, mliečne fermenty na farmaceutické účely, fermenty na
farmaceutické účely, formaldehyd na farmaceutické účely, fosfáty na farmaceutické účely, fungicídy, chemické prípravky proti fyloxére, gáfor
na lekárske účely, gáfrový olej na lekárske účely,
kyselina galová na farmaceutické účely, gáza na
obväzovanie, gencián na farmaceutické účely,
germicídy - dezinfekčné prípravky, glukóza na
lekárske účely, glycerín na lekárske účely, glycerofosfáty, guajakol na farmaceutické účely, guma na lekárske účely, gumiguta na lekárske účely, gurjunský balzam na lekárske účely, hematogén, hemoglobín, prípravky proti hemoroidom,
hemostatické tyčinky, herbicídy, repelenty proti
hmyzu, hojivé hubky, hojivé náplasti, horčica na
farmaceutické účely, horčicové obklady, horčicový olej na lekárske účely, horčičné náplasti,
horké drevo na lekárske účely, hormóny na lekárske účely, hydrastín, hydrastinín, hydrogenuhličitan sodný na farmaceutické účely, hygienické nohavičky, hygienické vložky, hygienické
vložky pre inkontinentných pacientov, chemické
činidlá na lekárske a zverolekárske účely, chemické dezinfekčné prostriedky na WC, chemické
prípravky na farmaceutické účely, chemické prípravky na lekárske účely, chemické prípravky na
zverolekárske účely, chemické vodiče pre elektródy elektrokardiogramov, chemicko-farmaceutické prípravky, chinín na lekárske účely, chinínovník na lekárske účely, chinolín na lekárske
účely, chirurgické obväzy, chirurgické plachty,
chirurgické tkaniny, chlieb pre diabetikov, chloralhydrát na farmaceutické účely, chloroform,
trichlórmetán, výťažky z chmeľu na farmaceutické účely, chirurgické implantačné preparáty - živé tkanivá, medicinálne infúzie, absorpčné
nohavičky pre inkontinentných pacientov, hygienické vložky pre inkontinentných pacientov,
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insekticídy, semeno pre umelú insemináciu, írsky
mach - karagén na lekárske účely, izotopy na lekárske účely, jalap - výťažok z jalapového koreňa - preháňadlo, jedy, jód na farmaceutické účely, jodidy na farmaceutické účely, jodoform, jódová tinktúra, jojoba, kalomel, chlorid ortuťnatý,
kandis na lekárske účely, kapsele na farmaceutické účely, kapsule na lieky, karagén na lekárske účely, karbonyl - prípravok na hubenie parazitov, kaučuk na zubárske účely, kaustické ceruzky, kebračo na lekárske účely, kokaín, kolódium na farmaceutické účely, kôra kondurango
na lekárske účely, roztoky na kontaktné šošovky,
liečivé korene, kostný tmel pre chirurgiu a ortopédiu, kozmetické prípravky pre psov, kôprové
esencie na lekárske účely, kôra manglového
stromu na farmaceutické účely, kôry na farmaceutické účely, kreozot na farmaceutické účely,
prísady do krmív na lekárske účely, krotónová
kôra, krv na lekárske účely, krvná plazma, prípravky proti kryptogamným rastlinám, chemické
prípravky na liečenie kúkoľom, kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely,
morská voda na kúpanie na lekárske účely, liečivé prípravky do kúpeľa, terapeutické prípravky
do kúpeľa, bahno na kúpele, soli do minerálnych
kúpeľov, prípravky do perličkových kúpeľov,
liečivé kúpeľové soli, kurare, krúžky na kurie
oká, liečivá na kurie oká, náplasti na kurie oká,
kyseliny na farmaceutické účely, prípravky na
kyslíkové kúpele, laktóza, zubné laky, ľanové
semená mleté na farmaceutické účely, ľanové
semená na farmaceutické účely, laxatíva, lecitín
na lekárske účely, prenosné lekárničky plné, lekárničky - plné, lep na muchy, lepiace náplasti
na lekárske účely, lepiace prípravky na chytanie
múch - mucholapky, lepidlá na umelé chrupy,
leukoplast, liečivá na ľudskú spotrebu, liečivá na
zverolekárske účely, liečivé cukríky - pastilky,
liečivé čaje, liečivé korene, liečivé nápoje, liečivé prípravky na zuby, liečivé rastliny, linimenty
- tekuté masti, tampóny impregnované farmaceutickým lotiónom, lotión - prípravky na vymývanie na farmaceutické účely, lotión - prípravky na
vymývanie na zverolekárske účely, farmaceutické prípravky na liečenie lupín, lupulín na farmaceutické účely, magnézia - oxid horečnatý na
farmaceutické účely, mandľové mlieko na farmaceutické účely, masti na farmaceutické
účely, masti na lekárske účely, masti proti popáleninám, materiály na zubné odtlačky, materská
kašička na lekárske účely, medicinálne infúzie,
medicinálne prípravky na podporu rastu vlasov,
medicinálny alkohol, medovková voda na farmaceutické účely, menštruačné nohavičky, menštruačné tampóny, menštruačné vložky, menštruačné vložky - tampóny, mentol, mentol na farmaceutické účely, kultúry mikroorganizmov na
lekárske a zverolekárske účely, vývary pre kultúry mikroorganizmov, výživné látky pre mikroorganizmy, živná pôda pre kultúry mikroorganizmov, mikroorganizmy na použitie v lekárstve
a zverolekárstve, minerálne prípravky potravinárske, minerálne vody na liečenie, mliečne fermenty na farmaceutické účely, mliečny cukor - laktóza, mliečny tuk, mandľové mlieko na farmaceutické účely, mlieko obohatené bielkovinami, dentálne modelovacie vosky, modelovacie
vosky pre zubných lekárov, papier odolný voči
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moliam, prípravky proti moliam, moleskin na lekárske použitie - silná pevná bavlnená látka, morská voda na kúpele na lekárske účely, lepiace
prípravky na chytanie múch, lepy na muchy,
pásky na chytanie múch, prípravky na hubenie
múch, múka na farmaceutické účely, myrobalánová kôra na farmaceutické účely, prípravky na
ničenie myší, prostriedky proti nadúvaniu zvierat, náplasti, gumové náplasti, horčičné náplasti,
lepiace náplasti na lekárske účely, náplasti na lekárske účely, náramenné obväzy na chirurgické
účely, náramky na lekárske účely, narkotiká, liečivá posilňujúce nervovú sústavu, absorpčné nohavičky pre inkontinentných pacientov, hygienické nohavičky, menštruačné nohavičky, zdravotné nohavičky, horčicové obklady, obklady - teplé zábaly, oblátky na farmaceutické účely,
protiparazitické obojky pre zvieratá, hygienické
obrúsky, obväzový materiál, chirurgické obväzy,
zdravotnícke obväzy, obväzy tlakové, octan hlinitý na farmaceutické účely, octany na použitie
ako farmaceutické prípravky, prípravky na vyplachovanie očí, prípravky na odtlačky, odtučňovacie čaje na lekárske účely, olej z tresčej pečene, oleje na lekárske použitie, oleje na lekárske
účely, oleje proti ovadom, masti proti omrzlinám
na farmaceutické účely, opiáty, ópium, opodeldok, opoterapické prípravky, organoterapické prípravky, ortuťové masti, vankúšiky - náplasti na
otlaky, oleje proti ovadom, ovínadlá, oxidodusičnan bizmutitý na farmaceutické účely, papier
na horčicové obklady, papier na horčičné náplasti, papier odolný voči moliam, prípravky proti
parazitom, adhézne pásky na lekárske účely, lepiace pásky na lekárske účely, pásky na oči na
lekárske použitie, pastilky na farmaceutické účely, pásy na hygienické vložky, pektín na farmaceutické účely, pepsíny na farmaceutické
účely, peptóny na farmaceutické účely, peroxid
vodíka na lekárske účely, pesticídy, pijavice na
lekárske účely, krvná plazma, chemické prípravky na ošetrovanie plesne, pľuzgierotvorné prípravky - látky, prípravky na dezinfekciu, plyn na
lekárske účely, tabletky na dezinfekciu plynu,
tyčinky na dezinfekciu plynu, farmaceutické prípravky na pokožku, prípravky na ošetrenie popálenín, porcelán na zubné protézy, posilňujúce
prípravky - tonikum, prípravky proti poteniu,
otrava na potkany, potrava na farmaceutické
účely, potrava pre dojčatá, dietetické potraviny
prispôsobené na lekárske účely, prípravky na sterilizovanie pôdy, práškové kantaridy, preháňadlá, prípravky na čistenie kontaktných šošoviek,
prípravky na ničenie lariev, prípravky na omrzliny, prípravky na umývanie zvierat, prípravky na
upokojenie, prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely, prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely, prísady
do krmív na lekárske účely, prostredie pre bakteriologické kultúry, prostriedky proti hlístam,
prostriedky proti nadúvaniu pre zvieratá, protiparazitické obojky pre zvieratá, protiparazitické
prípravky, protireumatické náramky, protireumatické prstene, prípravky na umývanie psov, repelenty pre psov, purgatíva, pyritový prášok, rádioaktívne látky na lekárske účely, rádiologicky
kontrastné látky na lekárske účely, rádium na lekárske účely, jedlé rastlinné vlákna s výnimkou

výživných, rebarborové korene na farmaceutické
účely, repelenty pre psov, repelenty proti hmyzu,
ricínový olej na lekárske účely, rozpúšťadlá na
odstraňovanie náplastí, roztoky na kontaktné šošovky, rybia múčka na farmaceutické účely,
salmiakové pastilky, sedatíva - utišujúce prostriedky, séra, séroterapeutické liečivá, sikatívy
na lekárske účely, sírny kvet na farmaceutické
účely, sírové knôty na dezinfekciu, sirupy na
farmaceutické účely, slad na farmaceutické účely, sladké drievko na farmaceutické účely, sladové mliečne nápoje na lekárske účely, prípravky na ničenie slimákov, smilax (sarsaparila) na
lekárske účely, chemické prípravky na liečenie
snete obilnej, minerálne soli, soli do minerálnych
kúpeľov, soli minerálnych vôd, soli na lekárske
účely, soli sodíka na lekárske účely, spermie na
umelú insemináciu, sterilizačné prípravky, steroidy, prípravky obsahujúce stopové prvky pre ľudí a zvieratá, strychnín, styptikum - prípravky na
zastavenie krvácania, prípravky na ničenie suchej
hniloby, sulfoamidy - liečivá, sušené mlie-ko pre
dojčatá, prípravky na ničenie škodcov, škrob na
dietetické alebo farmaceutické účely, španielska
muška, hojivé špongie, tabakové výťažky ako insekticídy, tabletky na farmaceutické účely, tabletky na zahnanie hladu a chuti do jedla na lekárske použitie, dymové dezinfekčné tablety, tampóny napustené farmaceutickými vodičkami,
chemické prípravky na určenie ťarchavosti, tekuté lieky, lieky vo forme nápojov, termálne vody,
terpentín na farmaceutické účely, tinktúry - farmaceutické prípravky, tinktúry na lekárske účely, chirurgické tkaniny, zubné tmely, tuky
na lekárske účely, tuky na zverolekárske účely,
tymol na farmaceutické účely, lepidlá a tmely na
umelý chrup, uspávacie prípravky, výrobky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske
účely, utišujúce prostriedky, vaginálne kúpele,
vakcíny, vankúšiky - náplasti na otlaky, vankúšiky na dojčenie, prípravky na báze vápna na farmaceutické účely, vata na lekárske účely, prírodná vazelína na lekárske účely, vazelína z ropy
na lekárske účely, vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske účely, chemické prípravky na ošetrovanie viniča, vínny kameň na farmaceutické účely, vitamínové prípravky, jedlé rastlinné vlákniny s výnimkou požívatín, lekárske
prípravky na podporu rastu vlasov, minerálne
vody na lekárske účely, vonné soli, vývary pre
bakteriologické kultúry, výživné látky pre mikroorganizmy, prípravky na čistenie vzduchu, prípravky na osvieženie vzduchu, zápary na farmaceutické účely, liečivá na zmiernenie zápchy,
zubné amalgámy zo zlata, zliatiny drahých kovov na zubárske účely, lekárske prípravky na zoštíhlenie, zubné amalgámy, zubné brúsivá, zubné
cementy, zubné laky, zubné tmely, materiály na
plombovanie zubov, zverolekárske prípravky,
želatína na lekárske účely, žieravé látky na farmaceutické účely, živočíšne uhlie na farmaceutické účely, žuvacie gumy, žuvačky na lekárske
účely.
6 - Alobal - hliníková fólia, alpaka, argentán, pakfón, kovové fitingy na potrubia na stlačený
vzduch, kovové baliace fólie, kovové sponky na
bankovky, kovové konštrukcie - bazény, bazény - kovové stavby, berýlium - glucínium, kovo-
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vé bezpečnostné reťaze, bezpečnostné schránky,
kovové bicyklové zariadenia na parkovanie, biele kovy, kovové uväzovacie bóje, kovové bóje,
majáky s výnimkou svetelných, bramy, kovové
brány, kovové bridlicové príchytky, bronz, umelecké diela z bronzu, bronz na náhrobky, kovové
telefónne búdky, vystužovacie kovové materiály
na stavbu budovy, busty z obyčajných kovov,
cermet - kovovo-keramický materiál, kovové cestné zvodidlá, cín, cínové platne - plechy, kovové
cisterny, čapy, kovové čapy, mastiace čapy, kovové čeľuste zveráka, písmená a číslovky z obyčajných kovov, kovové debnenie, denverské kliešte na blokovanie pri nesprávnom parkovaní áut,
stavebné kovové dielce, kovová dlažba, kovová
dlaždicová podlaha, kovové dlážky, plávajúce
kovové doky na uväzovanie lodí, kovové nesvietiace domové čísla, domové zvončeky s výnimkou elektrických, kovové dopravné palety, kovové náhrobné dosky, drôt, anténový drôt, drôtené pletivo, jemné drôtené pletivo, drôty
z obyčajných kovov, drôty zo zliatin obyčajných
kovov - okrem poistkových drôtov, kovové držadlá, rukoväti, kľučky, kovové dvere, kovové dverové obloženie, kovové dverové prahy, dverové
pružiny s výnimkou elektrických, kovové dverové rámy, kovové zárubne, dverové zástrčky, kovové dýzy, elektródy na spájkovanie a zváranie,
ferotitán, figuríny - sošky z obyčajných kovov,
kovové uzávery na fľaše, fľaše na stlačený plyn
a skvapalnený vzduch, kovové fľaškové uzávery,
kovové baliace fólie, kovové formy na ľad, galenit, germánium, glucínium, oceľové gule, kovové háčiky na šaty, kovové vešiakové háčiky, háčiky - železiarsky tovar, hafnium, hliník, hliníková fólia, hliníkový drôt, kovové zápustné kolíky, kovová sieťka proti hmyzu, horčík, kovové
hrobky, hrotnice, kovové chrániče pre stromy,
chróm, chromit, chrómové rudy, kovové identifikačné náramky na použitie v nemocniciach,
indium, ingoty z obyčajných kovov, inzertné stĺpy kovové, kovové kabíny na striekanie farieb,
kovové kabíny na prezliekanie, kovové kabíny
na striekanie farieb, kovové spojky a príchytky
na káble a rúrky, káble na visuté lanovky, kadmium, kovové kladky, nie ako časť stroja, kladky pre posuvné okná, kovové klapky, ventily
drenážnych rúrok, kovové klapky, ventily vodovodné, kovové vzduchovody do ventilačných
a klimatizačných zariadení, klince, klopadlá,
klopadlá na dvere, kľúče, krúžky z obyčajných
kovov na kľúče, kovové kľučky dverí, klziská - kovové konštrukcie, kobalt - surovina, kovové
kohútiky na sudy, kokily (lejárstvo), kovové koľajnice, koľajnicové spojky, kovové kolená na
potrubie, kovové kolená ako ohyby potrubia, kovové kolieska na nábytok, kovové kolieska na
nábytok, kovové kolíky, stenové kovové zápustné kolíky, kovové komínové nástavce, kovové
komínové rúry, kovové komíny, dymovody, kovové koncové svorky na laná, kovové stavebné
konštrukcie, kovové rámy stavieb, kovové kostry
stavieb, kovové kontajnery, kovové flotačné kontajnery, kovové konzervy, kovové konzoly, podpery pre stavebníctvo, kovové kostry budov, kovové koše, kotevné dosky, kovové prístaviská
pre kotvenie lodí, kotvy, stavebné kovania, kovania na dvere, kovania na okná, kovové kovanie
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na kľučky, kovanie na nábytok, kovanie na okná,
kovanie na truhly, kovové kovanie na vychádzkové palice, kovové obruče, spojky, kovové
vlákna na použitie v poľnohospodárstve, kovy
obyčajné - surové alebo ako polotovary, kovové
škatule, skrinky, škatule, kovové krídlové okná,
kruhové kovové zvierky na rúry kovové krúžky,
krúžky na kľúče z obyčajných kovov, kovové
kufre, truhlice, kovové lamely, vložky, tenké doštičky, kovové laná, kovové laná s výnimkou
elektrických, kovové lávky, kovové lejárske formy, kovové lešenia, liatina, netepaná alebo čiastočne tepaná, limonit, kovové lišty, laty, ložiskový kov, maltovnice - kovové vane na miešanie
malty, kovové maltovnice, korytá na miešanie
malty, mangán, kovové popruhy na manipulovanie s nákladom, mastiace čapy, tlakové mastenice, kovové matice, meď, surová alebo ako polotovar, medené krúžky, medený drôt neizolovaný,
kovové meracie tyčky na meranie hladiny oleja
do železničných vozňov, kovové rúčky na metly,
kovové míľniky s výnimkou svetelných a mechanických, molybdén, molybdenit, kovové montážne kľúče, mosadz surová alebo ako polotovar,
kovové mriežky ako ochrana pred kachľami alebo krbom, kovové nádoby - plechovky, kovové
nádoby na potraviny, kovové nádoby na skladovanie a prepravu, kovové nádoby na skladovanie
kyselín, kovové nádoby na stlačený plyn alebo
skvapalnený vzduch, kovové nádrže, kovové nádrže na tekuté palivá, kovové náhrobky, kovové
náhrobné dosky, kovové popruhy na manipuláciu s nákladom, nákovy, prenosné nákovy, nákovy, rohatinky, napínače, napínače na kovové drôty, napínače na kovové pásy, napínače na kovové
remene, kovové napínače remeňov, kovové debny na náradie, kovové identifikačné náramky na
použitie v nemocniciach, kovové nárazníky, kovové prefabrikáty na nástupištia, kovové násypky nie mechanické, kovové navíjacie cievky
s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc,
kovové navijaky s výnimkou mechanických na
navíjanie hadíc, nikel, niób, kovové nity, nízkouhlíková oceľ, kovové nosníky, obalové nádoby
z kovu, plechové obaly, obaly z cínového plechu, kovové rúrové objímky, kovové objímky,
kovové objímky na potrubie, objímky, prstence,
kovové stavebné obklady, kovové obklady stien
a priečok pre stavby, kovové lamelové obloženie, kovové obloženie stavieb, kovové obruče na
sudy, kovové sudové obruče, obyčajné kovy, surové alebo ako polotovary, nízkouhlíková oceľ,
zliatiny ocele, oceľ nespracovaná alebo ako polotovar, oceľoliatina - oceľ na odliatky, oceľové
konštrukcie, kovové oceľové kuríny - klietky,
oceľové laná, oceľové pásy, oceľové rúry, oceľové stožiare, oceľové trúbky, oceľový drôt, oceľový plech, kovové odkvapové rúry, kovové
odpaľovacie rampy, kovové ohrady hrobiek, kovové okenice, kovové okenné rámy, okenné západky, okenné žabice, kovanie na okná, kovové
okná, kovové okolesníky, olovo ako surovina
alebo polotovar, ostnatý drôt, ostrohy, otvárače
dverí s výnimkou elektrických, kovové manipulačné palety, kovové nakladacie palety, kovové
prepravné palety, kovové palety na manipuláciu
s tovarom, kovové palisády, kovové pamätné tabule, pancierové platne, pancierové plechy, ko-
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vové stavebné panely, kovové pánty, závesy,
pasce na divú zver, pásiková oceľ, kovové pásky
na viazanie alebo balenie, kovové pásky na zväzovanie, pásová oceľ, kovové pásy na manipuláciu s nákladmi, pásy ocele, pásy železa, kovové
pažiny, štetovnice, kovové piliny, kovové piloty,
písmená a číslice z obyčajných kovov s výnimkou písmen a číslic ako tlačových znakov, kovové platničky, podložky, plech, plechovky, kovové pletivo, plomby, plomby - kovové pečate, kovové ploty, klince pre podkovy, kovové podkovy, kovové podložky, kovové platničky, kovové
podpery, kovové podvaly, kovové železničné podvaly, pokladničky, bezpečnostné pokladničky,
kovové pokladničky, kovové poklopy, bronzové
náhrobné pomníky, kovové pomníky, kovové
popruhy na manipulovanie s nákladom, kovové
kovanie na postele, kovové posteľové kolieska,
postriebrené cínové zlúčeniny, kovové poštové
schránky, kovové potrubia, kovové potrubia na
vetranie a klimatizáciu, kovové potrubia ústredného kúrenia, kovové kusy na potrubia, kovové
vystužovacie materiály na potrubia, kovové prívodné potrubie, kovové materiály na pozemné
lanové dráhy, kovové poznávacie (registračné) značky, kovové poznávacie značky, pracky
z obyčajných kovov, predvalcované bloky, vývalky - výrobky metalurgie, kovové prefabrikáty - obloženie stavieb, kovové preklady, kovové
priečky, priečky kovových zábradlí, kovové priehradové konštrukcie, príchytky, klince, kovové
prípojky a odbočky na potrubia, príručné kovové
pokladnice, kovové príslušenstvo postelí, pristávacie schodíky kovové pohyblivé pre cestujúcich, kovové prístavné hrádze na kotvenie lodí,
pružinové zámky, pružiny (železiarsky tovar),
reťaze pre psy, putá, pyroforické kovy, kovanie
na rakvy, kovové okenné rámy, kovové skleníkové rámy, kovové rebríky, kovové reklamné
stĺpy, kovové vystužovacie materiály na remeňové spony, kovové reťaze, reťaze pre psov, reťaze pre rožný statok, kovové rímsy, kovové
rímsy, kovové ozdobné lišty, rohatiny - nákovy,
oceľové rolety, kovové obloženie pre ropné vrty,
kovové rošty, kovové rúčky a rukoväti na náradie, kovové rúčky na kosy, rudy kovové, kovové
krúžky na rukoväti, kovové rukoväti nožov, kovové rúrkové komínové nástavce, kovové rúry,
kovové rúry pre zariadenia ústredného kúrenia,
kovové príchytky na rúry, kovové schodíky, kovové schodiská, kovové schodnice ako časti
schodísk, kovové stupne - schody, bezpečnostné
schránky, pokladničky, kovová sieťka proti hmyzu, kovové signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických, kovové silá, kovové
prenosné skleníky, kovové skoby, skoby do ľadu
na lezenie, skoby kovové, skoby kovové (horolezecký výstroj), skoby, mačky na lezenie v ľade, kovové skrinky na mäso, kovové skrinky na
náradie, kovové skrinky, debny, kovové skrutky,
kovové skrutky s maticou, kovové slučkové závesy lanové alebo reťazové na manipuláciu s nákladmi, sochy z obyčajných kovov, sošky - figuríny z obyčajných kovov, spájkovací drôt, mäkké
spájky strieborné, mäkké spájky zlaté, kovové
spojky na káble a laná s výnimkou elektrických,
kovové spojky na neelektrické káble, kovo-

vé spojky trúbkové, spojovacie plechy, kovové
objímky na spojovacie rúry, kovové spojovacie
skrutky na káble, sponky na bankovky kovové,
kovové spony, kovové spriahadlá na reťaze, staniol, kovové stanové kolíky, kovové prenosné
stavby, stavebné kovania, kovové stavebné panely, kovové stavebný materiál, kovové stavidlá
nie ako časti strojov, kovové stély, kovové stĺpy
elektrického vedenia, kovové stĺpy pre stavebníctvo, kovové telegrafné stĺpy, kovové stojany
na sudy, kovové stojky, kovové zámočnícke stoly, kovové stožiare, kovové stožiare elektrického
vedenia, kovové strechy, kovové strešné krytiny,
kovové strešné uholníky, strieborná spájka, stroje kovové remeňové spony pre stropy, kovové
stropné dosky, kovové svorky na káble a rúry,
kovové svorky na laná, kovové svorky na manipulovanie
s
nákladom,
svorník
s okom, svorníky, škrabáky na obuv, škrabáky
na topánky, kovové škridly, kovové štetovnice - pažiny, kovové identifikačné štítky, kovové
vývesné štíty, tantal - kov, kovové telefónne búdky, kovové telegrafné stĺpy, kovové tesniace
uzávery, titán, titánové železo, ferotitán, kovové
tlakové potrubie, točne, tombak, kovové trámy,
kovové železničné traverzy, kovové trysky, kovové tubingové výstuže, turnikety s výnimkou
automatických, kovové tyčinky na tvrdé spájkovanie, kovové tyče, uholníky, kovové strešné
uholníky, umelecké diela z obyčajných kovov,
kovové držiaky na uteráky, kovové uväzovacie
bóje, kovové uzávery na tašky, kovové tesniace
uzávery na fľaše, uzávery na kufre, debny a kazety, kovové uzávery na posuvné okná, kovové
úžľabia, vanádium, kovové vane, vaničky pre
vtákov - kovové konštrukcie, kovové rúry pre
ventilačné a klimatizačné zariadenia, kovové
ventily - nie ako časti strojov, kovové ventily - klapky drenážnych rúrok, kovové ventily - klapky vodovodné, verandy - kovové konštrukcie,
kovové veterníky, strešné veterníky, kovové veže na skoky do vody, kovové viazače snopov, visacie zámky, káble pre visutú lanovku, kovové
vlákna na použitie v poľnohospodárstve, kovové
uväzovacie vlákna, kovové vložky, lamely, tenké
doštičky, kovové vodiace lišty, kovové vodovodné potrubia, volfrám, volfrámové železo, kovové voliéry, kovové vonkajšie plášte budov,
kovové vonkajšie rolety a žalúzie, železničné
výhybky, kovové hroty na vychádzkové palice,
kovové výplne dverí, kovové vypúšťacie, odvodňovacie a drenážne rúry, kovové výstuže ropných veží, kovové vystužovacie materiály do betónu, kovové vystužovacie materiály pre potrubia, kovové vystužovacie materiály pre remene,
kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo,
kovové zámky na vozidlá, kovové zámočnícke
stoly, západky, kovové západky na bránky, kovové západky na okná, kovové zarážky dverí,
potrubia a rúry pre zariadenia ústredného kúrenia, zariadenie alebo nábytkové kovanie z niklovej mosadze, kovové zárubne, kovové zásteny
pri peciach, zásteny pred kozubmi, dverové zástrčky, zástrčky - spojovacie kontakty, ko-vové
zátky na sudy, kovové zátky, neelektrické zatvárače dverí, závesné háky na kotly, závitové krúžky, závlačky, kovové závory, zinok, zirkó-
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nium, zlaté spájky, zliatiny na tvrdé spájky, zliatiny obyčajných kovov, kovové značky na vozidlá, kovové značky s výnimkou svetelných
a mechanických, zváracie a spájkovacie elektródy, kovové drôty a tyče na zváranie, pasce na
zver, cestné zvodidlá z kovu, zvončeky pre zvieratá, zvončeky, zvony, kovové žabice na dvere,
kovové žalúzie, drobný železiarsky tovar, železná ruda, napínače na železné pásky, kovový materiál pre železnice, železo ako surovina alebo
polotovar, kovové žľaby.
7 - Adhézne remene na kladky, vzduchové pumpy pre akváriá, alternátory, asfaltéry, asfaltovacie stroje, automatické hľadacie kotvy pre loďstvo, axiálne ložiská, baliace stroje, banské rezacie stroje, banské stroje, banské vrtáky, baranidlá
- stroje, barany - stroje, betónové miešačky - stroje, bežce pre pletacie stroje, stroje na montáž bicyklov, bicyklové dynamá - generátory, zachytávače a zberače blata - stroje, brány (poľnohospodárske náradie), brúsky - stroje, brúsne kamene - časti strojov, brúsne kotúče - časti strojov, brúsne stroje, brzdové čeľuste s výnimkou brzdových
čeľustí do vozidiel, brzdové diely s výnimkou
brzdových dielov do vozidiel, brzdové obloženia
s výnimkou brzdových obložení do vozidiel,
bubny do vyšívacích strojov, buchary, barany,
buldozéry, centrifúgy, odstredivky - stroje, cestné stroje, cestné valce, stroje na výrobu cestoviny, cievky - časti strojov, cievky, kazety do tkáčskych stavov, stroje na výrobu cukru, čepele - časti strojov, čerpacie membrány, čerpadlá - časti strojov, motorov a hnacích strojov, čerpadlá na stlačený vzduch, čerpadlá do vykurovacích zariadení, čerpadlá, pumpy - stroje, stroje na
výrobu čipky, elektrické stroje a prístroje na čistenie, prístroje na čistenie acetylénu, parné čistiace stroje, čistiace stroje vysokotlakové, člnky časti strojov, motory pre člny, dávkovače - časti strojov, dávkovače lepiacej pásky - stroje,
dezintegrátory, dierkovače do dierkovacích strojov, dierovače, dierkovacie stroje, dlabačky - stroje, dojacie stroje, odsávačky na dojacie stroje,
potrubné pneumatické zariadenia na dopravu,
dopravníky - stroje, potrubné pneumatické zariadenia na dopravu, dopriadacie stroje, tlačové dosky, drážky pletacích strojov, drevoobrábacie
stroje, drviace stroje, drviče, drviace zariadenia - stroje, drviče - stroje na priemyselné účely,
držiaky listov píly - časti strojov, dúchadlá, výtlačné ventilátory, dvíhacie vozne, dynamá, ejektory, prúdové čerpadlá, elektrické kladivá, elektrické otvárače na konzervy, eskalátory - pohyblivé schodiská, etiketovacie stroje, expanzné nádoby - časti strojov, extraktory, farbiace stroje,
vzduchové kefy - stroje na nanášanie farby, filtre - časti strojov alebo motorov, filtre do motorov na čistenie a chladenie vzduchu, filtrovacie
stroje, finišér, formovacie stroje, profilovacie
stroje, frézy - stroje, fukary na zrno, fukary, vejačky, pomocný generátorový agregát, generátory elektriny, generátory prúdu, zdroje prúdu,
guľkové ložiská, hadice do vysávačov, hlavy
valcov do motorov, hnacie motory s výnimkou
motorov do pozemných vozidiel, hnacie remene
dopravníkov, hnacie reťaze s výnimkou reťazí
do pozemných vozidiel, zariadenia na hnojenie,
hobľovačky, kyslíkové rezacie horáky - stroje,
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hrabacie stroje, hrable k hrabacím strojom, prevodové hriadele ale nie pre pozemné vozidlá,
hriadele pre stroje, hriadele, kľuky, páky ako
časti strojov, hrnčiarsky kruh, hrotovačky, hydraulické motory, hydraulické turbíny, hydraulické zariadenia na otváranie alebo zatváranie dverí - časti strojov, chladiče do motorov a hnacích
strojov, ihličkové ložiská, kalolisy, stroje na
opracovanie kameňa, karburátory, kardanové
spojky, katalycké konvertory, katalyzátory pre
motory, kávové mlynčeky s výnimkou ručných,
tlačiarske kazety na matrice, elektrické kefy ako
časti strojov, zberné kefy na elektrickom dyname, kefy ako časti strojov, pneumatické kladivá,
kladivá ako časti strojov, kladkostroje, klapky
ako časti strojov, kĺby, spojky, spojenia, styky - časti motorov, klietky guľkových ložísk, stroje
na výrobu salám, párkov klobás, kľukové hriadele, kľukové skrine pre stroje, motory a hnacie
stroje, zariadenia a stroje pre kníhviazačský
priemysel, stroje na ukladanie koľajníc, kolesá
ako časti strojov, kolovraty, kompresory, kompresory ako stroje, kompresory do chladiacich
zariadení, kondenzačné zariadenia, parné kondenzátory ako časti strojov, palivové konvertory
pre zážihové motory, konvertory pre oceliarne,
nosné konzoly pre stroje, obuvnícke kopytá ako
časti strojov, kosačky, nože do kosačky, kosačky
na trávniky - stroje, kotlové rúrky - časti strojov,
kotúčové spojky - stroje, automatické kotvy pre
námorníctvo, kováčske mechy, kovoobrábacie
stroje, stroje na ťahanie kovov, stroje na spracovanie kože, krájače na chlieb - stroje, mechanické zariadenia kŕmenie dobytka, ložiskové krúžky, piestne krúžky, kryty ako časti strojov, elektrické kuchynské stroje, kukuričné zdŕhače - ako
stroj, kypriče - ako stroje, látacie stroje, elektrické lepovacie pištole, stroje a prístroje na leštenie - elektrické, leštiace lisy, elektrické leštiace
zariadenia na parkety, leštičky, elektrické leštičky na obuv, letecké motory, liahne na vajcia, lietadlové motory, lisovacie stroje, lisy, vinné lisy,
lisy - stroje na priemyselné účely, lisy na hrozno,
lisy na krmivo, elektrické lisy na ovocie pre domácnosť, motory pre lode, lodné motory, mechanické lopatové nakladače, ihličkové ložiská,
antifrikačné ložiská pre stroje z materiálu, ktorý
znižuje trenie, ložiská ako časti strojov, ložiskové čapy - časti strojov, lúpačky - stroje na lúpanie, stroje na lúpanie obilia, maliarske stroje,
mangle, manipulátory - stroje, manipulátory - zariadenia na nakladanie a vykladanie, stroje na
výrobu masla, mastenice ako časti strojov, maticorezy ako stroje, maticové závitníky ako stroje,
škatule na matrice - polygrafia, polygrafické matrice, objímky na mazanie - časti strojov, mažiare
ako stroje, mlynčeky na mäso ako stroje, mechanické zariadenia na kŕmenie dobytka, mechanizmy pletacích strojov, mechy ako stroje, membrány čerpadla, miazdriace stroje, stroje na miesenie, miešacie stroje, miešače, elektrické na použitie v domácnosti, miešačky, zariadenia na výrobu minerálnej vody, mixéry - stroje, mláťačky,
mliekárske stroje, elektrické mlynčeky pre domácnosť, mlynčeky na korenie s výnimkou ručných, mlynčeky pre domácnosť s výnimkou ručných, elektrické mlynčeky na použitie v domácnosti, mlyny - stroje, mostové žeriavy, štartér
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motocyklov nakopnutím, elektrické motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel, zapaľovacie induktory pre motory, motory na stlačený vzduch, motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel, motovidlá do tkáčskych stavov, mykací povlak - časť mykacích strojov, mykacie stroje, nakladacie rampy, nakladacie výložníky, nákladné výťahy, napájacie zariadenia
do rušňových motorov, regulátory - napájače vody, ručné nástroje a náradie na iný než ručný pohon, nástroje ako časti strojov, nástrojové brúsky, nástrojové brúsky - ostričky ako stroje, mechanické navíjacie zariadenia, navijaky, mechanické navijaky na navíjanie hadíc, navijaky alebo
rumpály na rybárske siete, nitelnice tkáčskych
stavov, nitovacie stroje, nosné konzoly pre stroje, elektrické nože, nože do kosačiek, nože ako
časti strojov, nože, čepele, rezačky na slamu - sečkovice, nožné pedály pre šijacie stroje, elektrické nožnice, nožnice na strihanie srsti zvierat - ako stroje, obilné triediče, objímky, krúžky na mazanie - časti strojov, obloženia, tesnenia a armatúry tepelných kotlov - boilerov, obrábacie stroje,
zariadenia na obrábanie, obracače sena - stroje,
obrážacie stroje, dlabačky, obšívacie stroje, konvertory pre oceliarstvo, oceľotlačové stroj,
odlievacie formy - časti strojov, odlučovače oleja, odlučovače vody - separátory, odmastňovacie
zariadenia ako stroje, stroje na lisovanie odpadu,
odprašovacie zariadenia na čistenie, odsávacie
stroje na priemyselné účely, odsávače ako stroje,
odsávačky ako časti dojacích strojov, odsávačky
pre dojacie stroje, zariadenia na odsávanie prachu na čistenie, odstopkovačky - stroje, odstredivé čerpadlá, odstredivé mlyny, odstredivky na
smotanu, odstredivky, žmýkačky, odvádzače
kondenzátu, odvodňovacie stroje, odvzdušňovače napájacej vody, ohýbačky ako stroje, ochranné kryty strojov, ojnice na stroje, motory a hnacie stroje, olejové separátory, orezávacie stroje,
osievacie stroje, elektrické otvárače na konzervy,
ovládacie káble pre stroje, motory a hnacie stroje, pákové buchary, palivové konvertory pre zážihové motory, papierenské stroje, parné generátory alebo kotly ako stroje, parné stroje, parné
valce, pásové dopravníky, pásy pre dopravníky,
pohyblivé pásy pre chodcov, pásy pre stroje, pečiatkovacie stroje, pedálové šliapadlo pre šijacie
stroje, piestové časti, piestové segmenty, piesty
ako časti strojov, piesty tlmiča ako časti strojov,
pílové listy ako časti strojov, píly - stroje, písmolejárske stroje, elektrické lepovacie pištole, striekacie pištole na farby, pištole - nástroje na použitie s výbušninami, zariadenia pracujúce pod tlakom na točenie piva, pivové pumpy, pláchacie
stroje, plamenice rušňových kotlov, plečky - ako
stroje, pletacie stroje, pletiarske stavy, pletiarske
stroje, plniace dúchadlá, plniace stroje, plničky
fliaš, ploché spätné ventily, záklopky - ako časti strojov, pluhy, plunžéry, dúchadlá na
stláčanie, odsávanie a prepravu plynov, pneumatické dopravníky, pneumatické kladivá, pneumatické transportéry, pneumatické zariadenie na otváranie a zatváranie dverí - časť stroja, stroje na
výrobu podpätkov, podstavce stroja, stojany,
podstavce, stojany, skrine pre ložiská hriadeľov,
pohyblivé pásy pre chodcov, pohyblivé schodištia, eskalátory, elektricko-mechanické stroje na

prípravu pokrmov, poľnohospodárske dopravníky, poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného, poľnohospodárske stroje, polygrafické lisy, polygrafické stroje, posúvače papiera do tlačiarne, pracie a premývacie zariadenia, pracie
stroj, práčky, práčky na pranie a bielenie, práčky
na pranie a farbenie, práčky uvádzané do chodu
vhodením mince, prehrievače, preosievacie zariadenia, banské prepravníky, prevodové hriadele ale nie pre pozemné vozidlá, prevodové skrine
s výnimkou prevodoviek pre pozemné vozidlá,
prevody strojov, prevody s výnimkou prevodov
pre pozemné vozidlá, prevody, súkolesia
s výnimkou prevodov pre pozemné vozidlá, prevzdušňovacie čerpadlá do akvárií, prevzdušňovače, príklopy - časti tlačiarenských lisov, generátory prúdu, pružiny ako časti strojov, pudlovacie stroje, pulverizátory - stroje, pumpy na mazanie, radlice, stroje na vypletanie rakety, rámy,
suporty pletacích strojov, razidlá ako stroje, reaktívne propulzné mechanizmy s výnimkou mechanizmov pre pozemné vozidlá, redukčné súkolesia, ale nie do pozemných vozidiel, redukčné
ventily ako časti strojov, regulátory ako časti
strojov, regulátory otáčok pre stroje, motory
a hnacie stroje, remene dynama, remene adhézne
na kladky, remene pre motory a hnacie stroje,
remene ventilátorov do motorov, adhézne pásky
na remenice, remenice ako časti strojov, hnacie
reťaze s výnimkou reťazí pre pozemné vozidlá,
reťaze zdvíhadiel - časti strojov, reťazové píly,
rezacie stroje, riadiace mechanizmy pre stroje,
motory a hnacie stroje, hydraulický riadiaci mechanizmus pre stroje, motory a hnacie stroje,
elektrické kuchynské roboty, rotačné tlačiarske
stroje, rozprašovacie stroje, rozprašovače ako
stroje, rozprašovače odpadových vôd, stroje na
spracovanie rudy, ryhovacie pluhy, rýpadlá, rytecké stroje, sádzacie stroje, sádzacie stroje na
sádzanie fotosadzbou, samomazné ložiská, satinovacie stroje, sejacie stroje, sekáče do strojov,
sekáče na mäso ako stroje, separátory, odlučovače, schránky na štočky, navijak na rybárske siete,
sitá ako stroje alebo ich časti, sitá na škváru ako
stroje, stroje na opracovanie skla, skrine alebo
stojany ako časti strojov, skrine, podstavce, stojany pre ložiská hriadeľov, snehové pluhy, splyňovače, kardanové spojky, spojky s výnimkou
spojok pre pozemné vozidlá, spojky, spojenia,
styky, klby - časti motorov, spriadacie stroje,
spriahadlá s výnimkou spriahadiel pre pozemné
vozidlá, statory - ako časti strojov, stavidlá - ako
časti strojov, sterotypy ako stroje pre tlač, stojany, podstavce pre ložiskové čapy - časť stroja,
stojany, podstavce, skrine pre ložiská hriadeľov,
stolové kotúčové píly ako časti strojov, stoly
alebo upínacie dosky na stroje, striekacie pištole
na farbu, strihacie stroje, strihacie stroje na strihanie srsti zvierat, elektromechanické stroje pre
chemický priemysel, stroje na lisovanie, vákuovanie a prepravu zrna, stroje na odstraňovanie
vodného kameňa, stroje na pletenie povrazov,
stroje na plombovanie, pečatenie fliaš, stroje na
rafinériu ropy, stroje na varenie piva, stroje na
výrobu nápojov - elektromechanické, stroje na
zátkovanie flľaše, stroje pre textilný priemysel,
strojové nožnice na strihanie zvierat, strúhacie
stroje na zeleninu, strúhačky - ako stroje, reduk-
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čné súkolesia ale nie pre pozemné vozidlá, súkolia ako časti strojov, suportová skriňa, krycia
doska sústruhu, suporty kĺzne - časti strojov, sústruhy - obrábacie stroje, zariadenia na výrobu sýtenej vody, stroje na výrobu sýtených nápojov,
šetriče paliva do motorov, šijacie stroje, elektrické šľahače, elektrické šľahače pre domácnosť,
štartér motocyklov - nakopnutím, štartéry pre
motory a hnacie stroje, stroje na spracovanie tabaku, taviace stroje, stroje a prístroje na tepovanie kobercov - elektrické, tesnenia, obloženia
a armatúry tepelných kotlov - boilerov, tkáčske
stavy - stroje, tkáčske člnky, tkáčske vretená, tlačiace valce ako časti tlačiarenských strojov, tlačiace valce do tlačiarenských strojov, tlačiarenské stroje, tlačiarenské stroje na tlačenie na
plech, tlačové dosky, piesty tlmiče ako časti strojov, tlmiče motorov, tlakové torkrétovacie prístroje, torzné dynamá s výnimkou dynám pre
pozemné vozidlá, záhradné traktory, transmisné
reťaze, s výnimkou reťazí pre pozemné vozidlá,
pluhy na odstraňovanie trávnikov, trepacie stroje, triediace stroje, triediace stroje na priemyselné účely, tryskové motory s výnimkou motorov
pre pozemné vozidlá, hydraulické turbíny, turbíny s výnimkou turbín pre pozemné vozidlá, turbokompresory, uhlíkové kefy, umývacie linky na
umývanie automobilov, umývacie zariadenia pre
automobily, umývačky fliaš, umývačky riadu,
upchávky ako časti strojov, upínacie zariadenia,
upínacie vretená ako časti strojov, hladiace stroje
na usne, piesty do valcov, valce do strojov, valce
do valcovní, valce pre motory a hnacie stroje,
valce ako časti strojov, valcovne, valčekové ložiská, ventilátory motorov a hnacích strojov, ventily ako časti strojov, ventily - časti strojov, motorov a hnacích strojov, viazacie stroje na viazanie
sena, viazacie stroje na viazanie slamy, viazacie
stroje, samoviazače, vibrátory - stroje na priemyselné účely, vložky do filtračných zariadení, vodiace zariadenia ako časti strojov, vodovodné
vykurovacie zariadenia ako časti strojov, odlučovače vody - separátory, voľnobežky
s výnimkou voľnobežiek pre pozemné vozidlá,
zdvíhacie vozne, vrecká do vysávačov, vŕtacie
hlavy ako časti strojov, vŕtacie korunky ako časti
strojov, vŕtacie stroje, elektrické ručné vŕtačky,
vrtákové skľučovadlá ako časti strojov, banské
vrtáky, vrtné veže plávajúce alebo neplávajúce,
vstrekovania do motorov, vulkanizačné prístroje,
výfukové potrubia pre motory, výfuky motorov,
výmenníky tepla ako časti strojov, vyorávače
ako stroje, vysávače, vysávače na stláčanie, odsávanie a prepravu plynov, vysávače prachu
a podobných nečistôt, mechanické výsypky, výťahové laná, remene, výťahy, výťahy, nie lyžiarske vleky, výtlačné ventily ako časti strojov, vývevy - stroje, vzduchové chladiče, vzduchové kefy - stroje na nanášanie farieb, vzduchové kompresory - zariadenia garáží, vzduchové vankúše
na manipuláciu s nákladom, vzdušné chladiče,
motory do vznášadiel, záhradné traktory, zametacie autá, samohybné zametacie stroje, zapaľovacie induktory, zapaľovacie sviečky do spaľovacích motorov, zapaľovače zážihových motorov, napájacie zariadenia do rušňových motorov,
zariadenia na odstraňovanie odpadu, zariadenia
na potápanie ako stroje, elektrické zariadenia na
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sťahovanie a vyťahovanie roliet, zatavovacie
stroje na priemyselné účely, závesné a zdvižné
háky, závesy ako časti strojov, závitorezy - stroje, zberače vodného kameňa z bojlerov, zberné
kefy na elektrickom dyname, zdvíhacie zariadenia, zdvíhadlá, elevátory zdviháky - stroje, zdviháky, závitové stroje, stroje na zemné práce, exkavátory, zošívacie stroje, zotrvačníky ako stroje, dúchadlá alebo fukary na stláčanie, odsávanie
alebo prepravu zrna, elektrické zváračky ako
stroje, zvislé vratidlo, revolverová hlava sústruhu, žacie hrsťovacie a viazacie stroje, žacie hrsťovačky, žacie stroje, žarnovy, žehliace stroje,
stroje na výstavbu železnice, žeraviace sviečky
do dieselových motorov, žeriavy, mostové žeriavy, žiarnice ako časti strojov, žliabkovačka,
drážkovačka - strojné náradie, žmýkačky.
8 - Barany - ručné nástroje, ubíjačky - ručné nástroje, bitúnkové zariadenia a nástroje na zabíjanie a primárne opracovanie jatočných zvierat,
bodáky, boxery - zbrane, nožnice na strihanie fúzov a brady, britvy, holiace strojčeky elektrické
aj neelektrické, brúsky - ručné náradie, brúsky na
kladivá, brúsne kamene, brúsne kotúče, brúsne
kotúče - ručné náradie, brúsne nástroje, brúsy,
brúsy - ručné náradie, brúsy, osly, buchary - kladivá, čakany, čapovacie dláta, čepele nožov, čepele, nože - zbrane, česáky - ručné nástroje, ručné náradie na dekontáciu kvapalín, depilačné
strojčeky, elektrické aj neelektrické, sklenársky
diamant - časti ručných nástrojov, dierovače ako
nástroje, dlabacie sekery, duté dláta - ručné nástroje, dláta, rydlá, dláta, vrtáky, hroty - ručné
náradie a nástroje, nástroje na sťahovanie kože
dobytka, zariadenia na omráčenie dobytka, značkovače na dobytok, drážkové hoblíky, držiaky na
pílky, dúchadlo ku kozubu - ručný nástroj, dýky,
extirpátory - ručné nástroje, fazetovače, fazetovače - ručné náradie, frézovacie tŕne, ručné frézy, hrable na golf, harpúny, harpúny ako rybárske náčinie, harpúny na lovenie rýb, hladičky,
žehličky s výnimkou elektrických, hoblíky, želiezka hoblíky, hoblíky - ručný nástroj, holiace
čepele, holiace potreby, puzdrá na holiace potreby, obaly na holiace strojčeky, britvy, puzdrá na
holiace strojčeky, britvy, autogénne horáky na
rezanie, horolezecké čakany, hrable - ručné náradie, hrable na golf, hroty, špice, ostrie - časti
ručných nástrojov a náradia, ručná hustilka, ihlové pilníky, navliekacie očká na ihly, rozprašovače na insekticídy - ručné náradie, jamkovače - ručné nástroje, zariadenia a nástroje na sťahovanie kože jatočných zvierat, kazety na holiace
strojčeky, kamenárske alebo murárske kladivá,
kladivá - ručné nástroje, kladivá na drvenie kameňa, kliešte, klieštiky, klieštiky na cukor, klieštiky na očné riasy, vyťahovače klincov - ručný
nástroj, kliny, kľúče na matice ako ručné nástroje, kľúče - ručné nástroje, nožnice na knôty, otvárače na konzervy s výnimkou elektrických,
obuvnícke kopytá, kosáky, kosy, články na kosy,
kovové prípravky na razenie, dúchadlo ku kozubu - ručný nástroj, neelektrický krájač vajec,
neelektrické krájače na pizzu, krájače na zeleninu, neelektrické krájače syrov, krompáče, krúžkové platne, kulmy na kučeravenie vlasov, kuričské náradie, kyjanice, lejacie panvy, leštiace
glazovacie nástroje, elektrické alebo neelektrické
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leš-

na prerezávanie stromov, strihače, strihacie stroj-

tičky na nechty, nástroje na predierkovanie lístkov, lopatky na sadenie alebo presádzanie, lopaty - ručné náradie, lupienkové píly, luskáčiky
s výnimkou luskáčikov z drahých kovov, lyžice - ručné náradie, lyžice, mačety, manikúrové súpra-vy, elektrické manikúrové súpravy, sekáčiky
na mäso - ručné nástroje, meče, puzdrá na meče,
trecie misky, misky na peniaze, mlaty, kyje, motyčky na okopávanie, motyčky, plečky ako ručné
náradie, motyky, murárske kladivá hranaté s dlhou násadou, naberačky, napínadlá na kovové
drôty a pásky - ručné nástroje, nástroje na rezanie, sekanie, krájanie, ručné náradie, nástroje na
značkovanie rožného statku, nástrojové brúsky,
ostričky ako nástroje, navliekače nití, nebožiece
- ručné nástroje, nebožiece, vrtáky - ručné nástroje, elektrické alebo neelektrické leštičky na
nechty, kliešte na nechty, pilníky na nechty, škatuľky na nechty s ručnými nástrojmi, nitovacie
kladivá - ručné nástroje, nitovačky - ručné nástroje, lovecké nože, nože do mlynčekov - ruč-né
nástroje, rezné nože do hoblíkov, nože na konské
kopytá, nože na zeleninu, nože nožníc, nože, listy píly, radlice - ručné nástroje a náradie, nožiarsky tovar, príbor, nožnice, elektrické alebo neelektrické nožnice na strihanie vlasov, nožnice na
strihanie zvierat - ručný nástroj, nožnice na trávniky a živé ploty - ručné náradie, oberače na
ovocie - ručné náradie, objímky výstružníkov,
oblúkové píly, obojručné nože, obušky, palice,
ocieľky, pomôcky na ondulovanie vlasov s výnimkou elektrických, opasky - remene na nosenie náradia, orezávačky - ručné nástroje, oslice
na kosu, držiaky na osličky, ostriace nástroje,
otvárače na konzervy s výnimkou elektrických,
páčidlá na poklopy, paginovačky - dierovačky,
pedikúrové súpravy, perforovačky - ručné nástroje, pílky - ručné náradie, pilníky - nástroje,
elektrické pilníky na nechty, pílové listy ako časti ručných nástrojov, pinzety, epilačné pinzety,
ručné pištole na vtlačovanie tmelu, neelektrický
krájač na pizzu, ručné poľnohospodárske náradie
na ručný pohon, pošvy na meče, príbor - - nože,
vidličky a lyžice, prístroje na omračovanie dobytka pred porážkou, puzdrá na britvy, žiletky,
holiace strojčeky, puzdrá na holiace potreby, holiace potreby, rámy na ručné píly, rašple - - ručné
nástroje, razidlá - ručné nástroje, razník klincov,
remene na ostrenie, remene na žiletky, rezače
závitov, rezačky, rezné nože hoblíkov, klieštiky
na očné riasy, rohatky so západkou - ručné nástroje, rozpínačky - ručné náradia, ručné
rozprašovače insekticídov, rozprašovače insekticídov - ručné náradie, rozprašovače insekticídov - ručné nástroje, rozprašovače prípravkov proti hmyzu - ručné náradie, roztierky, ručné nástroje a náradie na ručný pohon, ručné nástroje na
opletanie, ručné vŕtačky - ručné nástroje, rúrkorezy - ručné nástroje, nástroje na rezanie rúry,
rydlá - ručné nástroje, ryhovače - ručné nástroje,
rýle, rytecké ihly, sekáče, sekačky, rezačky, sekáčiky - ručné nástroje, sekáčiky na mäso - ručné
nástroje, sekerky, sekery, sklenárske diamanty - časti ručných nástrojov, skrutkovače, sochory,
spájkovačky s výnimkou elektrických, stolárske
vrtáky, striebro ako riad alebo príbor, striekačky
na rozprašovanie insekticídov, strihacie kliešte

čeky na dobytok, ručné strojčeky na strihanie,
neelektrické krájače na syry, šable, šidlá, šidlá - ručné nástroje, šidlo na rozpletanie lán, škatuľky na nechty s ručnými nástrojmi, škrabáky - ručné nástroje, škrabky - ručné nástroje, škrabky na ryby, škrabky na zeleninu, škripce, špachtle, stierky ako ručné náradie, štepárske nástroje,
štepárske nože, štípacie sekery, tesnenia oceľové, tešly - tesárske sekery, tĺčiky - ručné nástroje,
ručné pištole na vtlačovanie tmelu, kovové tvárniace nástroje, ťažobné tyče - baníctvo, uholníky - ručné nástroje, upchávačky - ručné nástroje,
upínacie hlavy vrtákov - ručné nástroje, otvárače
na ustrice, prístroje na prepichovanie uší, neelektrické krájače na vajcia, valcovačky kovových pásov - ručné nástroje, valcovačky na drôty
a kovové pásky - ručné náradie, ručné valchy,
valchy - ručné nástroje, vidličky, vidly, vojenské
lopatky, vratidlá na závitníky, vreckové nožíky,
vŕtačky na ručný pohon, vrtáky - nebožiece, vrtáky - ručné nástroje, priebojníky, vyorávače - ručné nástroje, vypaľovacie želiezka - značkovače,
výstružníky, výsuvné časti podpier pre závitníky,
vyťahovače klincov, záhradné náradie na ručný
pohon, záhradnícke nože, lesné sekáče, záhradnícke nožnice, záhradnícke nožnice - veľké, zariadenia na ničenie rastlinných parazitov, zariadenia na ničenie rastlinných škodcov, zariadenia
na prepichnutie uší, zoškrabávacie nástroje, závitnice - ručné nástroje, závitníky - ručné nástroje, sečné a bodné zbrane, ručné zdviháky, ručné
závitové zdviháky, zváracie horáky na plyn, zváračské prístroje na plyn, zveráky, zveráky pre
stolárov a debnárov, žehličky, hladičky s výnimkou elektrických, železné nástroje na žliabkovanie, želiezka na kučeravenie vlasov, žliabkovače - ručné nástroje.
9 - Acidometre, acidometre do batérií, adjustačné prístroje na diapozitívy, aktinometre, akumulátorové banky, akumulátorové nádoby, akumulátorové skrine, nádoby akumulátorov, platne do
akumulátorov, akumulátory do batérií, elektrické
akumulátory, elektrické akumulátory do vozidiel, akustické rúry, akustické spriahadlá, akustické vedenie, alidády (zememeračstvo), ampérmetre, anemometre, vetromery, anódové batérie,
anódy, antény, antikatódy, apertometre, astrofotografické objektívy, prístroje a zariadenia pre
astronómiu, audiovizuálna technika na výučbu,
elektrické automatické zatvárače dverí, automobilové výstražné trojuholníky, automobilové zapaľovače, autorádiá, azbestové odevy na ochranu
proti ohňu, azbestové ochranné rukavice, nástroje na určovanie azimutu, balasty na osvetľovacie
prístroje, meteorologické balóny, akumulátorové
banky, barometre, elektrické batérie do automobilov, batérie do svietidiel, batérie do vreckových lámp, meracie zariadenia na benzín, meradlá hladiny benzínu, benzínové čerpadla pre stanice pohonných hmôt, betatróny - urýchľovače
elektrónov, bezpečnostné pásy s výnimkou pásov na sedadlá a na športové zariadenia, ochranné bezpečnostné siete, bleskozvody, fotografické
blesky, blikavé svetlá, bóje, signalizačné bóje,
značkovacie bóje, bóje, majáky svetelné, parkovacie bránky uvádzané do chodu vhodením mince, buzoly, kompasy, bzučiaky, elektrické bzučia-
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elektromagnetické

cievky,
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induk-

re, zariadenia a prístroje pre fyziku, gal-

čné cievky, fotografické cievky, elektrické cievky, fotografické clony, clony proti oslepeniu,
clony proti radiácii na priemyselné účely, cukromery, cvikre, cyklotróny, prístroje na zaznamenávanie času, automatické časové spínače, čítače čiarových kódov, čipy - mikroprocesorové
doštičky, číslicové súradnicové zapisovače, čítacie zariadenia (informatika), čítacie zariadenia
na napovedanie pre účinkujúcich, optické čítače,
čítače čiarového kódu, elektrické články, galvanické články, požiarnické člny, ďalekohľady,
ďalekopisy, dávkovacie lyžice, dávkovače, dozimetre, dekompresné komory, demagnetizačné
zariadenia na magnetické pásky, denzitometre,
laboratórne destilačné prístroje, destilačné prístroje na vedecké účely, detektory, detektory
dymu, detektory kovov na priemyselné alebo vojenské účely, detektory na zisťovanie falošných
mincí, detektory na zisťovanie kovov na priemyselné alebo vojenské účely, diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych, diaľkomery, telemetre
- optické diaľkomery, diaľkové ovládače, elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie
návestidiel, elektrické zariadenia na diaľkové
ovládanie
priemyselných
operácií,
elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie
železničných uzlov, elektrické zariadenia na
diaľkové zapaľovanie, diapozitívy, premietacie
prístroje na diapozitívy, rámčeky na diapozitívy,
rámovacie zariadenia na diapozitívy, diaprojektory, elektronické diáre, kancelárske dierovacie
stroje, difrakčné zariadenia, diktovacie stroje,
kompaktné disky, magnetické disky, optické disky, optické kompaktné disky, dochádzkové hodiny, svetelné alebo mechanické dopravné značky, dozimetrické prístroje, dozimetre, elektrické
drôty, telefónne drôty, poistkové drôty zo zliatin
kovov, dýchacie masky s výnimkou masiek na
umelé dýchanie, dýchacie prístroje - respirátory
s výnimkou respirátorov na umelé dýchanie, dýchacie prístroje na plávanie pod vodou, dýchacie
prístroje s výnimkou prístrojov na umelé dýchanie, dynamometer, dýzy požiarnych hadíc, elektrické dverové zvončeky, drôty, káble - materiály
na elektrické vedenie, elektrické zariadenia na
diaľkové ovládanie priemyselných procesov, zariadenia na zváranie elektrickým oblúkom, elektricky ohradené priestory, elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie, elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie
železničných uzlov, elektrolyzéry, elektromagnetické cievky, elektronické perá na vizuálne zobrazovacie zariadenia, elektronické publikácie
stiahnuté z telekomunikačnej siete, elektronické
svetelné ukazovadlo - pomôcka pri vyučovaní
a prednáškach, elektronický prístroj na označovanie výrobkov, elektronický vreckový slovník
prekladový, elektrónky do rádia, elektrónky so
žeravenou katódou, epidiaskopy, ergometre, expozimetre, fakturovacie stroje, detektory na falošné mince, faxy, rezacie prístroje na film, kreslené filmy, strihacie zariadenia na filmy, fotografické filtre, filtre na dýchacie masky, filtre UV
lúčov na účely fotografie, fluorescenčné štíty, fotoaparáty, fotoelektrické bunky, leštiace zariadenia na fotografické snímky, sušičky na fotografické snímky, fotokomory, fotokopírky, fotomet-

vanické články, galvanizačné zariadenia, galvanizéry, galvanometre, geodetické nástroje, zariadenia na výmenu gramofónových ihiel, gramofónové platne, gramofóny, hasiace prístroje, heliografické prístroje, fotografické hľadáčiky,
elektrické hlásiče, hlasovacie zariadenia, meracie
hĺbkovacie laná, elektrické zariadenia na vábenie
a ničenie hmyzu, hologramy, lodné hovorové rúry, hracie skrinky uvádzané do chodu vhodením
mince, hracie zariadenia fungujúce po pripojení
na televízne prijímače, hudobné automaty uvádzané do činnosti vhodením mince, hustomery,
hydrometre, vodomery, chromatografické prístroje na použitie v laboratóriu, chronografy,
chronometre ako prístroje, magnetické identifikačné karty, identifikačné puzdrá na elektrické
drôty, gramofónové ihly, indikátory, indikátory
množstva, indikátory straty elektrickej energie,
indikátory vetra - na určenie smeru vetra, indukčné cievky, induktory, indukty elektrických
strojov, informačné tabule elektronické, inklinometre, sklonomery, inkubátory pre kultúry
baktérií, integrované obvody, invertory (elektrotechnika), ionizačné prístroje s výnimkou prístrojov na ionizáciu vzduchu, iskrojemy - lapače
iskier, elektrické káble, koaxiálne káble, manšón
na elektrické káble, káble s optickými vláknami,
kalibračné krúžky, kamery, kinematografické
kamery, kapilárne rúrky, pamäťové a mikroprocesorové karty v počítačoch, katódové protikorózne prístroje, katódy, kazetový prehrávač, kazety na mikroskopovacie sklíčka, prístroje na
strihanie kinofilmov, exponované kinofilmy, kmitomery, koaxiálne káble, magnetické kódovacie
matice, kódované magnetické karty, koľajnice na
uchytenie projektorov, reflektorov s elektrickým
ovládaním, elektrické kolektory, kompaktné disky, komparátory, kompasy, elektrické prístroje
na komutáciu, komutátory, koncovky (elektrotechnika), kondenzátory, elektrické kondenzátory, optické kondenzory, konektory, spojky (elektrika), kontaktné šošovky, puzdrá na kontaktné
šošovky, elektrické kontakty, elektrické kontakty
z drahých kovov, kontrolné a regulačné prístroje
elektrické, korekčné šošovky, nástroje na kontrolu kotlov a teplárenských pecí, kozmografické
nástroje, prístroje na meranie hrúbky kože, elektrické zariadenia proti krádeži, krajčírske metre,
kreslené filmy, krivule, retorty, krokomery, kryštálové detektory, kryty na zásuvky - chrániče
pred deťmi, kvantomery, prístroje na kvasenie - laboratórne prístroje, zariadenia na prenos kyslíka, laktodenzimetre, mliekomery, laktomery,
optické lampy, lampy do fotokomôr, lampy do
tmavých komôr - fotografia, lasery s výnimkou
laserov na lekárske účely, laterna magika, leštiace zariadenia na leštenie fotografií, ochranné
odevy pre letcov, elektrické prístroje na odstraňovanie líčidiel, liehomery, liehové manometre,
automaty na lístky, logy - meracie nástroje, magnetické cylindrické vrstvy, magnetické dekodéry,
kódované magnetické karty, magnetické médiá,
magnetické páskové jednotky do počítačov, magnetické pásky, magnetofóny, magnetoskopy, magnety, majáky, svetelné bóje, manekín - figurína
na resuscitáciu ako učebná pomôcka, manometre, manometre - tlakomery, ochranné masky, po-
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tápačské masky, matematické prístroje, izolo-

cie stanice, pamäte počítačov, parkovacie brány

vaný medený drôt, megafóny, mechanické značky, akustické membrány, membrány do vedeckých prístrojov, meniče diskov do počítačov,
elektrické meniče, meracie pomôcky, meracie
prístroje, elektrické meracie zariadenia, merače
elektrických strát, meračský stôl, meradlá, meteorologické balóny, meteorologické prístroje,
metre, metronómy, mierky, mikrofóny, mikrometre, mikrometrické skrutky do optických prístrojov, mikroprocesory, obaly na mikroskopové
sklíčka, mikroskopy, mikrotómy, minciere, mincové mechanizmy do televíznych prijímačov,
mechanizmy na mincové zariadenia, minútové
hodiny na použitie v kuchyni, fotografické misky, modemy, monitorovacie počítačové programy, elektrické monitorovacie prístroje, monitory - počítačový hardvér, prístroje na výskum morského dna, mostové váhy, mriežky na elektrické
akumulátory, podložky pod myš, myši (informatika), nabíjacie agregáty pre elektrické batérie,
nabíjačky akumulátorov, špeciálny laboratórny nábytok, nákolennice pre robotníkov, námorné kompasy, námorné signalizačné zariadenia, elektrické natáčky, svetelné alebo mechanické návestia,
návestné bóje, signálne návestné lampáše, navigačné nástroje, navigačné prístroje vozidiel - palubné počítače, navigačné satelitné prístroje,
neónové reklamy, nepriestrelné vesty, nivelačné
nástroje, nosiče tmavých platní - fotografia, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov,
astrofotografické objektívy, objektívy (optika),
elektrické objímky, objímky elektrických káblov, ochranné obleky proti ohňu, obmedzovače
(elektrotechnika), obrúčky cvikrov, nástroje na
meranie obrysov, odbočnice, odbočné skrinky
(elektrotechnika), odkvapkávacie misky na použitie vo fotolaboratóriu, odkvapkávače na fotografické účely, odmerky zo skla, elektrické
odpory, odrazové disky na odevy na zabránenie
dopravným nehodám, odrazové sklíčka na oblečenie na zabránenie dopravných nehôd, odrušovače (elektrotechnika), ochranné oblečenie proti
ohňu, ohmmetre, ohňovzdorné obaly, ochranná
obuv proti žiareniu, ohňu a iným nebezpečenstvám, ochranné helmy, ochranné kombinézy pre
letcov, ochranné masky, ochranné obleky proti
úrazom, radiácii a ohňu, ochranné prilby na
šport, ochranné rukavice proti röntgenovým lúčom na priemyselné účely, ochranné zariadenia
proti röntgenovým lúčom s výnimkou zariadení
na lekárske účely, ochranné zariadenie proti prepätiu, oktanty, okuláre, nástroje s okuliarami, okuliare, puzdrá na okuliare, rámy na okuliare, okuliare na šport, okuliare, cvikre, puzdrá na cvikre,
okuliarové obrúčky, okuliarové rámy, okuliarové
sklá, olovká, olovnice, nahrané operačné programy, optické čítače, optické disky, optické kondenzátory, optické lampy, optické nosiče údajov,
optické prístroje a nástroje, optické sklo, optické
šošovky, optické vlákna, káble s optickým vláknom, optické výrobky, optické žiarovky, ortuťové libely, oscilografy, okuliare proti oslnenie, štíty proti oslneniu, osobné ochranné prostriedky
proti nehodám, balasty na osvetľovacie prístroje,
otáčkomery, elektrické otvárače dverí, ovoskopy,
ozonizéry, ozvučnice ampliónov, samoregulačné
palivové čerpadlá, palivové čerpadlá pre čerpa-

uvádzané do chodu vhodením mince, parkovacie
hodiny, magnetické páskové jednotky do počítačov, demagnetizačné zariadenia na magnetické
pásky, pásky na čistenie nahrávacích hláv, pásky
na zvukové nahrávanie, laboratórne pece, pece
na laboratórne experimenty, laboratórne pece,
piecky, stroje na počítanie a triedenie peňazí,
elektronické perá na vizuálne zobrazovacie jednotky, periférne zariadenia počítačov, periskopy,
pipety, výstražné píšťalky, píšťalky na psov,
planimetre, planografické prístroje, plášte elektrických káblov, premietacie plátna, plávacie kolesá, plávacie pásy, plávacie vesty, plaváky, plavebné prístroje a nástroje, prístroje na rozbor
plynu, plynomery, automatické zariadenia signalizujúce nízky tlak v pneumatikách, počítacie logaritmické pravítko, počítacie dosky, počítacie
stroje, počítače, počítače - periférne zariadenia,
tlačiarne k počítačom, programy na počítačové
hry, počítačové klávesnice, počítačové pamäte,
nahrané počítačové programy, počítačové programy - stiahnuté z telekomunikačnej siete, počítačový softvér, počítač-zápisník (notebook), počítadlá, počítadlo guľôčkové, prilby na počúvanie, laboratórne podnosy, podpera zápästia pri
práci s počítačom, poistkový drôt, poistky, polarimetre, polovodiče, elektricky vyhrievané ponožky, poplašné zariadenia, posuvné meradlá,
posuvné meradlo - kaliber, počítacie stroje na
poštové známky, potápačské kombinézy, potápačské masky, potápačské prístroje, potápačské
skafandre, zariadenia na rozbor potravy, pozorovacie prístroje, hubice na požiarne hadice, požiarne hlásiče, požiarne striekačky, požiarnické
autá, požiarnické člny a lode, požiarnické palice,
tesárske pravítka, pravítka, lineáre, metre, prenosný prehrávač, prehrávač kompaktných diskov, premietacie plátna, premietacie prístroje,
premietačky na diapozitívy, gramofónové prenosky, prenosný prehrávač, prenosný telefón,
ochranné zariadenie proti prepätiu, prerušovače,
presné meracie prístroje, presné váhy, dverové
priezory, audioprijímače, videoprijímače, ochranné prilby, ochranné prilby na šport, prilby na počúvanie, prípojky (elektrotechnika), prístroje
a nástroje na meranie objemu, chemické prístroje
a nástroje, prístroje na čistenie gramofónových
platní, prístroje na čistenie zvukových diskov,
videotelefóny, prístroje na rozbor vzduchu, mechanizmus na vkladanie počítačových diskov,
elektrické zariadenia na priťahovanie a ničenie
hmyzu, prizmy, procesory - centrálne procesorové jednotky, procesory - základné jednotky samočinného počítača, programy na počítačové
hry, nahrané programy obsluhujúce počítač, protipožiarne ochranné odevy, prúdové usmerňovače, prúty pre prútkarov, pružné disky, elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej
siete, puzdrá na cvikre, puzdrá na kontaktné šošovky, puzdrá na okuliare, pyrometre, radary,
rádiá, radič článkov (elektrotechnika), rádiologické zariadenia na priemyselné účely, rádiotelefónne zariadenia, rádiotelegrafické zariadenia,
prístroje na rádiové výzvy, rámčeky na diapozitívy, rastre na výrobu štočkov, elektrické redukcie, refraktometre, refraktory, registračné pokladnice, regulátory napätia do automobilov, re-
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gulátory osvetlenia divadelnej scény, regulátory

fické aparáty, ochranné prilby na šport, okuliare

otáčok do gramofónov, elektrické regulátory svetla, elektrické relé, reostaty, elektrické reostaty - regulátory na tlmenie svetla, reproduktory,
amplióny, respirátory na filtráciu vzduchu, retiazky na cvikre, retiazky na okuliare, automatické riadenie do dopravných prostriedkov, riadiace panely (elektrina), exponované röntgenové
filmy, ochranné zariadenia proti röntgenovým
lúčom s výnimkou zariadení na lekárske účely,
röntgenové prístroje a zariadenia, röntgenové
prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely, röntgenové snímky s výnimkou snímok na
lekárske účely, röntgenové trubice s výnimkou
trubíc na lekárske účely, rozhrania do počítačov,
automatické rozvádzače ako stroje, rozvodné panely, rozvodné panely (elektrina), rozvodné pulty (elektrina), rozvodné skrine, spínacie skrine
(elektrina), ručná krátkovlnná vysielačka, ochranné rukavice, ochranné rukavice proti röntgenovým lúčom na priemyselné účely, potápačské
rukavice, elektroinštalačné rúry, rúry na laboratórne experimenty, rýchlomery, rýchlomery (fotografia), rýchlomery - tachometre, salinometre - prístroje na meranie obsahu soli vo vode, pôde,
samoregulačné palivové čerpadlá, satelitné navigačné prístroje, satelity na vedecké účely, sčítacie stroje, selenoidné ventily - elektromagnetické
prepínače, sextanty, sférometre, bezpečnostné
siete, ochranné siete proti nehodám, návestné
signalizačné zvonce a zvony, svetelné alebo mechanické signalizačné panely, signalizačné píšťalky, požiarne signalizačné zariadenie, elektrické signalizačné zvončeky, signálne návestné
lampáše, hmlové signály s výnimkou výbušných,
vysielače elektronických signálov, hmlové signály s výnimkou výbušných, simulátory vedenia a
riadenia dopravných prostriedkov, sirény, sklo
pokryté elektrickými vodičmi, sklonomery, skrinky s nástrojmi na rozbor (mikroskopia), skrinky - škatule na reproduktory, skúmavky, stroje a zariadenia na skúšanie materiálu, skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely, telefónne slúchadlá, smerovky - smerové svetlá,
snímače - zariadenia na spracovanie údajov, skenery, snímače dymu - požiarne hlásiče, solárne
články, sonary, ultrazvukové lokátory, sondážne
plomby, sondážne zariadenia a stroje, sondy na
vedecké účely, sonometre, elektrické spájkovačky, spektrografy, spektroskopy, spínače, elektrické spojky, spojky elektrického vedenia, spojky na elektrické káble, spojovacie skrinky (elektrotechnika), sponky na nos pre plavcov a potápačov, akustické spriahadlá, elektrické spriahadlá, spúšte uzávierok (fotografia), statívy na fotoaparáty, stereoskopické zariadenia, stereoskopy,
stojančeky na orysovanie, stožiare bezdrôtových
telegrafov, stožiare na bezdrôtovú telegrafiu,
strihacie zariadenia na strihanie filmov, textové
procesory - zariadenia na úpravu a spracovanie
textu, sulfitometre, digitálne súradnicové zapisovače, sušičky - zariadenia na použitie
v kinematografii, sušičky na fotografie, svahomer, elektronické svetelné ukazovadlo - pomôcka pri vyučovaní a prednáškach, svetelné bóje,
majáky, reklamné svetelné tabule, svorky - elektrotechnika, šnúrky na cvikre, šnúrky na okuliare, optické šošovky, špeciálne puzdrá na fotogra-

na šport, štartovacie káble v motoroch, ochranné
tvárové štíty, ochranné štíty na tvár, tachometre,
tachometre do dopravných prostriedkov, tachometre do vozidiel udávajúce vzdialenosť, tampóny do uší, tampóny do uší pre potápačov, taxametre, laboratórne tégliky, prenosný telefón, telefónne drôty, telefónne mikrofóny, telefónne
prístroje, telefónne slúchadlá, telefónny záznamník, telefotografické zariadenia, telegrafné drôty,
telegrafy - prístroje, telemetre - optické diaľkomery, teleskopy, teleskopy pre strelné zbrane, teletypy - ďalekopisné zariadenia, televízne prijímače, teodolity, prístroje na kontrolu teploty,
teplomery s výnimkou lekárskych, snímače teploty, termoionické žiarivky a elektrónky, termostaty, termostaty do dopravných prostriedkov,
tienidlá, tkáčske lupy, tlačiarne k počítačom, tlačidlá zvončekov, zariadenia na meranie tlaku,
automatické indikátory nízkeho tlaku v automobilových pneumatikách, tlakomery na ventily,
elektrické tlmiče svetla, totalizátory, transformátory (elektrotechnika), tranzistory, trojnožky alebo statívy na fotoaparáty, výstražné trojuholníky,
elektroinštalačné trubky, automatické turnikety,
mechanizmy pre turnikety, tvárnicové vedenie
(elektrina), účtovacie stroje, uhlomery, ukazovatele hladiny vody, ukazovatele tlaku - tlakomery,
urinometre, urýchľovače častíc, ušné zátky, váhy, analytické váhy, listové váhy, vákuové manometre, variometre, prístroje a nástroje na váženie, stroje na váženie, vážiace prístroje, ventily
selenoidné - elektromagnetické prepínače, verniere, nepriestrelné vesty, bezpečnostné viazania
s výnimkou viazaní a postrojov na sedadlá automobilov, videohry, videokamery, videokazety,
videopásky, indikátory na určenie smeru vetra,
viskozimetre, značkovacie vlákna na elektrické
drôty, vlhkomery, hygromery, vlnomery, zariadenia na vnútorné spojenie, zariadenia na meranie hladiny vody - vodoznaky, elektrické vodiče,
vodováhy, libely, voltmetre, palubné počítače - navigačné prístroje do vozidiel, vrecková kalkulačka, batérie do vreckovej baterky, vrstvy
elektrokeramického materiálu, výbojky elektrické s výnimkou výbojok na osvetlenie, vypínače,
vysielacie zariadenia - telekomunikácie, vysielače - telekomunikácie, vysielače elektronických
signálov, vysokofrekvenčné prístroje, výškomery, zariadenia na ovládanie výťahov, výtokové
rúrky (elektrotechnika), výtyčky - meračské laty,
výtyčky - geodetické laty, výtyčky - nivelačné
laty, vyučovacie prístroje, vzduchomery, zábavné zariadenia prispôsobené na fungovanie len
spolu s televíznymi prijímačmi, zabezpečovacie
zariadenia proti odcudzeniu, zafír do gramofónov, záchranné a požiarne rebríky, záchranné bóje, záchranné člny, záchranné pásy, záchranné
plachty, záchranné siete, záchranné vesty, záchranné zariadenia, záchranné zariadenia a prístroje na záchranu, zameriavacie ďalekohľady na
strelné zbrane, elektrické zámky, zapaľovacia
tryska v karburátore, elektrické zariadenia na zapaľovanie, zariadenia na elektrické zváranie, zariadenia na kontrolu frankovania, zariadenia na
meranie vzdialeností, zariadenia na rezanie elektrickým oblúkom, zariadenia na spracovanie
údajov, elektrické zástrčky, kryty na zásuvky -
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- chrániče pred deťmi, zásuvky, zástrčky a iné

ske účely, kvapkadlá na lekárske účely, vrecúška

elektrické spojky, zatavovanie plastických materiálov - elektrické zariadenia, závažia, závitníkové kalibre, zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti, zememeračské prístroje a nástroje, zememeračské reťaze, poistkové drôty zo zliatiny
kovov, značkovacie vlákna pre elektrické drôty,
značkovače - pomôcka na šitie, prístroje na kontrolu poštových známok, zosilňovacie elektrónky, zosilňovače, zrkadlá - optika, zrkadlá na kontrolovanie práce, chrániče zubov, zváracie elektródy, elektrické zváracie zariadenia, zváračské
prilby, elektrické zváračské prístroje, prístroje na
zváranie elektrickým oblúkom, zväčšovacie prístroje (fotografia), zväčšovacie sklá, elektrické
signalizačné zvončeky, zvončeky - poplašné zariadenia, návestné zvony, zariadenia na prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, disky
na zvukové nahrávky, nosiče na zvukové nahrávky, pásky so zvukovými nahrávkami, zvukové poplašné zariadenia, zvukové prehrávacie
zariadenia - prehrávače, zvukové signálne zariadenia, zvukovody - akustické linky, elektrické
žehličky, bezpečnostné zariadenia pre železničnú
dopravu, žiarovky do zábleskových prístrojov.
10 - Aerosólové dávkovače na lekárske účely,
kvapkacie ampulky na lekárske účely, prístroje
a zariadenia na lekárske analýzy, anesteziologické prístroje, antikoncepčné prípravky s výnimkou chemických, podporné bandáže, ortopedické
bandáže na kĺby, barly, chrániče na barly, brušné
korzety, brušné pásy, catgut na šitie operačných
rán, cumlíky na detské fľaše, cumlíky pre dojčatá, zariadenia na fyzické cvičenie na lekárske
účely, čapíky na umelé zuby, dávkovače piluliek,
defibrilátor, detské cumle, detské fľaše, diagnostické prístroje na lekárske účely, dialyzér, dialyzátor, dilatátory (chirurgia), chirurgické dlahy,
pomôcky na dojčenie, dýchacie prístroje, dýchacie prístroje na umelé dýchanie, dýzy na lekárske
účely, elastické pančuchy na chirurgické účely,
elektrické prístroje na akupunktúru, elektródy na
lekárske použitie, elektrokardiogramy, zariadenia na estetickú masáž, filtre na UV lúče na lekárske účely, fyzioterapeutické zariadenia, galvanické pásy na lekárske účely, galvanické terapeutické zariadenia, gastroskopy, hematometre,
prístroje na liečenie hluchoty, vibrátory horúceho vzduchu na lekárske účely, hroty na barly,
hydrostatické postele na lekárske účely, hygienické misky, hypodermické - podkožné injekcie,
hypogastrické pásy, chirurgické implantáty, chirurgické prístroje a nástroje, chrániče sluchu, ihly na akupunktúru, ihly na lekárske účely, prístroje na inhaláciu na lekárske účely, inhalátory,
plachty na použitie pri inkontinencii, inkubátory
na lekárske účely, inkubátory pre dojčatá, kanyly, kardiostimulátory, kastračné pinzety, katétre,
kefy na čistenie telových dutín, kastrovacie kliešte, klystírové striekačky na lekárske účely, chirurgické kompresory, umelé končatiny, kondómy, prezervatívy, rukavice z konských vlasov na
masáž, brušné korzety, korzety na zdravotnícke
účely, kremíkové lampy na lekárske účely, kreslá na lekárske alebo zubárske účely, cumle na
kŕmenie z fľaše, uzávery na fľaše na kŕmenie,
krúžky na prerezávanie zubov, pomôcky na vyrezávanie kurích ôk, kvapkacie nádoby na lekár-

s ľadom na lekárske účely, lampy na lekárske
účely, lancety, laser na lekárske účely, lekárske
prístroje a nástroje, lekárske tašky, lekárske vodiace vlákna, lyžice na odmeriavanie liečiv, rukavice na masáž, masážne prístroje, anesteziologické masky, misky na lekárske účely, nábytok
vyrobený špeciálne na lekárske účely, načúvacie
prístroje pre hluchých, nádoby na moč, nádoby - kazety na lekárske nástroje, nádržky na zavádzanie medikamentov, nafukovacie matrace na
lekárske účely, elastické nákolenníky, nákolenníky - ortopedické bandáže na kolená, náprstky - chrániče na prsty na lekárske účely, naslúchadlo pre nedoslýchavých, nádoby na chirurgické
a lekárske nástroje, chirurgické nite, nosidlá pre
chorých, nosidlá pre pacientov, nosidlá s kolieskami, nože - pomôcky na odstraňovanie kurích
ôk, chirurgické nožnice, termoelektrické obklady, ortopedická obuv, podporné obväzy, umelé
oči, odevy na operačné sály, odsávačky, odvodňovacie rúrky na lekárske účely, oftalmometre,
oftalmoskopy, ohrievacie vankúšiky na prvú pomoc, ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom, operačné stoly, ortopedická obuv, ortopedické výrobky, ortopedické pásky a bandáže na
spevnenie kĺbov, ortopedické pásy, ortopedické
topánky, ortopedické vložky, ortopedické vložky
do topánok, ortopedické výrobky, chirurgické
elastické pančuchy, pančuchy na kŕčové žily,
elektrické pásy na lekárske účely, ortopedické
pásy, pesary, pílky na chirurgické účely, plachty
pre inkontinentých pacientov, plachty - chirurgické povlaky, podpory na ploché nohy, umelé
pľúca, pľuvadlá na lekárske účely, podbruškové
vatované ochranné vložky, podporné vložky na
ploché nohy, elektrické vyhrievané podušky na
lekárske účely, podušky na lekárske účely, pokrývky na postele, popruhy na lekárske účely,
vodné postele na lekárske účely, postele špeciálne vyrobené na lekárske účely, posteľové misy,
posteľové vibrátory, pôrodnícke kliešte, pôrodnícke matrace, pôrodnícke prístroje, prietržové
pásy, prikladacie banky, elektrické vyhrievacie
prikrývky na lekárske účely, prístroje na ortodontológiu, prístroje na vykonávanie krvných
skúšok, vlasové protézy, protézy - umelé končatiny, prstence na uľahčenie prerezávania zubov,
pumpy na lekárske účely, pupočné pásy, rádiologické clony na lekárske účely, rádiologické
prístroje na lekárske účely, rádiové trubice na lekárske účely, resuscitačné prístroje, ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom, ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom na lekárske
účely, zariadenia na röntgenové ožarovanie, röntgenové prístroje na lekárske účely, röntgenové
snímkovanie na lekárske účely, röntgenové trubice na lekárske účely, röntgenové zariadenia
a prístroje na lekárske účely, rozprašovače na lekárske účely, pôrodné zariadenie pre rožný statok, masážne rukavice, rukavice na lekárske účely, rúška pre nemocničný personál, sadrové
obväzy, umelé sánky, skalpely, skalpely na chirurgické účely, skúšobné prístroje na lekárske
účely, sondy na lekárske účely, spirometre - prístroje na meranie vdychovaného a vydychovaného vzduchu, chirurgické sterilné plachty, stetoskopy, operačné stoly, injekčné striekačky, strie-
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kačky na lekárske účely, suspenzory - podpínad-

naté vlákna, horúce platne, hriankovače, hydran-

lá, svorky chirurgické, šijacie ihly (chirurgia), materiály na šitie (chirurgia), šošovky - intraokulárne protézy ako chirurgické implantáty, špachtle,
špáradlá na čistenie uší, chirurgické špongie, ťahacie prístroje na lekárske použitie, tehotenské
pásy, teplomery na lekárske účely, teplovzdušné
terapeutické zariadenia, termoelektrické obväzy - chirurgia, tlakomery krvného tlaku, ortopedické
topánky, trokar - nástroj na nabodnutie telovej
dutiny, drenážne trubice na lekárske účely, umelá koža na chirurgické účely, umelé cievy, prístroje na umelé dýchanie, umelé chrupy, umelé
končatiny, umelé oči, umelé prsníky, umelé sánky, umelé zuby, umelý chrup, uretrálne injekčné
striekačky, uretrálne sondy, urologické prístroje
a nástroje, uspávacie vankúše proti nespavosti,
filtre UV lúčov na lekárske účely, UV-lampy na
lekárske účely, uzávery na detské fľaše, vaginálne striekačky, elektricky vyhrievané vankúše na
lekárske účely, uspávacie vankúše pri nespavosti, vankúše proti preležaninám, vankúšiky proti
preležaninám, vatové ochranné vložky na podbruško, vibromasážne prístroje, lekárske vodiace
vlákna, vlasové protézy, ortopedické vložky,
vodné postele na lekárske účely, vodné vaky na
lekárske účely, zubné vrtáky, vzduchové vankúše
na lekárske účely, zariadenia na hygienu a umývanie telesných dutín, zariadenia na premiestňovanie - prevoz invalidov, zdravotná obuv, zubárske zrkadlá, zrkadlá pre chirurgov, zubárske
kreslá, zubné prístroje a nástroje, elektrické zubné prístroje, umelé zuby, zverolekárske prístroje
a nástroje, zvieracie kazajky.
11 - Acetylénové horáky, acetylénové reflektory,
parné akumulátory, tepelné akumulátory, výhrevné akumulátory, elektrické nízkotlakové autoklávy, automobilové reflektory, zariadenia proti
oslneniu do automobilov - výstroj lámp, lampové
banky, banské lampy, elektrické vreckové baterky, baterky - svietidlá, benzínové horáky, bezpečnostné lampy, bezpečnostné príslušenstvo do
vodných alebo plynových zariadení a na vodovodné alebo plynové potrubia, bicyklové svetlá,
bicyklové svietidlá, bidety, bojlery, ohrievače
vody, bojlery s výnimkou bojlerov ako častí strojov, cylindre, lampové cylindre, cylindre svietidiel, svietiace domové čísla, čisté komory - sanitná inštalácia, zariadenia na čistenie odpadových vôd, čistiace zariadenia na odpadovú vodu,
články do atómových reaktorov, prístroje na dehydratáciu potravín organického pôvodu, destilačné kolóny, destilačné prístroje, destilačné veže, elektrické ohrievače na detské fľaše, dezinfekčné dávkovače na toalety, dezinfekčné kontajnery na toalety, difuzéry k zavlažovacím zariadeniam, difuzéry svetla, drezy, držiaky na lampy a svietidlá, držiaky plynových horákov, dymníky, dymníky pre laboratóriá, dymové hradidlá,
dýzy, elektrické lampy, elektrické strojčeky na
výrobu jogurtov, stolové elektrické ventilátory,
expanzné nádrže pre ústredné vykurovanie, fakle, elektrické filtre na kávu, klimatizačné filtre,
filtre - časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť, filtre na pitnú vodu, fontány, ozdobné
fontány, elektrické fritézy, acetylénové generátory, plynové generátory, grily, horáky, baktericídne horáky, lampové horáky, osvetľovacie horeč-

ty, chladiace komory, chladiace nádoby, chladiace prístroje a zariadenia, chladiace zariadenia
a stroje, ochladzovacie zariadenia a stroje, chladiace zariadenia na chladenie tabaku, chladiace
zariadenia na chladenie tekutín, chladiace zariadenia na chladenie vody, chladiarne, plynové
chladiče s výnimkou chladičov ako častí strojov,
chladnice, mraziace boxy na výrobu ľadu, chladničky, chrániče osvetľovacích telies, chromatografické prístroje na priemyselné účely, inhalačné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske
účely, inštalačný materiál na vane, zariadenia na
spracovanie jadrových palív a jadrových spomaľovačov, jadrové reaktory, sprchovacie kabíny,
laboratórne kahance, acetylénové kahany, plynové kahany, žeraviace kahany, kachle, kamene
z lávy na použitie pri grilovaní, pouličné lampy,
kandelábre, elektrické kanvice, elektrické filtračné alebo extrakčné kávovary, elektrické filtračné
kávovary, elektrické kávovary, elektrické kávové
filtre, klimatizačné zariadenia, klimatizačné prístroje, klimatizačné zariadenia do automobilov,
klimatizačné zariadenia pre vozidlá, elektricky
vyhrievané koberce, kohútiky a kohúty na potrubia, potrubné kohútiky a kohúty, kohútiky, komínové dúchadlo - ventilátor, komínové rúry - dymovody, vyžarovacie komíny - priemysel
ropy, konštrukcie pecí a rúr, kostry pecí, kotlové
rúry do vykurovacích zariadení, kotlové rúry vykurovacích kotlov, výhrevné kotly, kotly na pranie, kozlík kovový ku kozubu, kozuby, domové
kozuby, kresadlové zapaľovače na zapaľovanie
plynu, sušiace zariadenia na sušenie krmiva, kuchynské odsávače, elektrické kuchynské potreby
na pečenie a varenie, ohrievače do kúpeľa, príslušenstvo na teplovzdušný kúpeľ, kúpeľňové
armatúry, kúpeľňové obloženie, kúpeľové vane,
kúrenie teplovodné, ohrev teplej vody - bojler,
kyslíkovo-vodíkové horáky, laboratórne lampy,
stroje a zariadenia na výrobu ľadu, lampáše,
lampióny, lampové horáky, elektrické lampy,
plynové lampy, germicídne lampy na čistenie
vzduchu od baktérií, lampy na kučeravenie vlasov, lampy na osvetľovanie akvárií, lampy na
svietenie, ohrievače lepidlo a glej, liehové horáky, kahany, osvetľovacie zariadenia lietadlá, lustre, medziprehrievače vzduchu, mikrovlnné rúry,
zariadenia na chladenie mlieka, mraziace zariadenia, mrazničky, chladiace nádoby, nakladače
do pecí, elektricky vyhrievané nánožníky, naparovacie prístroje - sauna, nápojové chladničky,
objímky na svietidlá, elektrické formy na pečenie oblátky, tvarované obloženie pecí, oblúkové
lampy, odmrazovače automobilov, odparovače,
odsoľovacie zariadenia, zariadenia na ohrev teplej vody - teplovodné kúrenie, elektrické ohrievacie podušky s výnimkou podušiek na lekárske
účely,
ohrievače,
ponorné
ohrievače,
elektrické ohrievače na detské fľaše, ohrievače
na nohy, nánožníky - elektrické aj neelektrické,
ohrievacie železá do žehličiek, ohrievače tanierov, ohrievacie fľaše, ohrievadlá, prístroje na čistenie olejov, olejové horáky, olejové lampy,
osvetľovacie prístroje a zariadenia, osvetľovacie
zariadenia na dopravné prostriedky, osvetľovacie
zariadenia na vzdušné dopravné prostriedky,
pražiče na ovocie, ozdobné fontány, zariadenia
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na výrobu pary, parné akumulátory, parné kotly

šenie krmiva, vzduchové sušiče, elektrické suši-

s výnimkou kotlov ako častí strojov, prenosné
kabíny na parné kúpele, pastéry - zariadenia na
pasterizáciu, chladiace vane do pecí, chladiace
zariadenia do pecí, nakladače do pecí, rošty do
pecí, násypné stojany k peciam, tvarovky na pece, pece na rozličné účely, pece, piecky s výnimkou laboratórnych, pece s výnimkou rúr na experimentálne účely, pece, sporáky, piecky, pecové
popolníky, rúry na pečenie, pekáč, otočný rošt,
pisoáre, filtre na pitnú vodu, plášte svietidiel,
čističe plynu ako časti plynových zariadení, prístroje na čistenie plynu, plynové bojlery, plynové generátory, plynové horáky, držiaky na plynové horáky, plynové kondenzátory s výnimkou
kondenzátorov ako častí strojov, regulačné
a bezpečnostné príslušenstvo k plynovým potrubiam, zapaľovače na zapaľovanie plynu, regulačné a bezpečnostné príslušenstvo na plynové
zariadenia, vodovodné podložky, tesniace krúžky, vyhrievané podušky elektrické s výnimkou
podušiek na lekárske účely, polievacie zariadenia na automatické zavlažovanie, polymerizačné
zariadenia, ponorné ohrievače, automatické dopravníky na prepravu popola, pecové popolníky,
ohrievače do postele, potápačské svetlomety, potrubia ako časti sanitnej inštalácie, pouličné lampy, pražiace stroje, pražiče kávy, pražiče na kávu, premietacie lampy, preplachovacie kontajnery, elektrické vyhrievacie prikrývky nie na lekárske účely, prístroje na filtrovanie a čistenie vody
v akváriách, prístroje na chladenie vzduchu, prístroje na chlórovanie vody v bazénoch, prístroje
na výrobu ľadu, prístroje na vytváranie vĺn, prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom, prostriedky na odstraňovanie zápachu s výnimkou prostriedkov pre osobnú potrebu, radiátorové uzávery, elektrické radiátory,
radiátory na kúrenie, radiátory ústredného kúrenia, zariadenie na otáčanie ražňom, ražne, nukleárne reaktory, automobilové reflektory, reflektory na vozidlá, svetelné reflektory, reflektory vozidiel, regenerátory tepla, príslušenstvo na reguláciu vodných alebo plynových zariadení
a na vodovodné alebo plynové potrubia, regulačno-bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia,
regulačno-bezpečnostné prídavné zariadenia na
vodné zariadenia, regulačno-bezpečnostné zariadenia na plynové zariadenia, reťaze farebných
žiaroviek, roštnice, rošty do pecí, rošty na opekanie mäsa, rozmrazovacie zariadenia na vozidlá, ohrievače na rozmrazovanie skiel vozidiel,
sušiče na ruky do umyvární, komínové rúry, rúry - časti sanitnej inštalácie, rúry s výnimkou rúr
na experimentálne účely, sanitárne - toaletné prístroje a zariadenia, zariadenia do sauny, saunovacie zariadenia, vane na sedacie kúpele, záchodové sedadlá, skrubery - práčky plynu ako časti
plynových zariadení, pražiace stroje na slad, soláriá ako prístroje, solárne kolektory, solárne pece, spájkovacie lampy, baktericídne spaľovacie
komory, laboratórne spaľovacie komory, spaľovne, spaľovacie pece, splachovacie zariadenia,
splachovače, splachovacie zariadenia, sporáky,
kuchynské sporáky, sporiče paliva, sprchovacie
kúty, sprchy, sterilizačné vrecká jednorazové,
sterilizátory, stolné variče, stropné svetlá, prístroje a zariadenia na sušenie, zariadenia na su-

če bielizne, sušiče na vlasy, sušičky ako prístroje, svetelné gule, banky, svetelné rúry, elektrické
svetlá na vianočné stromčeky, svetlá na dopravné prostriedky, svetlá na automobily, potápačské
svetlomety, svetlomety na vozidlá, svetlomety,
reflektory, svietiace domové čísla, príslušenstvo
rúr zo šamotu, šetriče paliva, špirály ako časti
destilačných, ohrievacích a ochladzovacích zariadení, pražiace stroje na tabak, zariadenia na
chladenie tabaku, tepelné čerpadlá, tepelné generátory, teplovodné vykurovacie zariadenia, teplovzdušné rúry, teplovzdušné zariadenia, termostatické ventily ako časti ústredného kúrenia, objímky na tienidlá, tienidlá na lampy, elektrické
tlakové hrnce, tlakové zásobníky vody, toaletné - záchodové misy, toalety - záchody, tvarovky na
pece, uhlík do oblúkových lámp, umývadlá, sušiče na ruky do umyvární, zariadenia a stroje na
čistenie alebo úprava vody, UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske účely, kúpacie vane, kúpeľové vane, vane na sedacie kúpele, elektricky
vyhrievané vankúše s výnimkou vankúšov na lekárske účely, vaňové príslušenstvo - armatúry, vaňové zariadenie, variče, varné prístroje a zariadenia, ventilátory ako časti vetracích zariadení,
ventilátory (klimatizácia), regulačné ventily na
reguláciu hladiny v nádržiach, ventily na reguláciu hladiny v nádržiach, vetracie zariadenia,
elektrické svetlá na vianočné stromčeky, elektrické vykurovacie vlákna, horečnaté vlákna na
svietenie, vlákna do elektrických lámp, sušiče na
vlasy, ohrievače na vodu, prístroje a zariadenia
na zmäkčenie vody, sterilizátory vody, zariadenia na filtrovanie vody, zariadenia na prívod vody, zariadenia na úpravu vody, vodovodné zariadenia, vodovody, klimatizačné zariadenia do vozidiel, osvetľovacie zariadenia na vozidlá, vyhrievacie zariadenia na odmrazovanie okien vozidiel, zariadenia na vozidlá proti oslneniu - výstroj lámp, sterilizačné jednorazové vrecká, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, vreckové ohrievače, elektrické výbojky, elektrické
výbojky na osvetlenie, prenosné vyhne, výhrevné platne, vyhrievacie telesá, vyhrievacie zariadenia na rozmrazovanie okien automobilov, vykurovacie články, vykurovacie telesá, elektrické
vykurovacie telesá, vykurovacie telesá do automobilov, vykurovacie telesá na kúrenie tuhými,
tekutými alebo plynnými palivami, vykurovacie
zariadenia, vyhrievacie zariadenia, výmenníky
tepla s výnimkou výmenníkov ako častí strojov,
vypaľovacie pece zubárske, vyvíjače acetylénu,
vyžarovacie komíny na použitie v rafinériách ropy, ionizátory na vzduch, ionizátory na čistenie
vzduchu, ohrievače vzduchu, sterilizátory na vzduchu, zariadenia na filtrovanie vzduchu, zariadenia na osvieženie vzduch, vzduchové sušiarne,
vzduchové ventily do parných vykurovacích telies, stroje a prístroje na čistenie vzduchu, záchodové sedadlá, záchody, prenosné záchody,
zapaľovače na zapaľovanie plynu, zapaľovače,
prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom, zariadenia na dezinfikovanie, zariadenia na praženie kávy, zariadenia na spracovanie palív a jadrového materiálu, zariadenia na
sušenie, zariadenia na zásobovanie vodou, zariadenia na zmäkčovanie vody, tlakové zásobníky
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vody, zásuvky na elektrické svetlá, zavlažovacie

vozidlá, lanovky, lejacie vozíky, letecké prístro-

stroje pre poľnohospodárstvo, zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia, zvlhčovače vzduchu
na radiátory ústredného kúrenia, výhrevné žeraviace vlákna, žiariče, žiarovky, elektrické žiarovky, žiarovky do automobilových smeroviek,
žiarovky do smeroviek na vozidlá.
12 - Autá, autobusy, autokary, automobilové obývacie prívesy, automobilové pneumatiky, automobilové podvozky, automobilové reťaze, automobilové strechy, automobily, karosérie automobilov, plátenné strechy na automobily, autopoťahy, autosedadlá, riaditeľné balóny, vzdušné
balóny, kolesá na banské vozíky, batožinové
kufre na motocykle, batožinové nosiče na vozidlá, betónové miešačky - vozidlá, bezpečnostné
pásy na sedadlá automobilov, bezpečnostné sedadlá pre deti do automobilov, bezpečnostné
viazania na autosedadlá - pásy, bicykle, motocykle, bicyklové alebo motocyklové blatníky, bicyklové brzdy, bicyklové hlavy, bicyklové pneumatiky, bicyklové pumpy, bicyklové ráfy, bicyklové rámy, bicyklové reťaze, bicyklové sedlá,
bicyklové stojany, bicyklové špice, bicyklové
ťahadlá riadenia, bicyklové zvončeky, blatníky,
bočné prívesné vozíky, brzdové čeľuste pre vozidlá, brzdové diely pre vozidlá, brzdové obloženia na vozidlá, brzdy pre vozidlá, zvončeky na
bicykle, čalúnenie automobilov, čapy na pneumatiky, čelné ochranné sklá, čelné sklá, člnové
háky, člnové výložníky, člny, nákladné člny,
pracovné člny, detské kočíky, kryty na detské
kočíky, pokrývky na detské kočíky, detské kočíky športové alebo skladacie, kryty na detské vozíky, diaľkovo ovládané vozidlá, iné než hračky,
dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode,
vzduchu a koľajniciach, dreziny, vozíky, adhézne záplaty na opravy duše, bicyklové duše, náradie na opravu duše, duše na kolesá automobilov,
duše pneumatík, dvere na dopravné prostriedky,
dvojkolesové ručné vozíky, dvojkolesové vozíky, električky, elektromobily, galusky na bicykle, golfové vozíky, lodné háky, obruče hlavy kolies, hnacie motory do pozemných vozidiel, hnacie reťaze do pozemných vozidiel, prevodové
hriadele do pozemných vozidiel, hroty na pneumatiky, hydraulické obvody pre vozidlá, hydroplány, hydroplány - klzáky, chladiace vozy, jachty, kabíny lanovej dráhy, kamióny - nákladné
vozidlá, kapoty na automobilové motory, kapoty
na vozidlá, karavany - obytné prívesy, karosérie
dopravných prostriedkov, katapultovacie kreslá
pre lietadlá, kesón - dopravný prostriedok, klaksóny automobilov, kľukové skrine ako časti pozemných vozidiel s výnimkou motorov, kľuky
na bicykle, detské kočíky, detské športové skladacie kočíky, prikrývky na detské skladacie
športové kočíky, športové alebo skladacie kočíky, napínače na špice kolies, okolesníky železničných kolies, ozubené kolesá - súkolesia na bicykle, kolesá automobilov, kolesá na bicykle,
kolesá vozidiel, kolieska do vozíkov, lodné komíny, komíny lokomotív, kompy, kormidlá, lodné kormidlové stroje, kormidlové veslá, lodné
kostry, kostry člnov, koše - nosiče batožiny na
bicykloch, kozmické dopravné prostriedky, kropiace vozy, kryty na detské kočíky, kryty na detské vozíky, vozíky na kufre, brzdové lamely na

je - stroje a zariadenia, vzdušné dopravné prostriedky, lietadlá, vzducholode, balóny, obojživel-né lietadlá, lode, loďky, lodné kormidlá, lodné kostry, lodné rebrá, lokomobily - trakčné motory, lokomotívy, ložiskové čapy hriadeľov, ložiskové čapy náprav, lôžka do dopravných prostriedkov, lúče automobilových kolies, lyžiarske
vleky, meniče točivých momentov v pozemných
vozidlách, mikrolitrážne automobily - kabínové
skútre, mopedy, motocykle, elektrické motory na
pozemné vozidlá, ťahacie motory, motory na
motocykle, motory na pozemné vozidlá, náboje
kolies automobilov, nafukovacie vankúše - ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách, nákladné autá, nákladný voz - dodávka, naklonené
roviny na spúšťanie člnov, nápravy pre vozidlá,
nárazníky - tlmiče nárazov na koľajové vozidlá,
nárazníky vozidiel, nárazníky automobilov, nárazníky na vozidlá, nosiče na lyže na autá, brzdové obloženie do dopravných prostriedkov,
obojživelníky - hydroplány, obruče hláv kolies,
obruče kolies, obruče na kolesá vozidiel, odstavné miesta pre vozidlá, ochranné siete na dámske
bicykle, ochranné zariadenia pre lode, okenné
tabule na okná automobilov, okienka - kruhové
otvory, okolesníky železničných kolies, opierky
na sedadlá automobilov, opravárske náradie na
opravu pneumatík, zariadenia do automobilov
proti oslneniu, ozubené kolesá a ozubené prevody do pozemných vozidiel, ozubené kolesá, súkolesia na bicykle, padáky, kanoistické pádla,
uzávery na palivové nádrže automobilov, pásky
na protektorovanie pneumatík, húsenicové pásy
na traktory, pásy na pásové vozidlá, pedále na
bicykle, plášte na pneumatiky, plávajúce rýpadlá, pneumatiky, automobilové pneumatiky, bicyklové pneumatiky, protišmykové zariadenia na
pneumatiky automobilov, pneumatiky na bicykle, pneumatiky na vozidlá, automobilové podvozky, rámy, podvozky automobilov, podvozky
automobilov, podvozky vozidiel, podvozky železničných vozňov, pojazdné bufety, pontóny,
poťahy na sedadlá bicyklov a motocyklov, poťahy na sedadlá vozidiel, prevodové hriadele na
pozemné vozidlá, prevodovky na pozemné vozidlá, prevody do pozemných vozidiel, prikrývky
na detské vozíky, protišmykové reťaze, snehové
reťaze, protišmykové zariadenia na automobilové pneumatiky, tlmiace pružiny na dopravné
prostriedky, pružiny závesov pre automobily,
vzduchové pumpy - výbava automobilov, pumpy
na bicykle, ráfiky na bicykle, ráfy kolies automobilov, rámy na bicykle, rázsošky, propulzné
reaktívne mechanizmy na pozemné vozidlá, reduktory - redukčné ozubené súkolesia do pozemných vozidiel, reštauračné vozne, bicyklové reťaze, protišmykové reťaze, reťaze na bicykle
a motocykle, riadené balóny, riadenie na vozidlá - volanty, riadidlá na bicykle a motocykle, rohatinky, sane - dopravný prostriedok, sanitky,
sánky, sedačkové výťahy, sedadlá automobilov,
sedadlá na bicykle a motocykle, sedadlové poťahy do automobilov, odkladacie siete na batožinu
do dopravných prostriedkov, signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov, sklopné
zadné dosky - časti dopravných prostriedkov,
sklopné zadné dosky dopravných prostriedkov -
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- časti strojov, lodné samohybné skrutky, sme-

techniky, kefy na čistenie strelných zbraní,

rovky na bicykle, smerovky na vozidlá, smerovky na dopravné prostriedky, spacie vozne, spätné
zrkadlá, spojky na pozemné vozidlá, spojky - spriahadlá na vlečenie vozidiel, spojovacie tyče pre
pozemné vozidlá - nie ako časti motorov, železničné spriahadlá, spriahadlá pre pozemné vozidlá, spriahadlá - spojky na vlečenie vozidiel, stierače, stojany na bicykle, lodné stožiare, sťažne,
stúpadlá do vozidiel, súkolesia - ozubené kolesá
na bicykle, súkolesia do pozemných vozidiel, bicyklové špice, špice kolies, športové autá, táčky,
bicyklové ťahadlá riadenia, tienidlá proti slnku
do automobilov, tlmiace pružiny na vozidlá,
tlmiče perovania do vozidiel, tlmiče automobilov, torzné dynamá do pozemných vozidiel,
torzné tyče do vozidiel, traktory, transmisné remene do pozemných vozidiel, trojkolky, dodávkové trojkolky, trojkolky, trojkolesové vozíky,
tryskové motory do pozemných vozidiel, turbíny
do pozemných vozidiel, úchytky na špice na kolesá, uzávery palivových nádrží vozidiel, vagóny, železničné chladiace vagóny, železničné
chladiarenské vagóny, ventily na automobilové
pneumatiky, veslá, kormidlové veslá, bezpečnostné viazanie na sedadlá automobilov, visutá lanová dráha, transportné vozíky visutej lanovky,
vlečné vozidlá, ťahače, lyžiarske vleky, vodné
dopravné prostriedky, vojenské vozidlá pre dopravu, voľnobežky pre pozemné vozidlá, chladiarenské vozidlá, zariadenia proti oslepeniu vozidiel, vojenské vozidlá na dopravu, vozidlá na
diaľkové ovládanie iné ako hračky, detské vozíky, invalidné vozíky, vidlicové stohovacie alebo
nakladacie vozíky, vozíky čistiace, vozíky lanovej dráhy, vozíky na batožinu, vozíky na hadice,
vozíky na kufre, vozíky na lejaciu panvu, vozíky
na manipuláciu s tovarom, vozíky na nákupy,
vozíky na odliatky, železničné vozne, vozne lanovej dráhy, vozy, vrtule, propeler, vyklápacie
vozíky, vyklápacie zariadenia ako časti nákladných vozňov a vagónov, vyklápače ako časti nákladných áut, výstuže pre plavidlá, vysúvacie
mechanizmy - spojky pre lode, vzducholode, vzduchové pumpy - výbava vozidiel, vzdušné balóny,
vznášadlá, zabezpečovacie poplašné zariadenia
proti odcudzeniu vozidiel, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, zadné dvierka
ako časti pozemných vozidiel, zájazdové autobusy, priľnavé gumené záplaty na opravu duší, zariadenia do vozidiel zabraňujúce oslneniu, zariadenia lanovej dráhy, zásobovacie trojkolky, závažie na vyváženie kolies vozidiel, závesné reťazce do dopravných prostriedkov, závesné tlmiče do dopravných prostriedkov, zdvíhacie zadné
dvere - časti pozemných vozidiel, zdvižné vozíky, zdvižné zadnice - časti pozemných vozidiel,
spätné zrkadlá, zvončeky na bicykle, okolesníky
železničné kolesá, železničné spriahadlá, železničné vozne, podvozky na železničné vozne.
13 - Acetylnitrocelulóza, balistické strely, balistické zbrane, strelná bavlna, bengálske ohne, bojové vozidlá, delá, kanóny, delové lafety, detonačné kapsle s výnimkou kapsieľ ako hračiek,
detonačné zátky, detonátory, dusičnan amónny výbušnina, dynamit, guľomety, harpúny ako
zbrane, hlavne pušiek, hlavne strelných zbraní,
hlavne pušiek, kapsle s výnimkou zábavnej pyro-

kolískové čapy pre ťažké palné zbrane, lovecké
zbrane, lúčiky spúšte strelných zbraní, lúčiky
spúšte na pušky, mínomety - mažiare, míny, motorizované zbrane, náboje, munícia, strelivo,
granáty, delové strely, nábojnice, puzdro na náboje, zariadenia na plnenie nábojnicových pásov,
náramenné pásy na náboje, acetylnitrocelulóza,
obaly na pušky, ohňostroje, olovené gule, olovené strely, pažby, petardy, pištole, podstavce pod
strelné zbrane, pušný prach, práchno - pušný
prach, prachovnice, projektily - zbrane, karabíny - pušky, pušky - strelné zbrane, úderníky na
pušky, zameriavacie zrkadlá pušky, strelný prach,
puzdrá na náboje - sumky, puzdrá na pušky,
puzdrá na strelné zbrane, pyrotechnické výrobky,
pyroxylín - nitrát celulózy - strelná bavlna, raketomety, rakety, remene cez prsia na nosenie
zbraní, revolvery, rozbušky s výnimkou rozbušiek ako hračiek, rozbušky s výnimkou zábavnej
pyrotechniky, signálne rakety, slzotvorné zbrane,
zbrane so slzotvorným plynom, strelná bavlna,
strelné zbrane, čistiace kefy na strelné zbrane,
hľadáčiky na strelné zbrane, munícia do strelných zbraní, strelný prach - nálož, balistické strely, športové strelné zbrane, tlmiče zbraní, trhaviny, výbušniny, úderníky strelných zbraní, výstražné strely v hmle, vzduchové pištole - zbrane, zameriavacie zariadenia na kanóny s výnimkou ďalekohľadov, zameriavacie zariadenia na
strelné zbrane s výnimkou ďalekohľadov, zameriavacie zrkadlá, zameriavacie zrkadlá na pušky,
zápalné poistky - rozbušky, zápalné poistky - zápalné šnúry, zápalné poistky na použitie s mínami, zápalné šnúry, zariadenia na napĺňanie nábojníc, detonačné zátky, závery strelných zbraní,
tlmiče zbraní, zameriavacie zrkadlá na pušky.
14 - Acháty, amulety - šperky, prívesky - šperky,
atómové hodiny, klenoty - šperky z emailovanej
keramiky, bonboniéry z drahých kovov, brošne
ako šperky, budíky, busty z drahých kovov, cedidlá na čaj z drahých kovov, cedidlá z drahých
kovov, hodinové a hodinkové ciferníky, ciferníky slnečných hodín, cigaretové násadky z drahých kovov, cigarové násadky z drahých kovov,
cukorničky z drahých kovov, dózy na čaj z drahých kovov, čajníky z drahých kovov, čajové
sitká z drahých kovov, čajové súpravy z drahých
kovov, čaše z drahých kovov, diamanty, doublé - výrobky pokovené drahými kovmi, drahé kamene, drahé kovy ako surovina alebo polotovar,
držiaky na obrúsky z drahých kovov, držiaky na
špáradlá z drahých kovov, elektrické hodiny
a hodinky, klenoty, šperky z emailovanej keramiky, figuríny z drahých kovov, flakóny z drahých kovov, ozdoby z gagátu, gagát - smolné uhlie ako surovina alebo polotovar, gagátové ozdoby, manžetové gombíky, hodinkové sklíčka, hodinky, hodinové ručičky do hodín a hodiniek,
hodinové skrinky, hodinové stroje, hodiny, kontrolné hodiny, chronometre, chronometre ako
hodinky, chronoskopy na meranie krátkych časových úsekov, ihelníky z drahých kovov,
ozdobné ihlice, ihlice - šperky, ihly z drahých
kovov, imitácie zlata, ingoty z drahých kovov,
irídium, šperky z jantáru, kanvice na kávu z drahých kovov s výnimkou elektrických, karafy
z drahých kovov, kávové súpravy z drahých ko-
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vov, kazety na cigary z drahých kovov, kazety
na ihly z drahých kovov, klenoty, klobúkové
ozdoby z drahých kovov, prívesky na kľúče,
kontrolné hodiny, koreničky z drahých kovov,
košíky z drahých kovov na použitie v domácnosti, hodinárske kotvičky, kovania ku konským
postrojom z drahých kovov, cigarové škatule
z drahých kovov, škatule na cigary z drahých
kovov, škatule, schránky, obaly z drahých kovov, ihlice na kravaty, spony na kravaty, krčahy
z drahých kovov, džbány z drahých kovov, krúžky na obrúsky z drahých kovov, kuchynské nádoby z drahých kovov, kuchynské nástroje
z drahých kovov, kuchynský a jedálenský riad
z drahých kovov, hodinárske kyvadlá, kyvadlové
hodiny, luskáčiky z drahých kovov, manžetové
gombíky, medailóny - šperky, bižutéria, medaily,
medené pliešky, mechanizmy hodín a hodiniek - hodinové a hodinkové strojčeky, nástroje na
meranie času, časomiery, mince, peniaze, misky
na odkvapkávanie vosku zo sviečok z drahých
kovov, misy z drahých kovov, kuchynské nádoby z drahých kovov, nádoby do domácnosti
z drahých kovov, nádoby z drahých kovov na
použitie v domácnosti, náhrdelníky, náradie pre
domácnosť z drahých kovov, náramkové hodinky, náramky na hodinky, náramky - šperky, náušnice odznaky z drahých kovov, olejničky
z drahých kovov, olivín - kameň, osmium, ozdobné ihlice, ozdobné skrinky na hodiny, ozdobné
stolové misy z drahých kovov, ozdoby na klobúk
z drahých kovov, ozdoby na obuv z drahých kovov, paládium, peňaženky z drahých kovov, hodinové perá, perly - klenoty, perly z ambroidu,
platina, podnosy z drahých kovov, podnosy
z drahých kovov na použitie v domácnosti, podnosy, tácne, tanieriky z drahých kovov, poháriky
z drahých kovov - čaše, polievkové misy z drahých kovov, polodrahokamy, popolníky z drahých kovov, pozlátené výrobky, pracky z drahých kovov, prívesky, prstene, hodinkové pružiny, pudrenky z drahých kovov, puzdrá na cigarety z drahých kovov, puzdrá na hodinky, puzdrá
na chronometre, na meracie prístroje, hodinky,
puzdrá na ihly z drahých kovov, relikvie z drahých kovov, relikvie z drahých kovov remienky
na hodinky, retiazkové taštičky z drahých kovov,
hodinkové retiazky, retiazky - šperk, retiazky na
hodinky, retiazky z drahých kovov, ródium, hodinové ručičky, ruténium, hodinkové sklíčka,
slnečné hodiny, slonovina, sochy z drahých kovov, soľničky z drahých kovov, sošky z drahých
kovov, spinely - minerály, spony do kravát, stolové stojany z drahých kovov, na olej a ocot,
stopky, strieborné nite, strieborné ozdoby, strieborný alebo zlatý riad s výnimkou príborov,
strieborný drôt, striebro - riad, striebro ako surovina alebo polotovar, svietniky z drahých kovov,
sypacie soľničky z drahých kovov, šalátové misy
z drahých kovov, škatuľky na ihly z drahých kovov, šperkovnice z drahých kovov, šperky, klenoty, štras - farebné sklo, dózy na tabak z drahých kovov, tabatierky na cigarety z drahých
kovov, tabatierky na cigary z drahých kovov, tabatierky z drahých kovov, taniere z drahých kovov, úchytky na obrúsky z drahých kovov, umelecké diela z drahých kovov, urny z drahých kovov, stojany na vajíčka z drahých kovov, vázy
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z drahých kovov, viacramenné svietniky z drahých kovov, vlákna z drahých kovov, zápalkové
držiaky z drahých kovov, zápalkové škatuľky
z drahých kovov, zhášadlá na sviečky z drahých
kovov, zlaté vlákna, imitácie zlata, zlato v surovom stave alebo ako polotovar, zlatý a strieborný
riad s výnimkou príborov, zliatiny drahých kovov, medené známky.
15 - Akordeóny, bandoneóny, bubny - hudobné
nástroje, citary, činely, dirigentské paličky, dusidlá na hudobné nástroje, elektronické hudobné
nástroje, flašinety, flauta z bambusu, flauty, gajdy, gitary, gongy, harfové struny, harfy, harmóniá, harmoniky, chromatické ťahacie harmoniky,
hoboje, hracie prstene, hudobné nástroje, hudobné skrinky, otáčacie zariadenia na hudobniny,
notový materiál, hudobný syntentizátor, huqin - čínske husle, husle, jazýčky na fúkacích nástrojoch, kastanety, klapky na hudobné nástroje, klarinety, klavírne klávesy, klávesy na hudobné nástroje, klaviatúry, klaviatúry na hudobné nástroje, klavírne struny, klavíry, klobúky so zvončekmi - čínske hudobné nástroje, kobylky hudobných nástrojov, kolíky na hudobné nástroje,
konský vlas na sláčiky, kontrabasy, kornety - hudobné nástroje, koža na bubny, ladiace kľúče
alebo kladivká, ladičky, lýry, mandolíny, mechy
do hudobných nástrojov, hudobné nástroje, náustky na hudobné nástroje, nožné páky na hudobné nástroje, okaríny, opierky na husle, organy, otáčacie zariadenia na noty, bubenícke paličky, dirigentské paličky, paličky na bubny, pipa - čínska gitara, podstavce pod hudobné nástroje,
puzdrá na hudobné nástroje, regulátory intenzity
do mechanických klavírov, rohy - hudobné nástroje, sláčiky, sláky, stojan pre hudobníkov, hudobné strunové nástroje, struny na hudobné nástroje, suona - čínska trúbka, hudobný syntentizátor, tamburína, tamtamy, tlmiče na hudobné
nástroje, triangle, trombóny, trúbky - hudobné
nástroje, trúby, trumpety, tympany, stojany na
tympany, perforované valčeky, valčeky do mechanických klavírov, violy, vzdušnice organov,
xylofóny, zvončeky - hudobné nástroje, zvonkohra - hudobný nástroj, žabky sláčikov, židovské harfy - hudobné nástroje.
16 - Adresné štítky do adresovacích strojov,
strojčeky na tlačenie adresy, bytové akváriá,
albumy, architektonické modely, aritmetické tabuľky, atlasy, atrament, tuš, atramentová tyčinka, baliace materiály na báze škrobu, baliaci papier, biologické vzorky na použitie v mikroskopii - učebné materiály, blahoprajné pohľadnice,
rozmnožovacie blany, bridlice na kreslenie, bridlicové tabuľky, brožované knihy, brožúry, bublinové obaly z plastických materiálov na balenie,
poklopy na bytové akváriá, fólie z regenerovanej
celulózy na balenie, ceruzky, vytlačené cestovné
poriadky, cievky s farbiacimi páskami - kancelárska potreba, cifry - znaky, cigarové pásky, časopisy - periodiká, čínsky tuš, dátumové pečiatky, kancelárska pomôcka na dávkovanie lepiacej
pásky, jednorazové detské plienkové nohavičky
z papiera alebo buničiny, diagramy, dierkovacie
karty do žakárových strojov, dierovačky, drevitý
papier, držiaky na kriedu, držiaky na písacie potreby, papier do elektrokardiogramov, ručné prístroje na etiketovanie, etikety s výnimkou textilných, škatule s farbami ako školské pomôcky,
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farebné pásky, figuríny z papierovej drviny, filtračný materiál - papier, filtračný papier, papierové filtre na kávu, umelohmotné fólie na balenie, umelohmotné priľnavé naťahovacie fólie na
paletizáciu, fólie z regenerovanej celulózy na balenie, formuláre, fotografie, zariadenia na fotomontáže, frankovacie stroje, galvanotypy - polygrafia, zemské glóbusy, glutín - kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť, grafické znaky, grafické zobrazenie, grafiky, papierové gule,
guličky do guličkových pier, gumené pásky na
kancelárske účely, gumičky - kancelárska potreba, gumové plátno - papiernictvo, gumy - lepidlá
na kancelárske účely alebo pre domácnosť, gumy na gumovanie, hárky papiera, hektografy,
histologické rezy ako učebné pomôcky, hroty
pier, hroty pier zo zlata, chromolitografy - polygrafia, kalamár - nádobka na atrament, kalendáre, litografický kameň, kancelárske dierkovače,
kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárske svorky, predmety z kartónu, kartón - lepenka, kartotékové lístky, katalógy, kávové filtre
papierové, knihárske kostice, knihárske nite,
knihárske plátno, knihárske súkno, kníhviazačský materiál, knihy, knižné záložky, knižné zarážky, komiksy, kopírovacie ihly na rysovanie
alebo kreslenie, kopírovacie zariadenia, navaľovacie hárky na kopírovacie zariadenia, korekčný
atrament, tekuté korektory - kancelárske potreby,
papierové kornuty, kovové úchytky na kartotečné lístky, škatule na klobúky z lepenky, krajčírska krieda, neelektrická tlačiareň kreditné karty,
kresliace uhle, litografická krieda, krieda na písanie, krieda na značenie, krividlá, kružidlá na
kreslenie, ozdobné kvetináče z papiera, laminovačky - plastové obaľovače dokumentov ako
kancelárska potreba, knihárske látky, lepenka,
kartón, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne - papiernický tovar, kancelárska pomôcka na lepenie, lepiaca páska, lepiace pásky
na kancelárske účely a použitie v domácnosti,
lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť, lepidlá
na kancelárske účely a použitie v domácnosti,
lepidlá na kancelárske účely a pre domácnosť,
leptaný štočok, lístky, listový papier, litografické
dosky, litografie, architektonické makety, maliarske plátna, maliarske stojany, maliarske štetce, mapy, geografické mapy, materiály na pečatenie, vrecká na varenie do mikrovlnnej rúry,
mištičky na vodové farby, modelovací íl, modelovacie materiály, modelovacie pasty, modelovacie vosky s výnimkou dentálnych, mramorovacie hrebene - potreby pre umelcov, nádobka na
atrament - kalamár, nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, nálepky - lepiace štítky, náprstky na ochranu pred zranením, násady
na perá, násady na ceruzky, navaľovacie platne
do kopírovacích strojov, navaľovacie platne do
kopírovacích zariadení, navlhčovacie hubky - kancelárske pomôcky, navlhčovadlá - kancelárske pomôcky, noviny, nože na papier - kancelárske pomôcky, obálkovacie stroje do kancelárií,
obálky - papierenský tovar, obaly - papierenský
tovar, obaly na doklady, papierové obaly na
mliečne výrobky, papierové obaly na spisy, obežníky, obrazy, obrazy - maľby zarámované aj nezarámované, papierové obrúsky, papierové obrúsky na odstraňovanie mejkapu, obrúsky - papie-

rové prestieranie, papierové obrusy, obtlačky,
oceľové pierka, oceľové písmená, olejotlače, operadlá na ruky pre maliarov, orezávacie strojčeky
na ceruzky - elektrické aj neelektrické, otvárače
na listy - kancelárske pomôcky, ozdobné kvetináče z papiera, oznámenia - papiernícky tovar,
paginovačky, palety pre maliarov, pantografy - rysovacie pomôcky, papier do kopírovacích
strojov, papier do skríň - parfumovaný alebo neparfumovaný, papier do elektrokardiogramov,
papier Xuan na čínsku kaligrafiu a čínske maľby,
papier, papiernický tovar, papierová kaša - drvina, papierové gule, papierové obrúsky na odstraňovanie šminiek, papierové pásky, papierové
pásky a karty na zaznamenávanie počítačových
programov, papierové podložky pod poháre, papierové spinky, parafínový papier, paragóny, papierové pásky, pásky do písacích strojov, pásky
do tlačiarní k počítačom, pastelky, puzdrá na pasy, pauzovací papier, pečate, pečatné vosky, pečiatkovacie podušky, pečiatky, pečiatky s adresami, perá - kancelárske potreby, perá na tabule
nie elektrické, peračníky, peračníky - puzdrá na
perá, pergamenový papier, periodiká, pijaky, pijavý papier, hroty na písacie perá zo zlata, písacie potreby, písacie stroje - elektrické aj neelektrické, písmená, plagáty, planogramy, plány, plastické hmoty na modelovanie, plátna na knihárske
účely, gumené plátno - papiernictvo, plniace perá, počítacie tabuľky, papierové podbradníky, písacie podložky, podložky na písanie, podložky
pod pivové poháre, papierové podložky na stôl - anglické prestieranie, podnosy na listy, podnosy na rozdeľovanie a počítanie mincí, pečiatkovacie podušky, podušky na pečiatkovanie, pohľadnice, poklopy na bytové akváriá, polygrafické
písmo, pomôcky na vymazávanie, zakladače - kancelárske obaly, zakladače, šanóny - na voľné listy, portréty, poštové hracie pohľadnice,
poštové známky, písacie potreby - súpravy na písanie, písacie potreby, poznámkové zošity, rysovacie pravítka, pravítka - uholníky, príložníky,
pretlače, priesvitky - papiernický tovar, priesvitný papier - pauzovací, papierové prikrývky na
stôl, príložníky, rysovacie príložníky, pripináčiky, príručky, prospekty, publikácie, pútače z papiera alebo lepenky, puzdrá na pasy, puzdrá na
pečiatky, puzdrá na šablóny a formy, puzdrá na
šekové knižky, zariadenia na rámovanie fotografií, razúrovacie - vymazávacie papieriky - kancelárska pomôcka, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, rezačky na papier, ročenky, rozmnožovacie zariadenia
a stroje, papierové uteráky, ružence, rydlá - rycie ihly, rysovacie dosky, rysovacie perá,
rysovacie pomôcky, rysovacie potreby, rysovacie súpravy, rytecké dosky, rytiny, sádzacie rámy, sádzacie rámy - polygrafia, sádzadlá - polygrafia, sadzobnice - polygrafia, samolepky pre
domácnosť a na kancelárske účely, papierové
servítky, skicáre, skrinky na kancelárske potreby, spevníky, kancelárske spinky, papierové
spinky, spinky na papier, spisové obaly - zakladače, perové spony, steatit - krajčírska krieda,
maliarske stojany, stojany na fotografie, stojany
na pečiatky, stojany na perá a ceruzky, stolové
prestieranie z papiera, strieborný papier, kníhviazačské stroje a prístroje - kancelárske, stroje
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na lepenie obálok, strúhadlá na ceruzky - orezá-

časti strojov, gumové zátky, gumový materiál na

vadlá - elektrické aj neelektrické, svietivý papier,
šablóny, gumovacie šablóny, plné šablóny, patróny, školská tabuľa, školské potreby - papier,
písacie potreby, škrabky na kancelárske účely,
škrobové lepidlá pre domácnosť a kancelárske
účely, štetce, štítky - papierové nálepky, adresné
štítky do adresovacích strojov, štočky s adresami, perá na tabule nie elektrické, tabule na zapichovanie oznamov, aritmetické tabuľky, papierové alebo kartónové tabuľky, bytové teráriá,
tlač - rytiny, tlačené časové plány a harmonogramy, tlačiace pásy s výnimkou textilných, neelektrická tlačiareň kreditných kariet, tlačiarenský
lis, prenosné tlačiarničky - kancelárska pomôcka,
tlačivá, tlačové písmo, tlačové reglety, tlačové
znaky, tlačoviny, toaletný papier, trhacie kalendáre, tuby z kartónu, tuhy do ceruziek - verzatiliek, atramentová tyčinka, účtovné knihy, úderníky písacích strojov, uhľový kopírovací
papier, rysovacie uholníky, umelecké litografie,
umelohmotné fólie na balenie, umelohmotné fólie naťahovacie na paletizáciu, papierové utierky,
papierové utierky na tvár, útržkové bloky, valce
do písacích strojov, maliarske valčeky, maliarske
valčeky pre domácnosť, väzby na knihy, verzatilky, vinetovacie strojčeky, viskózové fólie na
obalovanie, viváriá, papierové vlajky, vodové
farby, mištičky na vodové farby, pečatný vosk,
vrecia z papiera alebo plastických materiálov,
vrecká do mikrovlnných rúr, vrecká na odpadky
z papiera alebo plastických materiálov, vrecká na
odpadky z papiera alebo plastov, vrecká z papiera alebo plastických materiálov, papierové vreckovky, výšivkové vzory, vyučovacie pomôcky
s výnimkou prístrojov a zariadení, vyzina - želatína na kancelárske účely a pre domácnosť, vzory na kopírovanie, vzory na šitie, vzory na výrobu odevov, záložky do kníh, záložky, stužky do
kníh, papierové zástavy, zemepisné mapy, zinkografické štočky, zošity, zošívačky - kancelárske pomôcky, dierovacie karty do žakárovacích
krosien.
17 - Acetát celulózy - polotovar, acetát celulózy,
polotovar, akrylové živice - polotovary, armatúry, fitingy na potrubia na stlačený vzduch s výnimkou kovových, azbest, azbestocementové
krytiny, azbestová plsť, azbestové bezpečnostné
clony, bezpečnostné azbestové izolácie, azbestové látky, azbestové pätky, vložky, podložky,
azbestové plachty, azbestové platne, azbestové
tesnenia, azbestové tkaniny, azbestové vlákna,
azbestové zásteny pre požiarnikov, azbestový
papier, balata - surinamská gutaperča, voľné protispádové bariéry, azbestové bridlicové škridly,
fólie z regenerovanej celulózy s výnimkou obalových fólií, chemické prípravky na opravu dier,
tesnenia do dilatačných spojov, ebonit, ebonitové
formy, ebonitové odliatky, izolátory elektrické
vedenie, izolačné farby, filtračný materiál - polospracované peny alebo plastické blany, kovové
izolačné fólie, umelohmotné fólie nie ako obaľovací materiál, fólie z plastických materiálov na
poľnohospodárske účely, fólie z regenerovanej
celulózy s výnimkou fólií na balenie, ebonitové
formy, guma ako surovina alebo polotovar, guma surová alebo ako polotovar, gumené laná,
gumené záklopky, ochranné gumové objímky na

protektorovanie pneumatík, gutaperča, polievacie hadice, požiarne hadice, hadice z textilných
materiálov, hadice s výnimkou kovových, spojovacie hadice pre chladiče automobilov, kovové
fólie na izolácia, izolačná plsť, izolačné hmoty
zabraňujúce sálaniu tepla, izolačné laky, izolačné
materiály, izolačné náterové farby, izolačné oleje, izolačné pásky, izolačné povlaky, izolačné
rukavice, izolačné tkaniny, izolačný papier, izolanty, izolanty - izolačné materiály, izolanty
elektrického vedenia, látky na izolovanie budov
od vlhkosti, izolátory na káble, kalorimetrické
prostriedky na udržiavanie tepla, karbónové
vlákna okrem vlákien na textilné použitie, syntetický kaučuk, kaučuk ako surovina alebo polotovar, papier do elektrických kondenzátorov, konské podkovy s výnimkou kovových, kôra ako
zvuková izolácia, gumené krúžky na viečka pohárov, gumové krúžky, krúžky tesniace, gumené
laná, latex - kaučuk, azbestová lepenka, lepiace
pásky s výnimkou pások na lekárske, kancelárske účely a použitie v domácnosti, gumové manšóny na ochranné časti strojov, materiály na brzdové obloženia v polospracovanom stave, materiály na brzdové obloženie ako polotovar, minerálna vlna - izolátor, nálepky s výnimkou nálepiek na lekárske kancelárske účely a použitie
v domácnosti, gumové nárazníky, nárazníky - gumené na tlmenie nárazov, elastické nite nie na
textilné použitie, potrubné objímky s výnimkou
kovových, objímky na potrubia s výnimkou kovových, objímky na rúry s výnimkou kovových,
spojkové obloženie, azbestové ochranné clony,
azbestové požiarnické ochranné štíty, izolačné
oleje, azbestový papier, papier izolačný, papier
do elektrických kondenzátorov, adhézne pásky
s výnimkou pások na kancelárske a lekárske použitie a použitie v domácnosti, izolačné pásky,
lepiace pásky s výnimkou pások pre domácnosť,
na lekárske a kancelárske účely, azbestové pätky, vložky, podložky, plastické hmoty, polotovary, plátenné hadice, azbestové platne, azbestová
plsť, izolačná plsť, guma na protektorovanie
pneumatík, podkladové materiály z gumy a plastov, podložky z penovej gumy na zapichovanie
kvetov - polotovar, polievacie hadice, nekovové
vystužovacie materiály na potrubia, nekovové
spojky na potrubie, tesnenie na potrubie, potrubné objímky s výnimkou kovových, požiarne hadice, azbestové zásteny pre požiarnikov, voľné
protispádové bariéry, pružné nite s výnimkou nití
na textilné použitie, izolačné rukavice, ohybné
rúry s výnimkou kovových, samolepky s výnimkou samolepiek na lekárske, kancelárske účely
a pre domácnosť, sklená vlna ako izolačný materiál, sklené vlákna na izoláciu, látky zo sklených
vlákien na izoláciu, sľuda, surová alebo čiastočne spracovaná, spájacie rúry chladičov spájkovacie materiály z plastov, výplne dilatačných spojov, spojkové obloženie, armatúry, fitingy na potrubia na stlačený vzduch s výnimkou kovových,
syntetická guma, syntetické živice ako polotovar,
materiály na zabránenie tepelnej radiácie, tepelné izolanty - nevodivé materiály, materiály zabraňujúce vyžarovaniu tepla, azbestové tesnenia,
tesnenia dverí alebo okien, gumové alebo vulkanfíbrové tesnenia - tesniace krúžky, tesnenia
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dilatačných

spojov,

tesnenia

potru-

pre zvieratá, poľovnícke tašky, poľovnícke tašky -

bia, tesnenia, tesniace alebo vypchávkové materiály z gumy alebo plastov, tesniace materiály,
tesniace obloženia, tesniace tmely, azbestové
tkaniny, tkaniny zo sklených vlákien na izoláciu,
tmel, izolačné oleje pre transformátory, trosková
vlna - izolačný materiál, umelé živice, umelé živice - polotovary, umelohmotné fólie s výnimkou baliacich fólií, umelohmotné vlákna s výnimkou vlákien na textilné účely, spojovacie
valčeky, vata na balenie - utesňovanie, gumové
pásky na viečka na poháre, viskózové fólie s výnimkou fólií na balenie, viskózové fólie s výnimkou fólií na obaľovanie, azbestové vlákna,
gumové vlákna s výnimkou vlákien pre textilný
priemysel, sklené vlákna na izoláciu, umelé
vlákna na spájkovanie, umelé vlákna nie na použitie v textilnom priemysle, umelé vlákna s výnimkou vlákien pre textilný priemysel, vulkanizované vlákna, izolačné látky proti vlhkosti, minerálna vlna ako izolačný materiál, sklená vlna
ako izolačný materiál, trosková vlna - izolačný
materiál, vodotesné krúžky, gumové baliace vrecká, vulkanfíber, vulkanit - ebonit, vypchávkové
materiály z gumy a plastov, gumové a plastové
výplne, nekovové vystužovacie materiály na potrubia, záklopky gumové alebo vulkanfíbrové,
gumové zátky, zvukovo-izolačné materiály, izolátory pre železničnú trať, syntetické živice - polotovary, umelé živice - polotovary.
18 - Aktovky, školské aktovky, aktovky, kufríky,
batohy, biče, blana zlatokopecká, cestovné kufre,
cestovné tašky, kožené cestovné tašky, črevá na
výrobu klobás a párkov, dáždniky, diplomatické
kufríky, držiaky na kufre, holina, horolezecké
palice, chlebníky, kožené chlopne, chomúty, imitácie kože, podložky pod jazdecké sedlá, jelenica
s výnimkou jelenice na čistenie, kabelkové rámy,
kabelky, klapky na oči - postroj pre kone, črevá
na salámy, párky a klobásy, kľúčenky - kožená
galantéria, kostry dáždnikov a slnečníkov, kostry
jazdeckého sedla, kovania ku konským postrojom s výnimkou kovaní z drahých kovov, kovanie na postroje, kozinka, imitácie kože, koža
jatočných zvierat, koža zvierat, kože zvieracie,
kožené alebo kožou potiahnuté škatule, kožené
škatule na klobúky, kožené lepenky, kožené nite,
šnúrky, vlákna, kožené obloženia nábytku, kožené podbradníky, kožené súčasti vojenského výstroja, kožené šnúrky, kožené náramenné pásy,
zlatotepecká kožka, blana, kožušinové pokrývky,
kožušiny, kožušiny ako koža zvierat, kožené
škatule na klobúky, krupóny, krúžky na dáždniky, lodné kufre, kufre kožené a potiahnuté kožou, kufre z vulkánfíbru, kufrík s toaletnými potrebami, kufríky, kufry, mastené kože, moleskin
- - imitácia kože, kožené ozdoby na nábytok, náhubky, nákolennice pre kone, nákupné tašky,
tašky na náradie, náramenné pásy, kožené náramenné remene, nite na šitie kože, obaly na dáždniky, obaly na hudobné nástroje, cestovné obaly
na odevy, cestovné obaly na šaty, obojky pre
zvieratá, ohlávky, opraty, kožené ozdoby na nábytok, palice na podporu pri chôdzi, palice na
dáždniky, kožené náramenné pásy, peňaženky,
peňaženky, mešteky na peniaze, peňaženky nie
z drahých kovov, plážové tašky, pobočnica - časť
postroja, podložky pod jazdecké sedlá, pokrývky

- kapsy, poľovnícke torby, popruhy, opraty, kovanie na postroje, postroje pre zvieratá, poťahy
na konské sedlá, kožené povrázky, prikrývky na
kone, prikrývky na konské sedlá, kožené puzdrá
na pružiny, psie obojky, puzdrá a obaly z vulkánfíbru, puzdrá na navštívenky, rebrá na dáždniky alebo slnečníky, kožené remene, remene,
korbáče, biče, kožené remienky, remienky na
korčule, remienky ako časti postrojov, kožené
remienky, šnúrky, retiazkové taštičky s výnimkou taštičiek z drahých kovov, rúčky na dáždniky, rúčky na kufre, rúčky na vychádzkové palice, rukoväti vychádzkových palíc, plecniaky,
jazdecké sedlá, sedlárske výrobky, semiš okrem
semišu na čistenie, sieťky na nákupy, slnečníky,
gumené časti strmeňov, kožené strmene, strmene - postroj pre kone, strmene, strmeňové remene jazdeckého sedla, školské tašky - aktovky, kožené šnúrky, poľovnícke tašky, tašky na kolieska, tašky na nosenie detí, teľacia koža, torby,
torby - poľovnícke tašky, upnutie na sedlá, usne
ako surovina alebo polotovar, uzdy, uzdy a postroje pre zvieratá, vaky pre horolezcov, vaky pre
turistov, vodidlá, kožené vrecia na balenie, kožené baliace vrecká, vrecká z kože na balenie,
kožené baliace vrecká, tašky, vychádzkové palice, vychádzkové sedadlá, piesok do akvárií.
19 - Štrk do akvárií, konštrukcie akvárií, alabaster, alabastrové sklo, altánky, asfalt, asfaltové - bitúmenové potery, povlaky, pokryvy na strechy, asfaltové - bitúmenové výrobky pre stavebníctvo, asfaltové dlažby, azbestocement, azbestová malta, baraky, búdy, bazény - nekovové konštrukcie, bazény - stavby s výnimkou kovových,
betón, dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu,
betónové podpery, stĺpy, zariadenia na bicykle
s výnimkou kovových na parkovanie bicyklov,
nekovové bicyklové parkovacie zariadenia, bitúmen, asfalt, živice, nekovové bóje, majáky s výnimkou svetelných, brány s výnimkou kovových,
bridlica, bridlica ako strešná krytina, bridlicová
múčka, telefónne búdky s výnimkou kovových,
základné konštrukcie pre budovy s výnimkou
kovových, busty z kameňa, betónu alebo mramoru, cement, ohňovzdorné cementové povlaky, cementové platne, cementové potery, spojovacie
materiály na cestné opravy, materiály na cestné
pokryvy, cestné značky - pásy a platne zo syntetických materiálov, cestné zvodidlá s výnimkou
kovových, materiály na stavbu a pokryv cesty,
debnenie s výnimkou kovového, debnenie s výnimkou kovového - stavebníctvo, decht, asfalt,
pokrývačská dechtová lepenka, osvetľovacia dlažba, svetelná dlažba, svietiaca dlažba, dlažba s výnimkou kovovej, dlaždice, obkladačky stavebné - nekovové, dlaždice s výnimkou kovových,
dlaždicové podlahy s výnimkou kovových, dlážka parketová, dlážky s výnimkou kovových, dosky, náhrobné dosky s výnimkou kovových, dosky - sta-vebné drevo, dosky, latky, drenážne rúry
s výnimkou kovových, drevené dlážky, drevené
dýhy, drevenné obloženia, opracované drevo,
opracované stolárske drevo, pílené drevo, spracované drevo, drevo stavebné, drevo na výrobu
sudov, drevo ako polotovar, dvere s výnimkou
kovových, dverové prahy s výnimkou kovových,
dverové rámy s výnimkou kovových, dýhové dre-
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vo, drevené dýhy, esovky - krytina, figuríny z ka-

vových, nekovové potrubia pre vzduchotechniku

meňa, betónu alebo mramoru, geotextílie, granit,
sklené granule na značkovanie ciest, hlina na
thely, hlina, sieťka nekovová proti hmyzu, hranoly, hrnčiarska hlina - surovina, hrobky s výnimkou kovových, inzertné stĺpy s výnimkou
kovových, kabíny na striekanie farieb s výnimkou kovových, kameň, náhrobný kameň, žiaruvzdorný kameň, kamenárske výrobky, náhrobné
kamene, kameninové rúry, kameniny pre stavebníctvo, kesóny na konštrukčné práce pod vodou,
klapky, ventily drenážnych rúrok s výnimkou
kovových a plastových, vinylové koľajnice ako
konštrukčný materiál, komínové nástavce s výnimkou kovových, komínové plášte, komínové
rúry nekovové, komíny, dymovody s výnimkou
kovových, stavebné konštrukcie s výnimkou kovových, konštrukcie s výnimkou kovových, konštrukčné materiály s výnimkou kovových, lisovaný korok, prístavné hrádze na kotvenie lodí
s výnimkou kovových, kremeň, kremenný piesok, krídlové okná s výnimkou kovových, surová
krieda, krištáľ, strešné krokvy, kurníky nekovové, lejárske formy s výnimkou kovových, stavebná lepenka, asfaltová lepenka bitúmenová,
lepenka na stavebné účely, lepenkové platne pre
stavebníctvo, lešenia s výnimkou kovových, lišty
s výnimkou kovových, makadam, stavebná malta, nekovové míľniky s výnimkou svetelných
a mechanických, mozaiky (stavebníctvo), mramor, mriežky s výnimkou kovových, náhrobky
s výnimkou kovových, náhrobné dosky s výnimkou kovových, náhrobné kamene, strešné nárožia, nárožia striech, nástupištia, nekovové prefabrikáty, netrieštivé sklo, nistejové sklo - stavebný
materiál, nosníky s výnimkou kovových, nekovové obkladačky, dlaždice stavebné, obkladový
materiál na budovy s výnimkou kovového, obklady stien a priečok s výnimkou kovových, obklady na budovy s výnimkou kovových, nekovové
obklady, vonkajšie plášte stavebné konštrukcie,
drevené obloženie, lamelové obloženie s výnimkou kovového, obloženie s výnimkou kovového
(stavebníctvo), obruby na náhrobky s výnimkou
kovových, odbočky, prípojky potrubia s výnimkou kovových, odkvapové rúry s výnimkou kovových, odpaľovacie rampy s výnimkou kovových, ohňovzdorné cementové povlaky, ohrady
hrobiek alebo hrobov s výnimkou kovových,
okenice s výnimkou kovových, okenné rámy
s výnimkou kovových, okenné sklo s výnimkou
okenného skla pre okná automobilov, okná s výnimkou kovových, olivín pre stavebníctvo, omietky stavebný materiál, omietky pre stavebníctvo,
palisády s výnimkou kovových, pamätné tabule
s výnimkou kovových, nekovové stavebné panely, stavebný papier, parketová dlážka, parketové
výlisky, parkety - parketové podlahy, pažiny,
štetovnice s výnimkou kovových, cement do pece, striebronosný piesok, piesok do akvárií, piesok s výnimkou lejárskeho, pletivo s výnimkou
kovového, ploty s výnimkou kovových, plstený
materiál na budovy, podpery s výnimkou kovových, železničné podvaly s výnimkou kovových,
podvaly s výnimkou kovových, pojivá
a tmely na výrobu brikiet, poklopy s výnimkou
kovových, pomníky, s výnimkou kovových, murované poštové schránky, potery s výnimkou ko-

a klimatizáciu, nekovové prívodné potrubie, prasačníky, preglejka, preklady s výnimkou kovových, prenosné kabíny na prezliekanie s výnimkou kovových, priečky s výnimkou kovových,
plávajúce prístavné hrádze na uväzovanie lodí
s výnimkou kovových, prístavné hrádze pre kotvenie lodí s výnimkou kovových, rámové konštrukcie s výnimkou kovových, okenné rámy
s výnimkou kovových, skleníkové rámy s výnimkou kovových, rámy, mriežky s výnimkou
kovových, refrakčné materiály, reklamné stĺpy
s výnimkou kovových, rímsy s výnimkou kovových, rímsy s výnimkou kovových, ozdobné lišty
s výnimkou kovových, rolety vonkajšie okrem
kovových a textilných, rúrkové komínové nástavce s výnimkou kovových, drenážne nekovové rúry, kameninové rúry, komínové rúry nekovové, nekovové odkvapové rúry, neohybné nekovové rúry pre stavebníctvo, sadra, samostatné
továrenské komíny s výnimkou kovových, schodiská s výnimkou kovových, schodnice ako časti
schodísk s výnimkou kovových, nekovová sieťka
proti hmyzu, nekovové signalizačné panely
s výnimkou svetelných a mechanických, silá
s výnimkou kovových, skladacie dvere s výnimkou kovových, sklené granule na značkovanie
ciest, prenosné skleníky s výnimkou kovových,
alabastrové sklo, izolačné stavebné sklo, stavebné sklo, vápnitý slieň, slinkový odpad, slinok,
smola, sochy z kameňa, betónu a mramoru, Sorelov cement, sošky z kameňa, betónu alebo
mramoru, spojovacie materiály na opravu ciest,
stajne, prenosné stavby s výnimkou kovových,
stavebné drevo, stavebné krytiny s výnimkou
kovových, stavebné panely s výnimkou kovových, stavebné sklo, stavebný kameň, stavebný
materiál s výnimkou kovového, stély s výnimkou
kovových, stĺpikovité zábradlie, nekovové stĺpy,
stĺpy na elektrické vedenie s výnimkou kovových, stojky s výnimkou kovových, stožiare
s výnimkou kovových, stožiare elektrického vedenia s výnimkou kovových, strechy s výnimkou
kovových, strešné krytiny s výnimkou kovových,
strešné uholníky s výnimkou kovových, stropy,
stropné dosky s výnimkou kovových, stupne
schodov s výnimkou kovových, šamot, šindle,
škridly s výnimkou kovových, štetovnice, pažiny
s výnimkou kovových, štrk, štrk do akvárií, tabuľové sklo - stavebný materiál, tabuľové sklo
pre stavebníctvo, tehly, hlina na tehly, spojivá na
výrobu tehly, telefónne búdky s výnimkou kovových, telegrafné stĺpy s výnimkou kovových, terakota, nekovové tlakové potrubie, trámy s výnimkou kovových, železničné traverzy s výnimkou kovových, trhové stánky, troska - stavebný
materiál, trosková tehla, trstina na stavebné účely, tuf, tvárne drevo, tyče, žrde, bidla, uholníky
s výnimkou kovových, uhoľný decht, konštrukcie umelých klzísk s výnimkou kovových, umelecké diela z kameňa, betónu a mramoru, umelý
kameň, úžľabia s výnimkou kovových, murárske
vane a nádrže, vaničky pre vtáky - nekovové
konštrukcie, vápenec, vápnitý slieň, vápno, ventily, klapky drenážnych rúrok s výnimkou kovových a plastových, verandy - nekovové konštrukcie, veže na skoky do vody s výnimkou kovových, vitráže, vitrážové okná, vodovodné po-
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trubia s výnimkou kovových, vodovodné ventily

ky, nekovové stanové kolíky, stenové kolíky

s výnimkou kovových a plastových, voliéry s výnimkou kovových, vonkajšie plášte budov s výnimkou kovových, aglomerovaná vylisovaná
cukrová trstina ako stavebný materiál, výplne
dverí s výnimkou kovových, cement do vysokých pecí, nekovové vystužovacie materiály pre
stavebníctvo, xylolit, záhradnícke rámy s výnimkou kovových, zárubne s výnimkou kovových,
nekovové značky s výnimkou svetelných a mechanických, žalúzie s výnimkou kovových, žiaruvzdorné drevo, žľaby s výnimkou kovových.
20 - Abrazívne špongie na pokožku, bambus,
uväzovacie bóje s výnimkou kovových, búdky
pre zvieratá, búdy pre zvieratá chované v domácnosti, busty z dreva, vosku, sadry alebo plastických hmôt, drevené cievky na nite, hodváby a
motúzy, čapy s výnimkou kovových,
držadlá na časopisy, dávkovače papierových
utierok, pripevnené s výnimkou kovových, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných,
dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, vysoké stoličky pre deti, chodúľky pre deti, detské
ohrádky, divány, pohovky, domáce podušky pre
zvieratá, domové čísla s výnimkou kovových
a svietiacich, dopravné palety s výnimkou kovových, kovové dosky a stoly, dosky na krájanie,
dosky, poličky na písacie stroje, drevené alebo
plastové bedne, drevené alebo plastové debny,
drevené alebo plastové nádoby, drevené alebo
plastové schránky, drevené hrany a kostry na nábytok, drevené obaly na fľaše, drevené prepravky na fľaše, drevené sudy na stáčanie vína, drevené trámy, snímateľné kryty na drezy, drobný
nekovový materiál k truhlám, drobný nekovový
materiál na dvere, drobný nekovový materiál na
okná, držiaky na záclony a závesy, nie z textilných materiálov, dverové obloženie s výnimkou
kovového, dvierka na nábytok, figuríny z dreva,
vosku, sadry alebo umelej hmoty, fitingy na rakvy, okrem kovových, korkové zátky do fľaše,
fľaškové uzávery, okrem kovových, fľaškové
uzávery s výnimkou kovových, vešiakové háčiky
s výnimkou kovových, háčiky na šaty s výnimkou kovových, háčiky na záclony, cievky na hadice s výnimkou kovových a mechanických, navíjacie cievky s výnimkou kovových a mechanických na navíjanie hadice, háky na vešanie záclon, hniezdiská pre zvieratá chované v domácnosti, skrinka na hračky, chaise longue - typ čalúneného kresla, chodúľky pre deti, identifikačné
náramky na použitie v nemocniciach s výnimkou
kovových, identifikačné náramky s výnimkou
kovových na použitie v nemocniciach, interiérové žalúzie a rolety lamelové, jantár, jantárové
platničky, jantárové tyče, jasle nad žľabom ako
poľnohospodárske predmety, jelenie parohy, lanové príchytky, svorky s výnimkou kovových,
kade s výnimkou kovových, kadernícke kreslá,
kancelársky nábytok, kartotékové skrine, kazety
na šperky s výnimkou kaziet z drahých kovov,
kladky z plastických hmôt na rolety, plastové
klapky, ventily vodovodné, klietky pre zvieratá
chované v domácnosti, opierky na knihy, knižnicové police, kohútiky na sudy s výnimkou kovových, koľajnice na záclony a závesy, kolieska na
nábytok s výnimkou kovových, nekovové kolí-

s výnimkou kovových, kolísky, prútené kolísky,
koly s výnimkou kovových, komody, zásuvkové
kontajnery, bielizníky, flotačné kontajnery s výnimkou kovových, kopytá, koral, korálkové záclony ako dekorácia, ozdobné korálkové záclony, korkové pásy, korkové zátky, korozo - olejová palma, korytnačina, náhradky z korytnačiny,
prútené koše, rybárske koše, koše pekárske na
chlieb, koše na ryby, koše s výnimkou kovových, kovanie na okná s výnimkou kovového,
krajčírske figuríny, krajčírske panny, krbové zásteny, kreslá, krosná, stojany na kvety, latková
debna, lavice, pulty, lavičky - nábytok, lávky
s výnimkou kovových, ležadlá - rozkladacie,
prázdne lekárničky, ležoviská a búdky pre zvieratá chované v domácnosti, plastové lišty na nábytok, ložná miera, obrysnica pre železničné
vozne - nie kovové, hydrostatické lôžka s výnimkou lôžok na lekárske účely, nemocničné lôžka,
lôžka pre domáce zvieratá, lôžka pre zvieratá
chované v domácnostiach, lôžkoviny s výnimkou posteľnej bielizne, preliezky pre mačky,
magnety ako dekorácia, nekovové nádoby na
miešanie malty, masážne stoly, matice s výnimkou kovových, posteľné matrace, matrace, skrinky na mäso s výnimkou kovových, rúčky na metly s výnimkou kovových, mobiliár - dekorač-né
prenosné predmety ako doplnok nábytku,
ochranné mriežky pre domácnosť, mušle, nábytok, drevené kostry a hrany na nábytok, kancelársky nábytok, kovový nábytok, školský nábytok, nekovové uzávery na nádoby, nekovové nádoby na miešanie malty, nádoby na skladovanie
a prepravu s výnimkou kovových, nádoby z dreva alebo plastu, baliace nádoby z plastov, nádoby s výnimkou kovových, nádrže a cisterny
s výnimkou kovových a murárskych, nádrže na
tekuté palivá s výnimkou kovových, navíjače na
navíjanie hadíc s výnimkou kovových a mechanických, nekovové navijaky na navíjanie hadíc
s výnimkou mechanických, nekovové kolieska
na nábytok, nekovové skrutky, nekovové spojovacie skrutky na káble, nekovové vrchnáky na
nádoby, nity s výnimkou kovových, palice na
nosenie bremien, novinové stojany, nekovové
rukoväti nožov, obalové nádoby z plastických
hmôt, obaly na šatstvo, obloženie alebo ozdoby
na nábytok s výnimkou kovových, uhlové podpery na obrazové rámy, obruby, rámy na kefy,
obruče na sudy s výnimkou kovových, sudové
obruče s výnimkou kovových, ochranné kryty na
komíny, hlavové opierky ako časti nábytku,
opierky na knihy, ozdoby z plastov na potraviny,
nakladacie palety s výnimkou kovových, nekovové nakladacie palety, nekovové prepravné palety, palety na manipuláciu s tovarom s výnimkou kovových, palice na nosenie bremien, pánty,
závesy s výnimkou kovových, paravány, zásteny - nábytok, jelenie parohy, zvieracie pazúry, klepetá, perleť ako surovina alebo polotovar, písacie
stoly, plastické karty slúžiace na otváranie - nekódované, plastové káblové alebo rúrkové spojky, príchytky, plásty, včelárske plásty, rámiky,
pletená slama, pletené predmety zo slamy, podhlavníky, podnosy s výnimkou kovových, podstavce na kvety, podstavce, kostry, stojany pre
počítače, podušky, podušky pre domáce zvieratá,
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abrazívne špongie na pokožku, police, nábytkové
police, police do registračných skríň, police, stojany, drevené kostry postele, nemocničné postele, vodné postele s výnimkou postelí na lekárske účely, postele, posteľové kolieska s výnimkou kovových, posteľové vybavenie s výnimkou
kovového, poštové schránky s výnimkou murovaných a kovových, plastické ozdoby na potraviny, povlaky, obaly na uskladnenie šatstva,
štátne poznávacie značky s výnimkou kovových,
poznávacie značky s výnimkou kovových, pracovné stoly, hoblice, preliezky pre mačky, prepravky na fľaše, príborníky, príchytky na rúry
z plastických hmôt, príslušenstvo k nábytku s výnimkou kovového, príslušenstvo postelí s výnimkou kovového, pristávacie schodíky, nekovové,
pohyblivé pre cestujúcich, profily na obrazové
rámy, prútený tovar, košikársky tovar, pružinové
matrace, psie búdy, pultíky, pulty, pútače z dreva
alebo plastických hmôt, rakvy, drevené rámy do
úľov, vyšívacie rámy, rámy na obrazy, lišty na
rámy na obrazy, rámy, obruby na kefy, ratan,
drevené alebo plastové rebríky, regály, registračné skrine, kartotečné skrine, registračné tabule - poznávacie značky s výnimkou kovových, reklamné nafukovacie predmety, zvieracie rohy,
rohy zvierat, rohy ako surovina alebo polotovar,
roletové a záclonové valce, okenné interiérové
rolety - nábytkové vybavenie, rolety z tkaného
dreva - nábytkové vybavenie, rúčky a rukoväti
na náradie s výnimkou kovových, rúčky na kosy
s výnimkou kovových, ručné krosná, rukoväti
nástrojov s výnimkou kovových, rukoväti nožov
s výnimkou kovových, rysovacie stoly, sedadlá,
sépiolit, servírovacie stolíky, schodíky s výnimkou kovových, prenosné pristávacie schody pre
pasažierov s výnimkou kovových, sklené tabule
pre zrkadlá, striebrené sklo, skrinka na hračky,
kartotékové skrinky - nábytok, skrinky na lieky,
skrutky s výnimkou kovových, slamené obruby,
slamky na pitie, slamníky, slonová kosť ako surovina alebo polotovar, sofy, sošky z dreva, vosku, sadry alebo plastov, spacie vaky na stanovanie, nekovové spojovacie články, stanové kolíky
s výnimkou kovových, stavidlá s výnimkou kovových, nie ako časti strojov, stojan na pílenie,
krajčírske stojany, stojany na dáždniky, stojany
na kabáty, stojany na klobúky, stojany na kvety,
stojany na pušky, stojany na sudy s výnimkou
kovových, stojany na taniere, stojany, podstavce,
kostry na počítače, stolárske umelecké výrobky,
stoličky s otvorom, servírovacie stolíky, stolíky
pod počítače, stolové dosky, pracovné stoly, zámočnícke stoly s výnimkou kovových, stoly pod
písacie stroje, stoly, školský nábytok, šperkovnice s výnimkou šperkovníc z drahých kovov,
identifikačné štítky s výnimkou kovových, štítky
s výnimkou kovových, vývesné štíty z dreva alebo plastických hmôt, taburetky, nádoby na tekuté
palivá s výnimkou kovových, tesniace uzávery
s výnimkou kovových, toaletné stolíky, trojnožky,
trstina - materiál na tkanie, tyče k rastlinám alebo
stromom, tyče na upevnenie schodišťových kobercov, tyče na záclony, tyče s výnimkou kovových, drevené časti úľov, plásty do úľov, umelé
plásty, umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov, umelecké stolárske výrobky, skrinky
s umývadlom - nábytok, urny pohrebné, ustrice -
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- lastúry, držiaky na uteráky s výnimkou kovových, uväzovacie bóje s výnimkou kovových,
tesniace uzávery s výnimkou kovových, uzávery
na fľaše s výnimkou kovových, uzávery na fľaše
s výnimkou sklených, kovových alebo gumových,
uzávery s výnimkou kovových, spacie vaky na
kempovanie, valce na záclony a rolety, vankúše,
včelie úle, vejáre, veľrybia kosť ako surovina
alebo polotovar, ventily s výnimkou kovových,
nie ako časti strojov, vešiaky na kľúče, vešiaky
na odevy, vešiaky na šaty, vitríny, vlajkové žrde,
snímateľné vložky do drezov, vodné postele
s výnimkou postelí na lekárske účely, voskové
figúrky, vtáčie klietky, preparované, vypchaté vtáky, vypchaté zvieratá, výpustné ventily z plastov,
vystavovacie stojany, rámy na vyšívanie, vzduchové matrace s výnimkou matracov na lekárske
účely, vzduchové vankúše s výnimkou vankúšov
na lekárske účely, schodišťové zábradlia, záclonové háčiky, záclonové koľajnice, záclonové
krúžky, záclonové tyče, záklopky, plastové záklopky, zámky na vozidlá s výnimkou kovových,
zámky s výnimkou kovových a elektrických, zámočnícke stoly s výnimkou kovových, zátky na
sudy s výnimkou kovových, zátky s výnimkou
kovových, závesy bambusové, závory s výnimkou kovových, zberné nádrže s výnimkou kovových murovaných, zobrazovacie tabule, sklené tabule pre zrkadlá, zvieracie kopytá.
21 - Aerosólové dávkovače s výnimkou dávkovačov na lekárske účely, nízkotlakové autoklávy
s výnimkou elektrických, bavlnený odpad na čistenie, bonboniéry ako kazety na cukrovinky
s výnimkou kaziet z drahých kovov, bonboniéry
okrem bonboniér z drahých kovov, bonboniéry
s výnimkou bonboniér z drahých kovov, bubliny - sklené nádoby, busty z porcelánu, terakoty
alebo skla, bytové skleníky - pre rastliny, cedidlá
na čaj s výnimkou cedidiel z drahých kovov, cedidlá pre domácnosť, cedidlá s výnimkou cedidiel z drahých kovov, pretláčač cesnaku - kuchynská potreba, cisterny, cukorničky s výnimkou
cukorničiek z drahých kovov, kefy na cylindre,
dózy na čaj s výnimkou dóz z drahých kovov,
čajníky s výnimkou čajníkov z drahých kovov,
čajové sitká s výnimkou sitiek z drahých kovov,
čajové súpravy s výnimkou súprav z drahých
kovov, čajové vajíčka - sitká s výnimkou sitiek
z drahých kovov, čaše s výnimkou čiaš z drahých kovov, česadlá na zvieratá, nástroje na čistenie na ručný pohon, čutory, cestovné fľaše,
dávkovače mydla, kovové nádoby na dávkovanie
papierových utierok, demižóny, ohrievače na detské fľašky okrem elektrických, prenosné detské
vaničky, domáce mlynčeky s výnimkou elektrických, žehliace dosky, kuchynské dosky na krájanie, dosky na pranie, drevené vedrá, kade, kovové drôtenky, drôtenky na čistenie, drôtenky na
použitie v kuchyni, porcelánové držadlá, držiaky
na jedálne lístky, držiaky na kvety a rastliny na
aranžovanie kvetov, držiaky na mydlo, držiaky
na sviece s výnimkou držiakov z drahých kovov,
držiaky na špáradlá s výnimkou držiakov z drahých kovov, dverové porcelánové kľučky, dýzy
polievacích hadíc, džbány s výnimkou džbánov
z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty
alebo skla, flakóny nie z drahých kovov, fľaše,
cestovné fľaše, formy na ľadové kocky, formy
kuchynské na pečenie, formy na pečivo, formy
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na prípravu jedál, formy na zákusky a koláče,
fritézy s výnimkou elektrických, stojany na grily,
grily, rošty - potreby na opekanie, sklené gule, gumový zvon na čistenie odpadových potrubí, háčiky, handry na čistenie, handry na umývanie
dlážky, hrebene, elektrické hrebene, hrebene na
rozčesávanie vlasov, hrebene na zvieratá, hrnce,
hrnčeky, hrnčiarsky tovar, hubice na polievacie
krhly, predmety na chladenie potravín pre domácnosť obsahujúce chladiace zmesi, chladiace
fľaše, prenosné chladiarne neelektrické, prenosné chladiarne s výnimkou elektrických, kovové
ihly na ražniči, izotermické vrecká, jelenica na
čistenie, kade, putne, kahance na parfumy a aromatické látky, kanvice na kávu s výnimkou elektrických a kanvíc z drahých kovov, kanvice s výnimkou elektrických, karafy, fľaše, karafy s výnimkou karáf z drahých kovov, karuzel - kuchynský predmet, kastróly, filtračné alebo extrakčné kávovary s výnimkou elektrických, kávovary s výnimkou elektrických, kávové filtre s výnimkou elektrických, ručné kávové mlynčeky,
kávové súpravy s výnimkou súprav z drahých
kovov, kefársky tovar, kefky na umývanie riadu,
kefy, elektrické kefy s výnimkou kief ako častí
strojov, materiál na výrobu kief, kefy na čistenie
nádrží a nádob, kefy na obuv, kefy na umývanie
riadu, kefy na zvieratá, keramika na použitie
v domácnosti, klietky pre vtáky, voliéry, klietky
pre zvieratá chované v domácnosti, pracháče na
koberce - ručné nástroje, kefy na kone, koreničky, koreničky okrem koreničiek z drahých kovov, korytá na kŕmenie zvierat, koše na použitie
v domácnosti s výnimkou košov z drahých kovov, napínače na košele, košíky na chlieb na použitie v domácnosti, kotlík - hrniec, kovové zásobníky na papierové uteráky a utierky, kozmetické pomôcky, krájače cesta, napínače na kravaty, krčahy s výnimkou krčahov z drahých kovov,
kremenné sklo ako polotovar nie na stavebné
účely, krištáľ - výrobky z krištáľového skla, kŕmidlá pre hospodárske zvieratá, kropiace ružice
na polievanie kvetov, kropiace zariadenia, rozstrekovače, kropidlá, krúžky na obrúsky s výnimkou krúžkov z drahých kovov, krúžky pre
hydinu, krúžky pre vtáky, kúdeľ na čistenie, kuchynské mixéry s výnimkou elektrických, kuchynské nádoby s výnimkou nádob z drahých
kovov, kuchynské náradie s výnimkou náradia
z drahých kovov, neelektrické kuchynské potreby, kuchynský a jedálenský riad nie z drahých
kovov, kuchynské hrnce, kuchynský riad s výnimkou riadu z drahých kovov, kvetináče, kvetníky, labutienky, vedierka na ľad, ľadové formy
na kocky, lapače hmyzu, kotlíky na ohrievanie
lepidla a gleja, usne na leštenie, leštiace prostriedky - okrem prípravkov z papiera a kameňa,
leštiace rukavice, leštiace stroje a zariadenia pre
domácnosť s výnimkou elektrických, leštiace zariadenia na čistenie topánok s výnimkou elektrických, leštiace zariadenia s výnimkou elektrických, pomôcky na odstraňovanie líčidiel s výnimkou elektrických, lieviky, likérové súpravy,
lisy na ovocie pre domácnosť s výnimkou elektrických, lopatka a zmetáčik na omrvinky, lopatky na zákusky, lyžice na obúvanie, obuváky, lyžice, varechy na miešanie - kuchynské predmety,
majolika, mangeľ na nohavice, maselnice, ma-

selničky, mechanické metly, metly, miešacie stroje pre domácnosť s výnimkou elektrických, miešače s výnimkou elektrických na použitie v domácnosti, misky, misky alebo nádoby na vylučovanie pre zvieratá chované v domácnosti, misky na robenie očisty pre zvieratá chované v domácnosti, misy, misy na zeleninu, ručné mixéry,
šejkre, mliečne sklo - opálové sklo, ručné mlynčeky pre domácnosť, ručné mlynčeky na korenie,
mopy, sklené mozaiky nie pre stavebníctvo, lapačky na muchy, pasce na myši, naberačky, kuchynské naberačky, nádoba na chlieb, smetné
nádoby, nádoby na ľad, nádoby na odpadky, koše na smeti, nádoby na pitie, nádoby na použitie
v domácnosti alebo v kuchyni s výnimkou nádob
z drahých kovov, nádoby na smeti, nádržky, napájadlá, napínacie rámy, napínače na obuv, napínače na rukavice, napínače, napínadlá na oblečenie, napináky na obuv, kopytá, tepelnoizolačné
nádoby na nápoje - termosky, kefky na nechty,
dentálna niť, nočníky, napínače na nohavice,
obaly na mydlá, formy na pečenie oblátkok s výnimkou elektrických, kefky na obočie, kefy na
obuv, obuváky, oceľová vlna na čistenie, odkladacie stojany na nože, ohánky na muchy, lapačky na muchy, ohrievače na detské fľaše s výnimkou elektrických, olejničky s výnimkou olejničiek z drahých kovov, opalizujúce sklo, otvárače na fľaše, ozdobné črepníky s výnimkou papierových, ozdobné stolové misy s výnimkou
mís z drahých kovov, panvice, panvice na smaženie, panvice na vysmážanie, papierové taniere,
kahance na aromatické látky a parfémy, pasce na
hmyz, pasce na potkany, čističky peria, piknikové koše s riadom, pipety, pipety na víno, pivové
poháre, platne proti vyvretiu mlieka, umelé podkladky, podložky s výnimkou papierových nie
ako prestieranie, papierové podnosy na použitie
v domácnosti, podnosy na použitie v domácnosti
s výnimkou podnosov z drahých kovov, podnosy
s výnimkou podnosov z drahých kovov, poháre
na ovocie, poháriky papierové alebo z plastických hmôt, poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, pohlcovače dymu pre domácnosť,
poklopy na maslo, pokrievky, uzávery na pokrievky, pokrývky na syrový koláč, polievacie
kanvy, polievacie zariadenia, polievkové misy
s výnimkou mís z drahých kovov, poľné fľaše,
čutory, poprašovače nie elektrické, porcelán, porcelánové ozdoby, dekorácie, tvarované poťahy
na žehliace dosky, pasce na potkany, potreby pre
domácnosť s výnimkou potrieb z drahých kovov,
pracháče na koberce, prachovky, prachovky na
nábytok, prasačie štetiny, práškové sklo na dekoráciu, presy na žehlenie nohavíc, príklopy na jedlo, prístroje na odstraňovanie zápachu na osob-nú
potrebu, pudrenky s výnimkou pudreniek
z drahých kovov, puzdrá na hrebene, puzdrá na
mydlo, mydlovničky, puzdrá, vrecká, rajnice na
pečenie, varenie nie elektrické, kovové ražne na
použitie v kuchyni, relikvie okrem relikvií z drahých kovov, riad porcelánový alebo hlinený, riad
s výnimkou riadu z drahých kovov, rohy na pitie,
stojany na rošty na opekanie, rozprašovače na
voňavky, leštiace rukavice, napínače na rukavice, rukavice pre domácnosť, rukavice záhradnícke, ružice na polievacie kanvy, sekací nôž - kuchynský nástroj, semiš na čistenie, schránky na
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chlieb, sifónové fľaše na sódovú vodu, sitá pre
domácnosť, sklená vlna s výnimkou vlny ako
izolačného materiálu, sklené banky, sklené banky žiarovky, sklené nádoby, sklené schránky, nite zo skleného vlákna nie na použitie v textilnom
priemysle, sklené vlákna s výnimkou vlákien na
izoláciu a pre textilný priemysel, sklené zátky,
sklenené poháre, maľované výrobky zo skla,
sklo na automobilové okná ako polotovar, sklo
obsahujúce jemné elektrické vedenie, sklo ako
surovina alebo polotovar s výnimkou stavebného
skla, smaltované sklo, smetníky, sochy z porcelánu, terakoty alebo skla, soľničky s výnimkou
soľničiek z drahých kovov, sošky z porcelánu,
terakoty alebo skla, sporiteľničky s výnimkou
kovových, stierka - kuchynský predmet, stojany
na holiace štetky, stojany na štetky na holenie,
stojany na vajíčka, stojany na žehličky, stolové
stojany s výnimkou stojanov z drahých kovov na
olej a ocot, striekačky na polievanie kvetov a
rastlín, ručný strojček na rezance, kovové strojčeky na prípravu zmrzliny a chladených nápojov,
strúhadlá pre domácnosť, súpravy kuchynského
riadu, sušiaky na bielizeň, svietniky okrem
svietnikov z drahých kovov, sýpacie soľničky s
výnimkou soľničiek z drahých kovov, šalátové
misy s výnimkou mís z drahých kovov, škatuľka
na desiatu, škatuľka na pečivo a keksy, šľahače s
výnimkou elektrických, šľahače s výnimkou
elektrických pre domácnosť, špáradlá, držiaky na
špongie, špongie na použitie v domácnosti,
špongie na umývanie, štetky na decht
s dlhou rúčkou, štetky na holenie, štipce na bielizeň, vývesné štíty z porcelánu alebo skla, tabuľové sklo - surovina, papierové taniere, taniere
s výnimkou tanierov z drahých kovov, tanieriky,
tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých
kovov, tepelno-izolačné nádoby - termosky, teráriá - bytové skleníky, termosky, termosky na jedlo, tkaniny na čistenie impregnované čistiacimi
prípravkami, tlakové hrnce s výnimkou elektrických, tlakové varné hrnce s výnimkou elektrických, toaletné kufríky, toaletné pomôcky, puzdrá
na toaletné potreby, držiaky na toaletný papier,
tortové lopatky, trojnožka - kuchynská potreba,
tyčinky na koktail, uhliaky, úchytky na obrúsky
okrem úchytiek z drahých kovových, umelecké
diela z porcelánu, terakoty alebo skla, handry na
umývanie dlážky, urny s výnimkou úrn z drahých
kovov, leštené usne, stojany na vajíčka s výnimkou stojanov z drahých kovov, váľky na cesto,
vane na pranie, vanička na pranie, vaničky, prenosné detské vaničky, vaničky pre vtáky, varešky - kuchynské nástroje, vázy s výnimkou váz
z drahých kovov, látkové vedierka, vedierka na
ľad na chladenie nápojov, vedierka na ľad na
chladenie nápojov, vedrá, drevené vedrá, viacramenné svietniky s výnimkou svietnikov z drahých kovov, vlasy na kefy a štetky, oceľová vlna
čistenie, vlnený odpad na čistenie, vodné irigátory na čistenie zubov a masáž ďasien, vojenské
šálky, poľné jedálne misky, výlevky, vývrtky,
vyzuváky, záhradnícke rukavice, záchodové kefy, sklené zátky, zhášadlá na sviečky, okrem zhášadiel z drahých kovov, zubné kefky elektrické
zubné kefky, klietky pre zvieratá chované v domácnosti, žľaby pre dobytok, žľaby, korytá pre
zvieratá, válovy.

22 - Motúzy na balenie, špagáty na balenie, surová bavlna, bavlnená kúdeľ, bavlnený odpad
ako vypchávkový materiál, bavlnený odpad na
čalúnenie a vypchávanie, celtovina, česaná vlna,
česaný hodváb, dechtované vetracie plachty (baníctvo), dratvy, drevitá vlna, espartové vlákna - vlákna kavyľa obyčajného, vata na filtrovanie, slamené obalové materiály na fľaše, slamené obaly
na fľaše, hobliny - drevené stružliny, surový hodváb, hodvábna priadza, hodvábny odpad - odstrižky, juta, káble s výnimkou kovových, kapok,
karbónové vlákna na textilné použitie, kavyľ - vlákno, kokosové vlákna, konope, konopné
povrazy, konský vlas, krátka bavlna, kúdeľ, surový ľan, ľan - surovina, lodné zvinovacie laná,
laná na vlečenie vozidiel, laná s výnimkou kovových, zvislé posuvné lanká s protizávažím,
lanká so závažím na posuvné okná, lišty ako časti horizontálnych žalúzií, perie do lôžkoviny, lyko, markíza zo syntetických materiálov, markízy, markízy - plátenné strechy, pokrývky na
maskovanie, siete na maskovanie, morská tráva
ako čalúnnický materiál, morské riasy, chaluhy,
motúzy, papierové motúzy, mykaná vlna, popruhy s výnimkou kovových na manipulovanie
s nákladom, nekovové vlákna na použitie v poľnohospodárstve, vlnený odpad, ovčia vlna, páperové deky, papierové motúzy, pásky na uväzovanie viniča, pásky, pútka s výnimkou kovových, pásky s výnimkou kovových na zväzovanie, perie ako čalúnnický materiál, perie do lôžkovín, perie ako vypchávkový materiál, piliny,
lodné plachty, plachty na plachtenie po snehu,
pletené vrecká do umývačiek riadu, pletivo na
siete, popruhy na manipulovanie s nákladom
s výnimkou kovových, poštové vrecia, povrazové rebríky, konopné povrazy, pevne pletené povrazy na zhotovovanie bičov, povrazy, laná, struny, prachové perie, prútené obaly na fľaše, rafia - lyko z rafiovej palmy, ramié - vlákno, povrazové rebríky, rúno, rybárske siete, siete, povrazy na siete, siete na ležanie, visuté lôžka, sieťky,
sisal, sklené vlákna na použitie v textilnom
priemysle, sklené vlákna na textilné účely, slama
ako čalúnnický materiál, slamené obaly na fľaše,
slučkové závesy na manipuláciu s nákladmi
s výnimkou kovových, srsť zvierat, srsť, vlasy
zvierat, stany, strihaná vlna, svorky na manipulovanie s nákladom s výnimkou kovových, šnúry
na vešanie obrazov, ťavia srsť - materiál, tesniace alebo vypchávkové materiály s výnimkou
gumových a plastových, textil zo surových vlákien, textilné vlákna, surové textilné vlákna,
slučky na manipulovanie s tovarom s výnimkou
kovových, tráva na čalúnenie, drevené triesky,
umelohmotné vlákna na textilné účely, vata na
filtrovanie, vata na vypchávanie a tesnenie ako
čalúnnický materiál, dechtová vetracia plachta
(baníctvo), viazače snopov s výnimkou kovových, pásky na viazanie viniča, kokosové vlákna,
textilné vlákna, vlákna s výnimkou kovových na
uväzovanie, vlasy, vlna ako surovina alebo spracovaná, česaná vlna, drevitá vlna, mykaná vlna,
vlna ako čalúnnický materiál, vlna na čalúnenie,
vlnený odpad - odstrižky, laná na vlečenie vozidla, vozové plachty, látkové vrecká na bale-
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nie, textilné baliace vrecká, vrecká na prepravu

niny - látky na textilné využitie, tlačiace pásy,
tyl, umývacie rukavice, utierky na riad, textilné

a uchovávanie tovarov, vypchávkové materiály
s výnimkou gumových a plastových, vypchávky,
zámotky priadky morušovej, povrazy na horizontálne žalúzie.
23 - Bavlnené nite a priadze, jutové nite a priadze, kaučukové priadze na textilné účely, kokosové nite a priadze, konopné nite a priadze, ľanové nite a priadze, látacie nite a priadze, nite,
priadze, pružné nite a priadze na textilné použitie, nite zo skleného vlákna na použitie v textilnom priemysle, šijacie nite a priadze, tkaná bavlna, tkaná vlna, tkaný hodváb, nite a priadze
z umelého hodvábu, umelé vlákna na použitie
v textilnom priemysle, tkaná vlna, vlnené nite
a priadze, vyšívacie nite a priadze, ženilkové
vlákno.
24 - Barchet, bavlnené textílie, behúne na stôl,
látky na bielizeň, plátenná bielizeň, posteľná
a stolová bielizeň, biliardové súkno, brokáty,
bukram - hrubé voskované plátno, najmä knihárske, cestovné prikrývky, čalúnnické látky, damask - tkanina, drožet - vzorovaná pretkávaná látka, držiaky na záclony a závesy z textilných materiálov, dverové závesy, esparto - látka, textilný
filtračný materiál, flanel, flanel na zdravotnícke
účely, flauš, gáza, závoj - textília, látky
z hodvábu, hodvábne tkaniny na tlačové vzory,
hrubé plátno, jutová látka, potlačený kartún, textilné klobúkové podšívky, konopné plátno, konopné tkaniny, krep - textília, krepon - jemná vlnená tkanina, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, ľanové tkaniny, látky vlnené, látky s imitáciou kože, textilné obrúsky na odstraňovanie líčidla, lôžkoviny, marabut - látka, materiál na výrobu ženilky, moleskin - textília, siete proti moskytom, mušelín, obloženie nábytku textilnými látkami, poťahy na nábytok, netkané textílie,
obliečky na matrace, obliečky na podušky, povlaky na vankúše, obliečky na vankúše, textilné
obrúsky, textilné obrúsky na odstraňovanie šminiek, obrúsky - textilné prestieranie, obrusy s výnimkou papierových, obväzovina, riedke plátno
na výrobu syra, ozdobné obliečky na vankúše, páperové prikrývky, periny, plachty, plastické materiály - náhradky tkanín, vyšívacie plátna s predkresleným vzorom, plátno s kosoštvorcovým
vzorom, plédy, pleteniny - látky, plsť, podložky
na stôl s výnimkou papierových - anglické prestieranie, podložky pod poháre alebo taniere - prestieranie, textilné podšívky, pogumovaná
tkanina s výnimkou tkaniny na papiernické účely, poťahy na poklopy záchodov, pokrývky na
nábytok z plastov, posteľná bielizeň, posteľné
pokrývky a prikrývky, posteľné pokrývky z papiera, poťahy na nábytok, poťahy na nábytok
z plastických hmôt, prikrývky - väčšinou prešívané, prikrývky a pokrývky na posteľ, prikrývky
na stôl s výnimkou papierových, pružné tkaniny,
rajón - umelý hodváb ako látka, ramié - látka,
zrebné rúcho, rúcho kajúcnika - látka, umývacie
rukavice, samolepiaci textil nanášaný teplom,
sieťky proti moskytom, sieťovina, spacie vaky
nahradzajúce prikrývky, stolové textílie, sýpkovina, ševioty - vlnené tkaniny, štóly, taft, textilné
tapety, textílie, textílie na obuv, textílie neprepúšťajúce plyn pre lietajúce balóny, textílie, tka-

utierky na tvár, textilné utierky, obrúsky, obliečky na vankúše, vlajky, vlajky s výnimkou papierových, vlnené látky, látky na vložky do topánok, voskované plátno, textilné vreckovky, vyšívacie čalúnnické a gobelínové plátna, predkreslené látky na výšivky, plynonepriepustné látky
na vzducholode, záclonky, zamat, zástavovina - tkanina, zástavy s výnimkou papierových, závesy na sprchu z textilných alebo plastových materiálov, textilné alebo umelohmotné závesy, zefír - tkanina, látkové značky, žerzej - pleteniny.
25 - Baretky, bielizeň, osobná bielizeň, bielizeň
pohlcujúca pot, bielizeň zabraňujúca poteniu,
boa - kožušinová alebo perová ozdoba okolo
krku, body - bielizeň, bundy, cyklistické oblečenie, cylindre, čelenky, čiapky, sprchovacie čiapky, čiapky priliehavé, detská výbavička, detské nohavičky, textilné detské plienky, dreváky,
espadrily - letná obuv s plátenným zvrškom a podošvou z prírodného materiálu, futbalová obuv,
štople na futbalovú obuv, futbalové topánky - kopačky, gabardénové plášte, galoše, gamaše, goliere - oblečenie, gymnastické dresy, gymnastické cvičky, chrániče uší proti chladu ako pokrývka hlavy, kabáty, kapucne, klobúkové kostry,
klobúky, kolíky na futbalovú obuv, kombiné,
kombinézy - oblečenie, kombinézy na vodné lyžovanie, konfekcia - odevy, korzety, korzety - bielizeň, kostýmy, obleky, košele, košeľové sedlá,
kovanie na obuv, kovové časti na obuv, kožušinové štóly, kožušiny - oblečenie, krátke kabátiky, teplé krátke kabáty s kapucňou, krátke jazdecké alebo spodné nohavice, kravaty, kúpacie
čiapky, župany, kúpacie plášte, obuv na kúpanie,
šľapky na kúpanie, livreje, lyžiarske topánky,
manipuly, mantila, manžety - časti odevov, maškarné kostýmy, oblečenie pre motoristov, nánožníky nie elektricky vyhrievané, náprsenky, nepremokavý odev, nohavice, oblečenie z imitácie
kože, oblečenie z kože, oblečenie, kovové časti
na obuv, lyžiarska obuv, podpätky na obuv, prešívacie remienky na obuv - na spájanie zvrškov
a podošiev šitej obuvi, protišmykové pomôcky
na obuv, špičky na obuv, vysoká obuv, obuv,
odevy, opasky, opasky na doklady a peniaze - súčasť oblečenia, palčiaky, pančuchy, päty na pančuchy, pančuchy absorbujúce pot, pančuškové nohavice, pánske podväzky, pánske spodky,
oblečenie z papiera, papuče, päty pančúch, peleríny, plášte, dámske plášte lemované kožušinou,
plavky, kúpacie plavky, dámske plavky, pánske
plavky, pánske kúpacie plavky, plážová obuv,
plážové oblečenie, pletené svetre, pleteniny - oblečenie, pletiarský tovar, detské textilné plienky,
látkové plienky, podbradníky nie z papiera, podošvy na obuv, podpätky, podpätky na obuv,
podpinky, podprsenky, podšívky - časti odevov,
podväzky, podväzky na punčochy, podväzky na
ponožky, pokrývky hlavy, ponožky, potítka, pracovné plášte, protišmykové pomôcky na obuv,
svetre, pulóvre, pyžamá, ramienka na dámskej
bielizni, topánkové rámy, rámy na obuv, rúcha,
ornáty, rukavice, rukávniky, vesty pre rybárov,
saká, bundy, sandále, sárí, snímateľné goliere,
pánske spodky, spodničky, sprchovacie čiapky,
sukne, šály, šály uviazané pod krkom, šatky, zá-
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voje, šaty, šerpy, čiapkové šilty, šilty na pokrývky hlavy, šnurovacie topánky, šnurovačky, špičky na obuv, topánky na šport, športová obuv,
športové tričká, dresy, kožušinové štóly, tričká,
tielka, vesty, tógy, celé topánky, topánky, turbany, vlnené šály, vnútorné podošvy, vrecká na
odevy, vreckovka ozdobná - súčasť oblečenia,
vrchné ošatenie, zástery, závoje, čipková šatka,
zvrchníky, zvršky, zvršky - obuv, zvršky topánok, živôtiky, korzety - bielizeň, župany.
26 - Značky na bielizeň, bordúry, bordúry, lemy,
obruby na odevy, falošné brady, brmbolce, brošne - doplnky oblečenia, sponky pre cyklistov,
látkové poklopy na udržanie teploty čajníkov,
čepiec s brmbolcom, ihly do strojov na česanie
vlny, krajky, čipky, člnky na pletenie rybárskych
sietí, drobné potreby na vyšívanie, elastické pásky na pridržanie rukávov, elastické šnúrky, flitre
na odevy, umelé fúzy, galantérny tovar s výnimkou priadzí, ganiere, volány, girlandy, umelé girlandy, gombíky, háčiky - galantérny tovar, háčiky na koberce, háčiky na korzety, háčiky na
obuv, háčiky na vyšívanie a háčkovanie, háčiky
na živôtiky, štopkací hríbik, vankúšiky na špendlíky, ihelníky - vankúšiky na ihly, ihelníky s výnimkou ihelníkov z drahých kovov, ihly do strojov na česanie vlny, ihly, knihárske šidlá, háčiky
na koberce, kokardy - galantérny tovar, háčiky
na korzety, uzávery na korzety, kostice do korzetov, krúžky na dierky na obuv šnurovacie krúžky
na topánky, umelé kvety, vence z umelých kvetov, látacie hríbiky, látacie ihly, látkové vyšívané
poklopy na udržanie teploty čaju, vajec apod.,
lemovacie pásky na záclony, lemovky, lemovky,
šnúrky - galantérny tovar, zúbkované lemy, lemy, bordúry, obruby pre odevy, lupienky - lístky
zo sľudy, mašľa alebo stuha do vlasov, monogramy - značky na bielizeň, monogramy na
označovanie bielizne, náprstky na šitie, náramenné pásky, výložky, vlasové natáčky s výnimkou elektrických, natáčky papierové, navliekacie ihly, stehované obruby, obruby, lemy, bordúry na odevy, ozdoby na obuv s výnimkou
ozdôb z drahých kovov, obuvnícke ihly, očká na
odevy, vypchávky, náplecníky odevy, odznaky
na odevy s výnimkou odznakov z drahých kovov, opaskové pracky, umelé ovocie, ozdobné
brošne, ozdobné ihlice, ozdobné spony, ozdoby
do vlasov, ozdoby na klobúky s výnimkou ozdôb
z drahých kovov, ozdoby na obuv s výnimkou
ozdôb z drahých kovov, ozdoby na šaty, nažehľovacie ozdoby textilných výrobkov, parochne,
elastické pásky, pásky - galantérny tovar, pásky
na rukávy, patentné gombíky, patentné uzávery,
perie - odevný doplnok, písmená ako značky na
bielizeň, pletacie ihlice, podkrúžky na odevy,
popruhy na vedenie detí, pozamenty, opaskové
pracky, pracky - odevné doplnky, kovové vyšívacie priadze, prižehľovacie textílie na opravu
textilu, pštrosie perá - odevné doplnky, puzdrá
na ihly s výnimkou puzdier z drahých kovov, rozety - galantérny tovar, sedlárske ihly, schránky
na šicie potreby, sieťky na vlasy, sponky do vlasov, ozdobné sponky do vlasov, sponky pre cyklistov, sponky, pracky na obuv, spony na obuv,
spony na topánky, strapce, strapce - čipkársky
tovar, strieborné výšivky, vlasové stuhy, stužky,
stužky do vlasov, lemovky, suchý zips, šidlá, ši-
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jacie ihly, šijacie škatule, šijacie náprstky, škatuľky na ihly s výnimkou škatuliek z drahých
kovov, škatuľky na šitie, vlnené šnúrky, šnúrky
do topánok, šnúrky na opásanie, šnúrky, lacetky,
špendlíky, ihlice s výnimkou ozdobných šperkov, štartovacie čísla, štartovné čísla, zipsové
uzávery na tašky a vrecká, zipsy na tašky a vrecká, tupé príčesky, umelé brady, umelé fúzy,
umelé kvety, umelé ovocie, umelé vence, umelé
vlasy, uzávery na oblečenie, uzávery na odevy,
uzávery na ramienka, uzávery na traky, vence
z umelých kvetov, vlasové ihlice, vlasové príčesky, vlasové spony ozdobné, ozdoby do vlasy,
spony na ondulovanie vlasy, vlnené šnúrky, volány, vrkoče - zapletené vlasy, vrkoče z vlasov,
vrkoče - pletené šnúry, vtáčie perie - odevné doplnky, vypchávky, náplecníky odevov, korzetová
výstuž, výstuže golierov, potreby na vyšívanie,
kovové nite na výšivky, lemovacie pásky na záclony, nažehľovacie záplaty ako textilné ozdoby - galantéria, nažehľovacie záplaty na opravu
textilu, zipsy, zipsy na šaty, zlatá výšivka, značky na bielizeň, žabó, ženilka - ozdobná šnúra.
27 - Koberčeky do automobilov, dlážky - povrchy, dverové rohožky, gymnastické žinenky,
koberce, koberčeky, predložky do automobilov,
podlahové krytiny, kúpeľňové predložky - rohožky, linoleum, rohože z tkaných povrazov na lyžiarské svahy, podlahové krytiny, vinylové podlahové krytiny, protišmykové rohože, rohožky,
ozdobné stuhy, tapety papierové, tapety s výnimkou textilných, umelé trávniky, trstinové rohože, gymnastické žinenky.
28 - Atrapy, autá - hračky; bábiky, bábky, balóniky - hračka, balóny na hranie, bejzbalové rukavice, bazény - tovar na hranie, bedmintonové
košíky, stojanové bicykle na cvičenie, stacionárne bicykle na cvičenie, valce na stacionárne bicykle na cvičenie, biliardové stoly uvádzané do
činnosti vhodením mince, karty na bingo, štartovacie bloky na šport, boby, Body boards, vrece
na tréning boxu, boxerské rukavice, bubliny
z mydla ako hračky, cvičebné náradie, cvičebné
zariadenie na posilňovanie hrudníka, činky, vzpieračské činky, dáma - hra, detonačné kapsle - pyrotechnika ako hračky, detské fľaše pre bábiky,
diaľkovo ovládané hračkárske vozidlá, disky - športové náradie, divadelné masky, domčeky
pre bábiky, domino - kocky, držiaky, úchytky na
sviečky na vianočné stromčeky, duše do hracích
lôpt, pištole na farbu - športové potreby, šermiarske fleurety, stroje na fyzické cvičenie, prostriedky na úpravu golfovej plochy - vybavenie
na golf, golfové palice, golfové rukavice, golfové vaky s kolieskami alebo bez koliesok, guľky
na hranie, gumipuška - športová potreba, gymnastické zariadenia, harpúny ako športové náradie, hlinené holuby - terče, hojdacie kone, hojdačky, hokejky, hracie automaty uvádzané do
činnosti vhodením mince, hracie automaty s výnimkou automatov fungujúcich po pripojení na
televízne prijímače, hracie karty, hracie kocky,
hracie lopty, hracie žetóny, hračkárske vozidlá
diaľkovo ovládané, hračky, hračky pre zvieratá
chované v domácnosti, hrany lyží, zariadenia na
elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače, hry, chrániče na píšťaly - športový tovar, chrániče na lakte - ako športové potreby, izby pre bábiky, jarmočná manéž -
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- lunapark, kaleidoskopy, kapsle - zábavná pyrotechnika, kapsle do kapsľových pištolí - hračky,
kapsle do pištolí na hranie, hracie karty, karty na
bingo, klzáky - rogalá, padákové klzáky, kocky,
poháre na kocky, stavebnicové kocky - hračky,
dojčenské fľaše pre bábiky, kolieskové korčule,
kolky, kolky - figúrky, kolky - hra, ruletové kolo, kolobežky, konfety, korčule, krieda na biliardové tága, rukavice na kriket, krúžky - hra pri
ktorej sa hádžu krúžky na tyčky, lapače holubov,
lopty na hranie, náradie na lukostreľbu, luky na
lukostreľbu, lurč - hra s kockami, lyže, hrany na
lyže, obaly na lyže, vosky na lyže, poťahy na lyže a surfy, lyžiarske viazanie, mah-jongs - čínska
spoločenská hra so 144 kameňmi, mantinely biliardového stola, markér - tabuľka na zaznamenávanie stavu hry, biliardové markéry, divadelné
masky, karnevalové masky, šermiarske masky,
medvedíky - hračky, modely automobilov, sieťky na motýle, náboje na pištole na farbu - športové vybavenie, rybárske náčinie, nákolennice - športový tovar, nárazové zápalky - zábavná pyrotechnika, rybárske navijáky, navijaky na šarkanov, umelé rybárske návnady, návnady na lovenie alebo chytanie rýb, obaly na lyže, korčuliarska obuv s upevnenými korčuľami, odrazové
dosky - športové náradie, ochranné vypchávky - časti športových úborov, opasky pre vzpieračov - športové potreby, ozdoby alebo darčeky
rozdávané hosťom pri večierkoch, ozdoby na
vianočné stromčeky s výnimkou osvetľovacích
telies a cukroviniek, golfové palice, paličky mažoretiek, petardy - zábavná pyrotechnika, pinatas, hračkárske pištole, pištole - hračky, pištole
na farbu - športové potreby, popruhy na plachetnice, stožiare, sťažne na plachetnice, plachetnice
- malé, rybárske plaváky, plaváky - rybársky výstroj, plutvy na plávanie, plyšové hračky, podberáky pre rybárov, podkovy - hračky, pohár na
kocky, vábničky pre poľovníkov, popruhy na
plachetnice, posilňovacie stroje, postieľky pre
bábiky, postroje pre horolezcov, poťahy na lyže
a surfy, povrchové vrstvy na lyžiach, prútené koše na chytanie rýb, rybárske prúty, puky, puzzle,
povrazy na rakety, výplety rakiet, rakety - športové náradie, rapkáče, remene na surfy, rozbušky
ako hračky - pyrotechnika, bejzbalové rukavice,
boxerské rukavice, golfové rukavice, hracie rukavice, šermiarske rukavice, ruletové kolo, rybárske náradie, materiál na zhotovovanie vlascov
na rybolov, háčiky na ryby, sánky - športový tovar, siete - športové potreby, sieťky na motýle,
skejbordy, umelý sneh na vianočné stromčeky,
snehové gule, snežnice, spoločenské hry, stavebné kocky - hračky, stavebnice, stojany na vianočné stromčeky, stoly na stolný tenis, stolové hry,
stoly na stolový futbal, stoly na salónny futbal,
strunové výplety rakiet, surfovacie dosky, surfovacie lyže, lyže na surfovanie, poťahy na lyže
a surfy, remene na surfy, šachové hry, šachovnice, šarkany, šaty pre bábiky, šermiarske masky,
šermiarske zbrane, šípky - hra, škrabky na lyže,
šmykľavky, špičky biliardových tág, štartovacie
bloky na šport, gulečníkové tága, prístroje na vystreľovanie tenisových loptičiek, tenisové siete,
terče trikové zariadenia, tulenia koža - obaly na
lyže, udice, rybárske udice, upínacie pásy pre
horolezcov, vábničky pre poľovníkov, vak s kriketovými potrebami, valčeky do stacionárnych

bicyklov, umelé vianočné stromčeky, vĺčkovia - hračky, vodné lyže, vosky na lyže, vozidlá ako
hračky, ochranné vypchávky ako časti športových úborov, výplety rakiet, vzduchové pištole - hračky, zariadenia na kulturistiku, zariadenia
na telesné cvičenia, zariadenie na bowling, zariadenie na vypúšťanie terčov v podobe hlinených holubov, šermiarske zbrane, zvončeky na
vianočné stromčeky, hracie žetóny, živica pre atlétov.
29 - Algináty ako potrava, anšovičky - sardely,
arašidové maslo, spracované arašidy, bielkoviny
ako potrava, vaječný bielok, bravčová masť,
bravčové mäso, brusnicový kompót, bujóny, vývary, prípravky na bujóny, vývary, konzervovaná cibuľa, datle, divina, ovocná dreň, držky, džemy, konzervovaná fazuľa, neživé garnáty - morské raky, haringy, konzervované hľuzovky, nežijúce holotúry - morské živočíchy, homáre - nie
živé, konzervovaný hrach, zemiakové hranolky,
hrozienka sušené hummus - pasta z cícera, huspenina, hydina - nie živá, výťažky z chaluhy ako
potrava, chryzalídy - kukly motýľa priadky morušovej, jablkový kompót, jedlá želatína, jedlé
oleje, jedlé tuky, jogurt, kakaové maslo, kandizované ovocie, kaviár, kazeín ako potrava, kefír,
klobásy, salámy, párky, kokos sušený, kokosové
maslo, kokosový olej, kokosový tuk, bujónové
koncentráty, koncentrované vývary, konzervy
s ovocím, konzervy s rybami, konzervy so zeleninou, konzumný kostný olej, kôrovce s výnimkou živých, krevety nie živé, krokety, krvavá jaternica, krvavnica, krvná tlačenka, kukuričný
olej, kumys - mliečny nápoj, kyslá kapusta, langusty s výnimkou živých, jedlý loj, losos, zemiakové lupienky, spracované mandle, margarín,
marmeláda, maslo, arašidové maslo, kakaové
maslo, kokosové maslo, mäkkýše neživé, mäso,
konzervované mäso, mäsové konzervy, mäsové
výťažky, mliečne nápoje s vysokým obsahom
mlieka, mliečne výrobky, mlieko, mrazené ovocie, mušle nie živé, mušle jedlé, nie živé, nakladaná zelenina, nakladané uhorky, nasolené potraviny, jedlý olivový olej, konzervované olivy,
spracované oriešky, kandizované ovocie, konzervované ovocie, zavárané presladené ovocie,
zavárané sladené ovocie, ovocie - kompóty, ovocie naložené v alkohole, ovocná dreň, ovocné rôsoly, ovocné šaláty, ovocné šupky, jedlý olej
z palmových orechov, jedlý palmový olej, paradajková šťava na varenie, paradajkový pretlak,
pečeňová paštéta, pečienka, pektín na ľudskú
spotrebu, peľ ako potrava, rybie plátky, plátky
sušeného ovocia, polievky, prípravky na výrobu
polievok, solené potraviny, potraviny z rýb, presladené ovocie naložené v cukre, proteín na ľudskú spotrebu, raky s výnimkou živých, jedlý repkový olej, rybia múčka ako požívatina, rybie
plátky - filé, konzervované ryby, potravinárske
výrobky z ryby, ryby v slanom náleve, ryby
s výnimkou živých, saláma v cestíčku, sardinky,
sezamový olej, slanina, slimačie vajcia na konzumáciu, jedlý slnečnicový olej, smotana, sójové
bôby konzervované ako potrava, srvátka, sušené
vajcia, syridlo, syry, ovocné šaláty, zeleninové
šaláty, šampiňóny konzervované, šišky zemiakové, šľahačka, konzervovaná šošovica, špik ako
potrava, špik z kostí zvierat na jedenie, zelenino-
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vé šťavy na varenie, šunka, ovocné šupky, tahini - pasta zo sézamových jadier, tofu, kokosový

kých olejov, príchuti do potravín s výnimkou
esencií a éterických olejov, príchuti do zákuskov

tuk, tukové nátierky na chlieb, tukové substancie
na výrobu jedlých tukov, tuniaky, údeniny, ustrice s výnimkou živých, sušené vajcia, vajcia, zemiakové vločky, voliéry, vývar - bujón, koncentrované vývary, konzervované záhradné bylinky,
zázvorový džem, konzervovaná zelenina, sušená
zelenina, varená zelenina, zelenina v štipľavom
náleve, zeleninové polievky, prípravky na zeleninové polievky, zeleninové šaláty, zeleninové
šťavy na varenie, zemiakové lupienky, želatína,
jedlá želatína, žĺtok.
30 - Aníz - semená, arašidové cukrovinky, aromatické prípravky do potravín, badián, cestá, cestá
na koláče, cestoviny, cigória ako kávová náhradka, cukor, cukríky, cukrovinky, cukrovinky na
zdobenie vianočných stromčekov, čaj, ľadový
čaj, nápoje na báze čaju, čokoláda, čokoládové
nápoje, droždie, droždie do cesta, extrakty nie na
lekárske účely, fondán, glukóza na ľudskú spotrebu, halva, horčica, horčicová múčka, chaluhy,
vodné riasy, chlieb, chutneys - koreniny, chuťové prísady, lúpaný jačmeň, mletý jačmeň, múka
z jačmeňa, jarná rolka, jemné pečivo, jogurty
mrazené, kakao, kakaové nápoje, kandis ako potrava, kapary, karamelky, karí korenie, káva, káva nepražená, kávové náhradky na báze rastlín,
kávové nápoje, kávové príchuti, kávovinové náhradky, kečup, keksy, klinčeky - korenie, koláče
s plnkou, konzervačná soľ, korenie, koreniny,
krekery - slané pečivo, anglický krém, krupica,
krúpy na ľudskú spotrebu, kuchynská soľ, mletá
kukurica, pražená kukurica, kukuričná múka,
kukuričné vločky, kurkuma ako potrava, kuskus,
prírodný alebo umelý ľad, ľad na osvieženie, ľadový čaj, lepok, lístkové cesto, obilninové lupienky, vločky, makaróny, maltóza, mandľová
pasta, mandľové cukrovinky, mandľové pusinky,
marcipán, marinády - chuťové prísady, mandľová masa, maslové, tukové cesto, materská kašička na ľudskú spotrebu - nie na lekárske účely,
látky na zjemnenie mäsa pre domácnosť, mäsové
šťavy, med, melasa, melasový sirup, mentol pre
cukrárstvo, mentolové cukríky, mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové nápoje, mliečne
kávové nápoje, morská voda na varenie, múčne
potraviny, potravinárska múka, výrobky z múky,
múka z fazule, müsli, kávovinové náhradky, čokoládové nápoje, kakaové nápoje, kávové nápoje, prísady do nápojov iné ako esencie, nápoje na
báze čajov, nekysnutý chlieb, niťovky, nové korenie, prípravky z obilniny, oblátky, ocot, paradajková omáčka, sójová omáčka, omáčky do šalátov, muškátové orechy, ovocné želé - cukrovinky, lúpaný ovos, mletý ovos, mliečna ovsená
kaša, ovsená múka, ovsená potrava, ovsené vločky, jedlé ozdoby na torty, palacinky, paprika - korenina, paradajková omáčka, pastilky - cukríky, pečivo - rožky, pekárenské droždie, kvasnice, perníky, medovníky, pirohy - cestoviny, pirôžky s mäsom, pivný ocot, pizza, potravinárska
múka, príchuti do potravín s výnimkou esencií
a éterických olejov, škrobovité potraviny, pralinky, zmrzlinové prášky, prášky na výrobu zmrzliny, prášok do pečiva, príchuti - arómy, príchuti
do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických
olejov, príchuti do nápojov s výnimkou éteric-

a koláčov s výnimkou éterických olejov, príchuti
s výnimkou éterických olejov, príchuti do nápojov s výnimkou éterických olejov, prísady do
zmrzlín - spojivá, propolis na ľudskú spotrebu,
vyrážková pšeničná múka, puding, pukance, pukance kukuričné, quiches - pečivo, rastlinné prípravky ako kávové náhradky, ravioli, rezance,
ryža, ryžový koláč, ságo, sendviče, slad na ľudskú spotrebu, prírodné sladidlá, sladké drievka - cukrovinky, sladké drievko, sladový výťažok
ako potraviny, slíže, sójová múka, sójová omáčka, kuchynská soľ, soľ na konzervovanie potravín, soľ s prídavkom mletých semien zeleru,
spojivá pre údeniny, strúhanka, sucháre, suši, sušienky, sucháre, keksy, biskvity, šafran - korenie,
šalátové dresingy, omáčky do šalátov, škorica - korenina, škrob ako potrava, škrobové výrobky
ako potrava, prípravky na stuženie šľahačky,
stužovače na šľahačky, špagety, šťavy - chuťové
prísady, tabbouleh - libanonský šalát, tacos, tapioka, tapioková múka ako potrava, tortillas, torty, vanilín - vanilková náhradka, vanilka - príchuť, včelia kašička na ľudskú spotrebu nie na
lekárske účely, cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov, kukuričné vločky, ovsené vločky, morská voda na varenie, výrobky z kakaa,
zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie,
jedlé ozdoby na zákusky, zákusky, koláče, príchuti do zákuskov a koláčov s výnimkou esencií,
šalátové zálievky, zázvor, zemiaková múčka na
ľudskú spotrebu, prísady do zmrzliny ako spojivo, zmrzlinové poháre, zmrzliny, zvitky, sladké
žemle, žuvačky nie na lekárske použitie.
31 - Algae - druh riasy na humánnu alebo živočíšnu spotrebu, algarovila na živočíšnu spotrebu,
arašidové výlisky pre zvieratá, arašidy, mleté
arašidy pre zvieratá, aromatizovaný piesok pre
domáce zvieratá - podstielka, borievky - plody,
borovicové šišky, čerstvé záhradné bylinky, čerstvá cibuľa, kvetinové cibule, citróny, citrusové
ovocie, cukrová trstina, čakanka, čakankové hľuzy, pieskovaný papier pre zvieratá - podstielka,
drevo neočistené od kôry, drevo surové - kmeň,
čerstvé egreše, čerstvá fazuľa, čerstvé gaštany,
čerstvé hľuzovky, žijúce holotúry - morské živočichy, živé homáre, hospodárske zvieratá, čerstvý hrach, čerstvé hrozno, hydina na chov, živá
hydina, chaluhy na humánnu alebo živočíšnu
spotrebu, chmeľ, chmeľové šišky, hydina na
chov, ikry, jačmeň, jadrové krmivo pre zvieratá,
jedlé korene, jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá, surové kakaové bôby, klíčky semien na botanické účely, kmene stromov, kokosové orechy,
kolové orechy, kopra, surový korok, kôra - surovina, živé kôrovce, kríky, krmivo, prísady do
krmiva nie na lekárske účely, krmivo pre dobytok, vápno ako krmivo pre zvieratá, kŕmne zmesi
na výkrm hospodárskych zvierat, krovie, krúpy
pre hydinu, kukurica, kukuričné výlisky pre dobytok, kvasnice pre dobytok, kvetinové cibule,
prírodné kvety, sušené kvety ozdobu, vence
z prírodných kvetov, živé langusty, ľanová múčka - suché krmivo, lieskové oriešky, struky rohovníka - svätojánsky chlieb, mandle - ovocie, slamený materiál na prikrytie povrchu pôdy - mulč,
matoliny - výlisky ovocia, matoliny - výlisky
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plodov, živé mäkkýše, mláto, morské kraby, mycélium - podhubie, nápoje pre zvieratá, živé rybárske návnady, neopracované rezivo, prípravky
pre nosnice, obilie v nespracovanom stave,
zvyškové produkty obilnín pre živočíšnu spotrebu, odpad po destilácii na živočíšnu spotrebu,
čerstvé olivy, orechy, otrubová kŕmna zmes pre
živočíšnu spotrebu, otruby, čerstvé ovocie, ovos,
palmové listy, palmy, paprika - rastlina, peľ - surovina, produkty na podstielku zvierat, podstielka pre zvieratá, pomaranče, pór, posilňujúce prípravky pre zvieratá, potrava pre rožný statok, potrava pre vtáky, potrava pre zvieratá, potrava pre
zvieratá chované v domácnosti, priadka morušová, prísady do krmív nie na lekárske účely, proteín na živočíšnu spotrebu, psie sucháre, pšenica,
živé raky, rastlinné semená, rastliny, sušené rastliny ako dekorácia, rašelina ako podstielka, raž,
rebarbora, repa, výlisky z repky, plody rohovníka, ružové kríky, rybia múčka na kŕmenie zvierat, živé ryby, živé návnady na ryby, nespracovaná ryža, ryžová múka ako krmivo, sadenice,
semená rastlín, seno, sépiové kosti pre vtákov,
sezam, slad na výrobu piva a liehovín, slama ako
krmivo, slama ako podstielka, slama ako materiál na prikrytie pôdy, soľ pre dobytok, stromy,
suché krmivo, surová kôra, surový korok, šalát,
hlávkový šalát, šampiňónové podhubie na rozmnožovanie, čerstvé šampiňóny, borovicové šišky, chmeľové šišky, škrupina kokosového orecha, škrupiny kakaových orechov, čerstvá šošovica, špik, šrot pre zvieratá, tekvica, prírodné
trávniky, drevené triesky na výrobu drevotriesky,
uhorky, usadenina po destilácii, živé ustrice, úžitkové domáce zvieratá, oplodnené vajcia na liahnutie, vajíčka priadky morušovej, vápno ako
krmivo pre zvieratá, vedľajšie produkty spracovania obilnín pre živočíšnu spotrebu, vence zo
živých kvetov, vianočné stromčeky, vinič - rastlina, prípravky na výkrm zvierat, arašidové výlisky pre zvieratá, olejové výlisky, výlisky pre rožný statok, výlisky repky olejnej pre rožný dobytok, vylisovaná cukrová trstina - surovina, zvyšky
z destilácie na živočíšnu spotrebu, čerstvá zelenina, čerstvé zemiaky, zrno - obilie, zrno - semená,
zrno na živočíšnu spotrebu, chované zvieratá,
jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá, nápoje
pre zvieratá, prípravky na výkrm zvierat, žihľava, živé zvieratá.
32 - Aperitív nealkoholický, arašidové mlieko - nealkoholický nápoj, citronády, nealkoholický
jablkový džús, nekvasený hroznový mušt, výťažky z chmeľu na výrobu piva, nealkoholický koktail, prípravky na výrobu likérov, lítna voda, prípravky na výrobu minerálnych vôd, minerálne
vody - nápoje, mandľové mlieko - nápoj, mušty,
nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu nápojov, srvátkové nápoje, nápoje izotonické, nápoje
z nealkoholických štiav, nealkoholické výťažky
z ovocia, orgeada - nealkoholický nápoj, ovocné
šťavy, nealkoholické nápoje z ovocných štiav,
paradajková šťava - nápoj, pivná mladinka, pivo,
prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti
na výrobu nápojov, sarsaparilový nápoj, selterská voda - minerálka, sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na výrobu nápojov, sladina, sladové pivo, sóda, srvátkové nápoje, stolové vody,
sýtená voda, prípravky na výrobu sýtených vôd,

šerbety - nápoje, šerbety - sladené ovocné nápoje, ovocné šťavy, pastilky na výrobu šumivých
nápojov, prášky na výrobu šumivých nápojov,
tablety na prípravu šumivých nápojov, zázvorové pivo, zeleninové šťavy.
33 - Alkohol z ryže, alkoholické nápoje s výnimkou piva, anízový likér, aperitívy, arak, brandy,
vínovica, curaçao - pomarančový likér, destilované nápoje, digestívy - likéry a pálenky, gin,
griotka, alkoholický hruškový mušt, alkoholické
jablčné mušty, koktaily, liehové esencie, liehové
výťažky, alkoholové extrakty, liehoviny, likéry,
medovina, mentolový likér, alkoholické nápoje
okrem piva, destilované nápoje, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie, rum, saké, víno, vodka,
vodnár - víno, whisky.
34 - Absorpčný papier do fajok, zväzky cigaretových papierikov, byliny na fajčenie, cigaretové
filtre, náustky na cigaretové násadce, cigaretové
násadky s výnimkou násadiek z drahých kovov,
cigaretové náustky, zásobníky plynu pre cigaretové zapaľovače, cigaretový papier, cigarety,
vreckové strojčeky na krútenie cigariet, cigarety
obsahujúce cigaretové náhradky s výnimkou cigariet na lekárske účely, cigarové násadky s výnimkou násadiek z drahých kovov, cigary, čističe na fajky, držiaky na zápalky s výnimkou držiakov z drahých kovov, fajky, cigaretové filtre,
jantárové hroty na špičky na cigary a cigarety,
náustky z jantáru na cigarové a cigaretové špičky, kazety na cigarety s výnimkou kaziet z drahých kovov, kazety na cigarety s výnimkou tabatierok z drahých kovov, kazety na cigarety
s výnimkou tabatierok z drahých kovov, kazety
na cigary s výnimkou kaziet z drahých kovov,
krátke cigary, kresadlá, náustky na cigaretové
špičky, odrezávače na cigarové špičky - kutery,
pľuvadlá pre konzumentov tabaku, popolníky
s výnimkou popolníkov z drahých kovov, stojany na fajky, škatuľka na cigary - udržujúca vlhkosť, šnupavý tabak, cigaretové špičky, tabak,
dózy na tabak s výnimkou dóz z drahých kovov,
vrecúška na tabak, tabatierky na cigarety s výnimkou tabatierok z drahých kovov, tabatierky
s výnimkou tabatierok z drahých kovov, vrecúška na tabak, zápalkové škatuľky s výnimkou škatuliek z drahých kovov, zápalky, zapaľovače pre
fajčiarov, zapaľovače pre fajčiarov, zásobníky
s plynom do zapaľovačov, žuvací tabak.
35 - Reklamné agentúry, analýzy nákladov, aranžovanie výkladov, príprava a vyhotovenie daňového priznania, dražby, odhady lesného dreva,
hospodárske, ekonomické predpovede, spravovanie hotelov, obchodné alebo podnikateľské informácie, vyhľadávanie informácie v počítačových
súboroch pre zákazníkov, komerčné informačné
kancelárie, kancelárie zaoberajúce sa dovozom
a vývozom, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, klasifikovanie alebo zatrieďovanie vlny,
pomoc pri riadení komerčných a priemyselných
podnikov, komerčné informačné kancelárie, kopírovanie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov, lepenie plagátov, marketingové štúdie, príprava mzdy a výplatné listiny,
nábor zamestnancov, analýzy nákupných a veľkoobchodných cien, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
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formácií, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové
poradenstvo, obchodný manažment v oblasti
umenia, oceňovanie alebo odhady nezoťatého
lesného dreva, oceňovanie obchodných podnikov, oceňovanie vlny, odhady alebo oceňovanie
nezoťatého dreva v lese, odkazovacie telefónne
služby pre neprítomných predplatiteľov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov, organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, písanie na stroji, určovanie polohy prepravných vozňov pomocou počítačov, zbieranie
údajov do počítačovej databázy, zoraďovanie
údajov v počítačovej databáze, oceňovanie a odhady v oblasti podnikania, služby poskytované
v súvislosti so sťahovaním podniku, podpora
predaja pre tretie osoby, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie
práce, prenájom predajných automatov, zabezpečovanie predplácania novín a časopisov, zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby, hospodárske alebo ekonomické predpovede, predvádzanie - služby modeliek na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, služby týkajúce sa premiestňovanie prevádzok a podnikov,
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, prenájom kopírovacích strojov, prenájom predajných automatov, prenájom reklamného času vo
všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prepisovanie, obchodný prieskum, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, príprava
inzertných stĺpcov, reklama, reklama on-line v počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, 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, reprografia dokumentov, revízia účtov, poradenské služby
v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, poskytovanie pomoci pri riadenie obchodných alebo priemyselných podnikov, riadenie
priemyselných alebo obchodných podnikov, rozhlasová reklama, sekretárske služby, spracovanie
textov, administratívna správa hotelov, sprostredkovateľne práce, sprostredkovanie obchodu
s elektrickou energiou, stenografia, štatistické
informácie, televízne reklamy, psychologické
testovanie za účelom výberu, spracovanie textov,
účtovníctvo, zostavovanie výpisov z účtov, obchodný manažment v oblasti umenia, vedenie účtovných kníh, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vylepovanie plagátov, robenie výpisov z účtu, vzťahy s verejnosťou - prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím, zásobovacie služby pre tretie
osoby - nákup tovarov a služieb pre iné podniky,
služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Finančné analýzy, bankové služby priamo k zákazníkom - home banking, bankovníctvo, burzo-
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vé maklérstvo, vydávanie ceniny, úschova cen-

ností, vydávanie cestovných šekov, klíring - zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie, colné služby, daňové
odhady - služby, dôchodkové fondy, služby na
využívanie dôchodkových fondov, 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, hypotéky - poskytovanie pôžičiek, informácie o poistení, informácie o poistení, kapitálové investície, investovanie kapitálu, prenájom
izby, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, kapitálové investície, kaucie, záruky,
garancie, ručenie, konateľstvo, finančné konzultačné služby, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, kurzové záznamy na burze, likvidácia podnikov - finančné služby, finančný lízing,
inkasovanie nájomného, vedenie nájomných domov, oceňovanie a odhady nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, poistenie proti nehodám, finančné oceňovanie - poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti, daňové oceňovanie a odhady, oceňovanie alebo odhadovanie numizmatických zbierok, oceňovanie mincí, oceňovanie nehnuteľností, oceňovanie starožitností, oceňovanie šperkov, oceňovanie umeleckých diel, organizovanie dobročinných zbierok, organizovanie
zbierok, organizovanie zbierok, overovanie šekov, platenie na splátky, zdravotné poistenie, poistenie pri námornej preprave, uzatváranie poistiek, poistno-technické služby - štatistika, poradenstvo v oblasti poistenia, záručná pôžička,
pôžičky - financovanie, prenájom bytov, prenájom fariem, prenájom kancelárskych priestorov,
prenájom nehnuteľností, platobné prevody vykonávané elektronicky, realitné kancelárie, finančné riadenie, sporiteľne, správa nehnuteľností, správcovstvo, sprostredkovanie poistenia,
sprostredkovanie záruk, sprostredkovanie - maklérstvo, sprostredkovatelia nehnuteľností, oceňovanie starožitností, ubytovacie kancelárie, oceňovanie umeleckých diel, úschova cenností,
úschovné služby, úschova v bezpečnostných
schránkach, služby týkajúce sa úverových kariet,
úverové ústavy, úverové banky, uzatváranie poistiek proti požiaru, vydávanie cenných papierov,
vydávanie cestovných šekov, vydávanie kreditných kariet, prevádzkovanie záložne, záruky,
kaucie, ručenie, zbieranie peňazí na dobročinné
účely, zmenárenské služby, zúčtovacie banky
realizujúce bezhotovostné operácie.
37 - Asfaltovanie, leštenie automobilov, mazanie
automobilov, opravy automobilov, údržba automobily, autoopravovne, autoservisy, banské dobývanie, údržba a opravy bezpečnostných schránok, budovanie závodov a tovární, prenájom
buldozérov, kladenie cestných povrchov, cínovanie, čalúnenie, čalúnnické opravy, čistenie automobilov, čistenie ciest, čistenie exteriérov budov,
čistenie interiérov, čistenie komínov, čistenie šatstva, prenájom čistiacich strojov, oprava dáždnikov, demolácia budov, deratizácia, dezinfekcia, banské dobývanie, umývanie dopravných
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prostriedkov, dozor nad stavbami, inštalovanie

komunikačných prístrojov, prenájom zariadení
na prenos informácií, prenášanie správ telegraf-

a opravy elektrických spotrebičov, oprava fotografických prístrojov, hladenie alebo brúsenie
pemzou, oprava hodín, údržba a oprava horákov,
chemické čistenie, inštalácia a opravy chladiacich zariadení, stavebné informácie, informácie
o opravách, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie
stavieb, montáž, údržba a opravy kancelárskych
strojov a zariadení, klampiarstvo a inštalatérstvo,
inštalácia a opravy klimatizačných zariadení, čistenie a opravy kotlov, údržba, čistenie a opravy
kože, údržba, čistenie a opravy kožušiny, montáž
kuchynských zariadení, lakovanie, glazovanie,
údržba a opravy lietadiel, výstavba lodí, interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie,
mangľovanie, montovanie lešení, murárstvo, murovanie, údržba nábytku, ničenie škodcov s výnimkou na poľnohospodárske účely, nitovanie,
oprava obuvy, odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení, čistenie okien, oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov, oprava pneumatík vulkanizáciou, oprava šatstva, opravovne
hodín, podmorské opravy, opravy odevov, opravy zámkov, ostrenie a brúsenie nožov, montáž
a opravy pecí, pieskovanie, protektorovanie pneumatík, montáž, údržba a opravy počítačov,
podmorské budovanie, podmorské opravy, pokrývačské práce na strechách budov, inštalácia
a opravy poplašných systémov proti vlámaniu,
povrchové čistenie exteriérov budov, povrchové
dobývanie, inštalácia a opravy požiarne hlásičov,
pranie alebo čistenie, pranie bielizne, pranie
plienok, oprava a údržba premietačiek, prenájom
bagrov a rýpadiel, prenájom vozidiel na zametanie, prenájom staveništných žeriavov, protihrdzová úprava, ošetrovanie vozidiel protikorozívnymi nátermi, opravy púmp a čerpadiel, maľovanie a opravy reklamných tabúľ, reštaurovanie
nábytku, výstavba a opravy skladov, stavebné
informácie, stavebníctvo - stavebná činnosť, stavebný dozor, montáž, údržba a opravy strojov,
ničenie škodcov s výnimkou poľnohospodárskych
štukovanie, sadrovanie, tapetovanie, montovanie
a opravy telefónov, údržba a opravy trezorov,
umelecká stolárska výroba a opravy, umývanie
automobilov, umývanie dopravných prostriedkov, služby utesňovanie budov, utesňovanie stavieb, valchovanie, vŕtanie studní, vulkanizácia
pneumatík, montáž a opravy vykurovacích zariadení, výroba umelého snehu, výstavba a údržba ropovodov, výstavba obchodných a veľtržných stánkov, montáž, inštalácia a opravy výťahov, montáž a opravy zavlažovacích zariadení,
žehlenie bielizne.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie,
vysielanie káblovej televízie, informačné kancelárie, telefónna komunikácia, komunikácia prostredníctvom optických káblov, komunikácia cez
mobilné telefóny, počítačová komunikácia, komunikácia pomocou počítačových terminálov,
posielanie správ, posielanie telegramov, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, elektronická pošta, prenájom faxových prístrojov,
prenájom modemov, prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom telefónov, prenájom tele-

mi, prenos faxom, prenos signálu pomocou satelitu, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, prenos telegramov, prenosy
správ alebo obrázkov pomocou počítačov, prenosy správ faxami, rozhlasové vysielanie, prenos
signálu pomocou satelitu, služby poskytované
elektronickými tabuľami - telekomunikačné služby, služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, telefonické služby, komunikácia
pomocou telefónov, telegrafická komunikácia,
telegrafický prenos, telegrafné služby, posielanie
telegramov, informácie o telekomunikácii, telekomunikačné informácie, telekonferenčné služby, 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.
39 - Autobusová doprava, automobilová preprava, prenájom automobilov, balenie tovaru, preprava cenností, distribúcia energie, distribúcia
tovaru na dobierku, informácie o doprave, lodná
trajektová doprava, rezervácia dopravy, nákladná
doprava, doprava ropovodom, ťahanie alebo vlečenie pri poruchách dopravných prostriedkov,
dopravovanie vlečnými člnmi, doručovacie služby, kuriérske služby, doručovanie balíkov, doručovanie novín a časopisov, doručovanie tovaru,
dovoz, doprava, preprava električkou, organizovanie exkurzií, prenájom chladiacich zariadení,
uchovávanie informácií, informácie o preprave,
informácie o uskladnení, kuriérske služby dokumentov alebo tovaru, kuriérske služby, lámanie
ľadu, uvoľňovanie uviaznutých lodí, lodná doprava, lodná preprava tovaru, lodná trajektová
doprava, preprava nábytku, prepravovanie nábytku, nakladanie, vykladanie v dokoch, nákladná
doprava - kamiónová, sprostredkovanie námornej dopravy, námorná preprava, nosenie batožín,
prenájom nosičov na automobily, obsluhovanie
prieplavových vrát, organizovanie okružných
plavieb, organizovanie ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie okružných výletov, osobná
doprava, doprava pancierovými vozidlami, služby parkovania automobilov, pilotovanie - riadenie lietadiel, podmorské záchranné práce, poskytovanie pomoci pri doprave, požičiavanie potápačských skafandrov, prenájom automobilov,
prenájom dopravných prostriedkov, prenájom
garáží, prenájom chladiarenských boxov, prenájom koní, prenájom miesta na parkovanie, prenájom nákladných vozňov, prenájom pojazdných
kresiel, prenájom potápačských oblekov, prenájom potápačských zvonov, prenájom pretekárskych vozidiel, prenájom skladísk, prenájom skladovacích kontajnerov, prenájom vozidiel, preprava a skladovanie odpadu, preprava cenností,
preprava ropovodom, prepravné služby, riadenie
prieplavových vrát, remorkáž, rezervácia v doprave, rezervácia miesteniek na cestovanie, riečna doprava, riečna preprava, rozvod elektrickej
energie, rozvod elektriny, prevoz sanitkou, prenájom skladovacích kontajnerov, skladovanie,
skladovanie tovaru, skladovanie údajov a doku-
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mentov uložených elektronicky, prenájom skladov, služby v doprave a preprave, sprevádzanie

rom, služby strihania látok, strihanie látok - strihová služba, súkanie, apretácia textilu, úprava

turistov, sprostredkovanie prenájmu lodí, sprostredkovanie prepravy, sťahovanie, sťahovanie nábytku, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, taxi služba, preprava turistov, sprevádzanie turistov, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, turistické prehliadky, úschova lodí a člnov, uskladnenie tovaru,
uskladňovanie plavidiel - člnov, lodí, uvoľňovanie uviaznutých lodí, vlečenie alebo ťahanie dopravných prostriedkov pri poruchách, rozvod
vody, zásobovanie vodou, služby vodičov, služby poskytované výletnými loďami, organizovanie výletov, vypúšťanie satelitov pre zákazníkov,
vzdušná doprava, podmorská záchrana, záchrana
lodí, plavidiel, záchranné služby, rezervácia zájazdov, železničná preprava.
40 - Apretovanie textílií, bielenie látok, cínovanie, čistenie povrchov chemickými rozpúšťadlami, dámske a pánske krajčírstvo, dekontaminácia nebezpečných odpadov, spracovanie dreva,
stínanie a spracovanie dreva, elektrolytické pokovovanie, výroba energie, služby spojené s farbením, farbenie kožušín, farbenie látok, farbenie
textilu a textílií, služby fotoateliérov, vyvolávanie fotografických filmov, fototlač, frézovanie,
fúkanie skla, galvanizácia, pozinkovanie, garbiarstvo, hobľovanie, chrómovanie, ohňovzdorná
impregnácia látok, informácie o úprave a spracovaní materiálov, kadmiovanie, kalandrovanie
látok, kalenie kovov, pálenie keramiky, spracovanie kinematografických filmov, kníhviazačstvo, knihárstvo, konzervovanie potravín a nápojov, kotlárstvo, kováčstvo, pokovovanie kovových materiálov, farbenie kože, spracovanie kože, opracovanie kožušiny, kreslenie, rysovanie
laserom, laminovanie, ohňovzdorná úprava látky, údržba látky, lemovanie alebo obšívanie látok, lemovanie šiat, leštenie kože, satinovanie,
leštenie kožušín, leštenie optických skiel, leštenie trením, likvidácia odpadu, lisovanie ovocia,
litografická tlač, magnetizácia, mletie, mlynárstvo,
montáž materiálov na objednávku - pre tretie osoby, nekrčivá úprava šatstva, obrusovanie, farbenie obuvy, oddeľovanie farieb, odlievanie kovov,
likvidácia odpadu, recyklácia odpadu, spaľovanie odpadu, spracovanie odpadu, ofsetová tlač,
ofsetové tlačenie, ofsetová tlač, ohňovzdorná
impregnácia látok, ohňovzdorná úprava textilu,
odstraňovanie pachov z ovzdušia, pánske krajčírstvo, spracovanie papiera, úprava papiera, pílenie, pokovovanie kovových materiálov, pokovovanie, platovanie, poniklovanie, platovanie
niklom, popúšťanie kovov, pozlacovanie, pozlacovanie, platovanie zlatom, predzrážanie látok,
prenájom generátorov, prenájom pletacích strojov, preparovanie živočíchov, prešívanie, prešívanie oblečenia, protimoľová úprava kožušín,
protimoľová úprava textílií, rafinácia, rámovanie
umeleckých diel, recyklácia odpadu, rysovanie
laserom, kreslenie, rytie, gravírovanie, satinovanie kožušín, sedlárska výroba, sérigrafia, sieťotlač, spájanie materiálov pre tretie osoby, spájkovanie, spaľovanie odpadu, informácie o spracovaní a úprave materiálov, spracovanie kožušín,
spracovanie ropy, striebrenie, platovanie strieb-

a spracovanie textilu, úprava textílie, tlač, tlačenie, tlačenie vzorov, tónovanie skla, triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu, údenie potravín, rámovanie umeleckých diel, úprava a spracovanie kovov, vodovzdorná úprava látok, úprava odevov, úprava šatstva proti zrazeniu, úprava
textilu proti moľom, spracovanie vlny, úprava
vody, vodovzdorná impregnácia látok, vodovzdorná úprava látok, vulkanizácia - úprava materiálov, vypaľovanie keramiky, výroba elektrickej energie, výsek zvierat, vyšívanie, vyvolávanie filmov, čistenie vzduchu, osviežovanie vzduchu, spracovanie kožušín na zákazku, zhotovovanie kópií kľúčov, zinkografia, výroba štočkov,
služby zubných laborantov, zváranie, výsek zvierat.
41 - Akadémie - vzdelávanie, cirkusy, praktické
cvičenie - ukážky, prenájom dekorácie, detské
jasle a škôlky, diaľkové štúdium, digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, diskotéky - služby, prenájom divadelnej dekorácie, divadelné predstavenia, drezúra zvierat, elektronická edičná činnosť v malom, služby v oblasti
estrády, filmová tvorba, prenájom filmových premietačiek a ich príslušenstva, filmové štúdiá,
prenájom filmov, fotografická reportáž, fotografovanie, fotografovanie na mikrofilm, prevádzkovanie golfových ihrísk, gymnastický výcvik,
prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi,
hranie o peniaze, hudobné skladateľské služby,
informácie o možnostiach rekreácie, informácie
o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, internátne školy, prevádzkovanie kasína,
služby v kempingoch so športovým programom,
výchovno-zábavné klubové služby, kluby zdravia - telesné cvičenia, služby pojazdných knižníc, knižnice - požičovne kníh, koncertné siene,
sály, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, korešpondenčné
kurzy, organizovanie lotérie, meranie času na
športových podujatiach, prevádzkovanie múzeí,
služby nahrávacieho štúdia, nahrávanie videopások, nočné kluby, obveselenie, organizácia a vedenie dielní na výučbu, organizovanie a vedenie
kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií,
organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav, organizovanie lotérií, organizovanie plesov, organizovanie predstavení - manažérske služby, organizovanie vedomostných
alebo zábavných súťaží, organizovanie súťaží
krásy, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, služby poskytované
orchestrom, zábavné parky, pedagogické informácie, plánovanie a organizovanie večierkov,
pomoc pri výbere povolania - poradenstvo v oblasti
vzdelávanie, poskytovanie on-line počítačových
hier z počítačových sietí, poskytovanie elektronických publikácií on-line bez možnosti kopírovania, postsynchronizácia, dabing, tlmočenie - posunková reč, požičiavanie filmov, požičiavanie
filmových premietačiek a príslušenstva, požičiavanie potápačského výstroja, požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov, požičiavanie videopások, služby práz-
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dninových táborov - zábava, výroba divadelných
alebo iných predstavení, prekladateľské služby,

počítačov, prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a úda-

prenájom audionahrávok, prenájom audioprístrojov, prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov, prenájom štadiónov, prenájom tenisových kurtov, prenájom videokamier, prenájom
videorekordérov, prevádzkovanie karaoke, prevádzkovanie kinosál, prevádzkovanie priestorov
s hracími automatmi, prevádzkovanie športových
zariadení, redigovanie scenárov, informácie o možnostiach rekreácie, služby pre oddych a rekreáciu, reportérske služby, rezervácia vstupeniek,
rozhlasová zábava, výroba rozhlasových a televíznych programov, organizovanie a vedenie seminárov, skúšanie, preskúšavanie - pedagogická
činnosť, strihanie videopások, organizovanie športových súťaží, organizovanie vedomostných
a zábavných súťaží, školenie, škôlky a detské
jasle, prenájom športového výstroja s výnimkou
dopravných prostriedkov, služby športovísk, prenájom štadiónov, filmové štúdiá, telesné cvičenie, televízna zábava, zverejňovanie textov okrem
reklamných, titulky, tvorba videofilmov, umelecké módne agentúry, organizovanie a plánovanie večierkov, nahrávanie na videopásky, rezervácia vstupeniek, výcvik, vydávanie on-line kníh
a časopisov v elektronickej forme, vydávanie
kníh, vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových, náboženská výchova, výroba
- tvorba videofilmov, výroba divadelných alebo
iných predstavení, výroba rozhlasových a televíznych programov, vzdelávanie, vyučovanie,
zábava, pobavenie, zábavné parky, prevádzkovanie zoologických záhrad, cvičenie zvierat,
prenájom zvukových nahrávacích zariadení, živé
predstavenie.
42 - Aktualizovanie počítačových programov,
analýzy výťažnosti ropných polí, arbitrážne služby, architektonické poradenstvo, architektúra - architektonické služby, spravovanie autorských
práv, podmorské bádanie, bakteriologický výskum, sledovacie služby v oblasti duševného
vlastníctva, expertízy - inžinierské práce, výskum v oblasti fyziky, geodézia, geologické expertízy, geologický prieskum - vyhľadávanie,
geologický výskum, grafický dizajn, hosťovanie
na počítačových stránkach, služby v oblasti chémie, chemické analýzy, chemický výskum, inštalácia počítačových programov, interiérová výzdoba, kalibrácia, kontrola kvality, kontrola ropných veží, výskum v oblasti kozmetiky, licencie
práv duševného vlastníctva, skúšky materiálov,
meteorologické informácie, módny dizajn, návrh
počítačových systémov, navrhovanie - priemyselný dizajn, navrhovanie obalov, obalový dizajn,
obnovovanie počítačových databáz, overovanie
pravosti umeleckých diel, počítačové programovanie, aktualizovanie počítačových programov,
inštalácia počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, návrh počítačových systémov, poradenské služby v oblasti
počítačového hardvéru, podmorský výskum, poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru, poradenstvo v oblasti práv duševného
vlastníctva, posudzovanie ropných polí, služby
komerčných právnikov, právny výskum, predpovede počasia, meteorologické služby, prenájom

jov okrem fyzickej konverzie, prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na
elektronické médiá, prieskum v oblasti využitia
počítačov, projektovanie stavieb, štúdie technických projektov, servis počítačových programov,
spravovanie autorských práv, vypracovanie stavebných výkresov, štúdie technických projektov,
projektová činnosť, technická kontrola automobilov, technický prieskum, skúšanie textilu, tvorba softvéru, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov, overovanie pravosti umeleckých diel, umelecký dizajn, urbanistické plánovanie, biologický výskum, strojársky
výskum, výskum a vývoj nových výrobkov pre
zákazníkov, vytváranie oblakov, výzdoba interiérov, zememeračstvo.
43 - Služby barov, bufety - rýchle občerstvenie,
detské jasle, domovy dôchodcov, hotelierske
služby, závodné jedálne, jedálne, kaviarne, prevádzkovanie kempov, služby motelov, penzióny,
poskytovanie prechodného ubytovania, poskytovanie ubytovania pre zvieratá, prenájom prednáškových sál, prenájom prenosných stavieb,
prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených
výrobkov, prenájom turistických stanov, prevádzkovanie hotelového ubytovania, prevádzkovanie kempov, príprava a dodávka jedál na
objednávku do domu, samoobslužné reštaurácie,
reštaurácie - jedálne, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, rezervovanie prechodného ubytovania,
samoobslužné reštaurácie, turistické ubytovne,
ubytovacie kancelárie - hotely, penzióny, prenájom prechodného ubytovanie.
44 - Aranžovanie kvetov, aromaterapeutické služby, česanie zvierat, detoxikácia toxikomanov,
farmaceutické poradenstvo, fyzioterapia, letecké
a povrchové rozmetávanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemikálií, služby chiropraktikov, chov zvierat, implantovanie vlasov, kadernícke salóny, služby krvných bánk, parné kúpele,
verejné kúpele za účelom hygieny, liečenie stromov, manikúra, masáže, služby nemocnice, ničenie buriny, ničenie škodcov v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve, služby optikov,
ošetrovateľské služby, parné kúpele, plastická
chirurgia, služby pôrodných asistentiek, prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení,
psychologické služby, rastlinné škôlky, salóny
krásy, sanatóriá, starostlivosť o čistotu zvierat
chovaných v domácnosti, stomatológia, liečenie
stromov, súkromné kliniky alebo sanatóriá, súkromné sanatóriá alebo kliniky, ničenie škodcov
v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve,
tetovanie, údržba trávnikov, umelé oplodňovanie, útulky, zhotovovanie vencov, verejné kúpele, veterinárna pomoc, vnútorné umelé oplodňovanie, záhradkárske služby, služby záhradných
architektov, záhradníctvo, zdravotné strediská,
zdravotnícka starostlivosť, zotavovne, zotavovne
pre rekonvalescentov, upravovanie, česanie zvierat, starostlivosť o čistotu zvierat chovaných
v domácnosti.
45 - Služby agentúr pre adopciu, manželské
agentúry - svadobné salóny, poradenstvo v oblasti bezpečnosti, civilná ochrana, detektívne
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kancelárie, hasenie požiaru, zostavovanie horoskopov, služby krematória, pátranie po nezvestných osobách, nočné stráženie, požičiavanie oblekov a večerných šiat, organizovanie náboženských obradov, osobní strážcovia, otváranie bezpečnostných zámok, pátranie po stratených osobách, pohrebné služby, pohreby, poradenstvo v
oblasti bezpečnosti, požičiavanie oblečenia, požičiavanie odevov, požičovňa šiat, sledovanie
alarmov proti krádeži, sprevádzanie do spoločnosti, zoznamovacie služby.

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

(540) KORLEA
(731) KORLEA INVEST, a. s., Jesenského 25, 040 01
Košice, SK;
(740) Mišľanová Mária, Košice, SK;

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

2228-2005
2.12.2005
39, 43
39 - Informácie o doprave, rezervácie dopravy,
osobná doprava, služby cestovného ruchu s výnimkou ubytovania, stravovania a zmenárenskej
činnosti.
43 - Technicko-poradenské služby v oblasti zabezpečovania a prevádzkovania ubytovania, ubytovacích zariadení, rezervovanie ubytovania.

(540)

(591) oranžová, zelená
(731) SLOVAK INVEST CORPORATION, a. s., Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina, SK;

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

2406-2005
22.12.2005
11, 32, 33
11 - Sterilizátory vody, zariadenia a stroje na čistenie vody, filtračné zariadenia na úpravu vody,
filtre na pitnú vodu, prístroje a zariadenia na
chladenie, ohrievanie a sušenie, osvetľovacie zariadenia a zariadenia na ventiláciu, zariadenia
a lampy na čistenie vzduchu, zariadenia na rozvod vody, potrubí, batérie a ventily na rozvody
vody, ionizátory, odstraňovače zápachu z kvapalín, plynov a vzduchu.
32 - Nealkoholické nápoje ako voda stolová, upravená, sýtená aj minerálna, pitná voda, dojčenské
vody, sirupy a obdobné prípravy na výrobu nápojov, pivo.
33 - Alkoholické nápoje.

(540)

(591) tyrkysová
(731) Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

2412-2005
22.12.2005
11, 32, 33
11 - Stabilizátory vody, zariadenia a stroje na čistenie vody, filtračné zariadenia na úpravu vody,
filtre na pitnú vodu, prístroje a zariadenia na
chladenie, ohrievanie a sušenie, osvetľovacie zariadenia a zariadenia na ventiláciu, zariadenia
a lampy na čistenie vzduchu, zariadenia na rozvod vody, potrubí, batérie a ventily na rozvody
vody, ionizátory, odstraňovače zápachu z kvapalín, plynov a vzduchu.
32 - Nealkoholické nápoje ako voda stolová, upravená, sýtená aj minerálna, pitná voda, dojčenské
vody, sirupy a obdobné prípravy na výrobu nápojov, pivo.
33 - Alkoholické nápoje.

(540)

(591) sivá, modrá
(731) Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

2413-2005
22.12.2005
11, 32, 33
11 - Stabilizátory vody, zariadenia a stroje na čistenie vody, filtračné zariadenia na úpravu vody,
filtre na pitnú vody, prístroje a zariadenia na
chladenie, ohrievanie a sušenie, osvetľovacie zariadenia a zariadenia na ventiláciu, zariadenia
a lampy na čistenie vzduchu, zariadenia na rozvod vody, potrubí, batérie a ventily na rozvody
vody, ionizátory, odstraňovače zápachu z kvapalín, plynov a vzduchu.
32 - Nealkoholické nápoje ako voda stolová, upravená, sýtená aj minerálna, pitná voda, dojčenské
vody, sirupy a obdobné prípravy na výrobu nápojov, pivo.
33 - Alkoholické nápoje.

(540)

(591) sivá, modrá, oranžová
(731) Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

2414-2005
22.12.2005
11, 32, 33
11 - Stabilizátory vody, zariadenia a stroje na čistenie vody, filtračné zariadenia na úpravu vody,
filtre na pitnú vody, prístroje a zariadenia na
chladenie, ohrievanie a sušenie, osvetľovacie za-
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riadenia a zariadenia na ventiláciu, zariadenia

a lampy na čistenie vzduchu, zariadenia na rozvod vody, potrubí, batérie a ventily na rozvody
vody, ionizátory, odstraňovače zápachu z kvapalín, plynov a vzduchu.
32 - Nealkoholické nápoje ako voda stolová, upravená, sýtená aj minerálna, pitná voda, dojčenské
vody, sirupy a obdobné prípravy na výrobu nápojov, pivo.
33 - Alkoholické nápoje.
(540)

(591) sivá, červená, oranžová
(731) Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

2415-2005
22.12.2005
11, 32, 33
11 - Stabilizátory vody, zariadenia a stroje na čistenie vody, filtračné zariadenia na úpravu vody,
filtre na pitnú vody, prístroje a zariadenia na
chladenie, ohrievanie a sušenie, osvetľovacie zariadenia a zariadenia na ventiláciu, zariadenia
a lampy na čistenie vzduchu, zariadenia na rozvod vody, potrubí, batérie a ventily na rozvody
vody, ionizátory, odstraňovače zápachu z kvapalín, plynov a vzduchu.
32 - Nealkoholické nápoje ako voda stolová, upravená, sýtená aj minerálna, pitná voda, dojčenské
vody, sirupy a obdobné prípravy na výrobu nápojov, pivo.
33 - Alkoholické nápoje.

(540)

(591) sivá, červená
(731) Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

5359-2005
18.3.2005
35, 39, 40, 41, 42
35 - Obchodný manažment, obchodná správa, obchodná administratíva, ako služby súvisiace s verejným obstarávaním; profesionálne obchodné a podnikateľské poradenstvo, obchodný manažment
a podnikové poradenstvo, marketingová činnosť
a marketingové štúdie, poradenstvo a pomoc pri
riadení obchodnej činnosti, organizačná a ekonomická poradenská činnosť, pomoc pri riadení
komerčných a priemyselných podnikov, lobistické služby na obchodné účely, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti manažérskych systémov kvality, obchodný a podnikateľský prieskum trhu, poskytovanie obchodných a podnika-

teľských informácií, zbieranie údajov a zoraďovanie údajov v počítačových databázach, automatizované spracovanie údajov, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov),
podpora predaja (pre tretie osoby), reklamná a propagačná činnosť, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, administratívne práce, kancelárske a sekretárske služby, kopírovacie
a rozmnožovacie služby, finálna úprava dokumentov, maloobchod s počítačovými programami, sprostredkovanie obchodu s tovarom (maloobchod, veľkoobchod) v oblasti výpočtovej, informačnej a komunikačnej techniky vrátane náhradných komponentov a spotrebného materiálu, strojov, prístrojov a zariadení pre služby, priemysel
a výskum vrátane náhradných komponentov
a spotrebného materiálu, technických a strojovotechnologických zariadení, mechanizmov (vrátane prepravných, dopravných a manipulačných)
a kontajnerov v odvetví odpadového hospodárstva a nakladania s odpadmi vrátane náhradných
komponentov a spotrebného materiálu, publikácií
a tlačovín, reprografického materiálu, komponentov a pomôcok, druhotných surovín a odpadov,
polotovarov a výrobkov z recyklovaných materiálov rôzneho druhu, materiálov na výrobu obalov a obalov z papiera, kartónu, plastov a iných
materiálov.
39 - Preprava a skladovanie odpadu, prenájom skladovacích kontajnerov, sprostredkovateľská činnosť
v tejto oblasti.
40 - Činnosť v oblasti nakladania s odpadmi mimo
nebezpečného odpadu vrátane triedenia odpadu
a recyklovateľného materiálu, spracovanie, recyklácie a likvidácie odpadu, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti nakladania s odpadmi,
sprostredkovateľská činnosť a služby v uvedene
j oblasti.
41 - Organizovanie a vedenie kurzov, sympózií,
kongresov, konferencií, výstav, veľtrhov, kolokvií, seminárov, školení, vzdelávacích a odborných podujatí, vydávanie periodických a neperiodických publikácií, vydavateľská činnosť okrem
reklamy, digitálna tvorba obrazov na výstupných
zariadeniach.
42 - Návrhy počítačových systémov, tvorba softvéru, softvérové služby, prenájom a licencie počítačových programov na základe dohody s autormi vrátane inštalácie, aktualizácie, servisu a zhotovovania kópií týchto programov, počítačové
programovanie, obnovovanie počítačových databáz, prevod a konverzia počítačových programov
a údajov (okrem fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na
elektronické médiá, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov, poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti informačných technológií a programov
na spracovanie dát vrátane dodávateľských a realizačných služieb a systémovej údržby, štúdie
technických projektov, projektová činnosť, inžinierska činnosť, expertízy a prieskumy (inžinierske práce), spracovávanie a sprostredkovanie spracovania odborných štúdií, príprava, vypracovanie
a predkladanie projektov a žiadostí v oblasti realizácie prostriedkov z osobitných fondov, vý-
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skum a vývoj v oblasti prírodných a technických
vied, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti ochrany životného prostredia, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti chémie a toxikológie, právne služby, projektové služby, inžinierske služby, architektonické služby, ako služby súvisiace s verejným obstarávaním.
(540)

Konzultácie a riešenia
pre Vás...Consultancy
& solutions for You...

(731) JeeM, s. r. o., Homolova 12, 841 02 Bratislava, SK;
(740) Harvan Ladislav, Ing., Bratislava, SK;

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

6234-2005
16.11.2005
1, 5, 32
1 - Chemické prípravky používané pri výrobe potravín, liečiv a sladidiel, umelé sladidlá.
5 - Liečivá, farmaceutické a vitamínové prípravky na liečebné a preventívne účely, doplnky zdravej výživy na liečebné a preventívne účely, potravinové doplnky s liečebnými a preventívnymi
účinkami, homeopatické výrobky.
32 - Nealkoholické nápoje a prípravky na ich prípravu.

(540) SAMARITÁN
(731) F & N dodavatelé, s. r. o., Labská 128, 277 13
Kostelec nad Labem - Jiřice, CZ;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

302-2006
16.2.2006
16, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 43, 44
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihy, noviny, časopisy, periodiká a publikácie; 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.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády,
ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia,
mlieko a mliečne výrobky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo,
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia,
chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny;
med, melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva;
soľ, horčica, ocot, omáčky ako chuťové prísady;
korenie; ľad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment,
obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; prieskum trhu a verejnej mienky;
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organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových
textov; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); poradenstvo v obchodnej činnosti; poradenstvo pri vedení podnikov; sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom a nápojmi; maloobchodné
služby v oblasti potravinárskych výrobkov, najmä mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál,
zmrzliny, nealkoholických a alkoholických nápojov; všetky uvedené služby vrátane sprostredkovania.
39 - Preprava; nákladná doprava (kamiónová); prenájom automobilov a dopravných prostriedkov;
balenie a skladovanie tovaru; rezervácie miesteniek na cestovanie, sprevádzanie turistov; všetky
uvedené služby vrátane sprostredkovania.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav a veľtrhov; organizovanie a vedenie
seminárov, kongresov, konferencií, kolokvií a sympózií; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie predstavení (manažérske služby);
organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých
vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov;
organizovanie plesov; služby pre oddych a rekreáciu; prevádzkovanie športových zariadení; vydávanie kníh, novín, časopisov a periodík; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie on-line kníh a časopisov
v elektronickej forme; prevádzkovanie internetovej čitárne; všetky uvedené služby vrátane sprostredkovania.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); obnovovanie počítačových
databáz; udržiavanie a vytváranie počítačových
stránok (webových stránok) pre zákazníkov; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; návrh a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru; všetky uvedené služby vrátane sprostredkovania.
43 - Reštauračné služby (strava); poskytovanie
prechodného ubytovania; hotelierske služby; motelové služby; penzióny; prevádzkovanie kempov; turistické ubytovne; prenájom prechodného
ubytovania; rezervácia prechodného ubytovania;
všetky uvedené služby vrátane sprostredkovania.
44 - Zotavovne; zotavovne pre rekonvalescentov;
verejné kúpele; súkromné sanatóriá alebo kliniky; masáže; fyzioterapia; salóny krásy; fitnescentrá; zariadenia na regeneráciu a rekondíciu; všetky uvedené služby vrátane sprostredkovania.
(540) NITRIANSKE KNIEŽATSTVO
(731) Martin Vaváček - Agentúra VPO, Borská 1, 841 04
Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)
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312-2006
17.2.2006
6, 11, 16, 20, 21, 35, 37
6 - Kovové kolieska na nábytok, kovové drôtené
koše, kovania na nábytok, kovové nádoby na potraviny, obalové nádoby z drôtu, drobný železiarsky tovar.
11 - Vodovodné a vodárenské zariadenia, sprchovacie kabíny a kúty, drezy, bidety, vaňové príslušenstvo, vaňové zariadenie, kúpeľňové armatúry,
dezinfekčné dávkovače na toalety, ozdobné fontány, kúpeľňové obloženie, sušiče rúk, sanitárne
prístroje a zariadenia, zariadenia na prívod vody,
zariadenia na úpravu vody, zmiešavacie batérie
na vodovodné potrubia, regulačno-bezpečnostné
prídavné zariadenia na vodné zariadenia, zariadenia do sáun, saunovacie zariadenia, záchodové
sedadlá, splachovacie zariadenia.
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.
20 - Kovový kúpeľňový nábytok, kovový kuchynský nábytok, kovový záhradný nábytok, nábytkové a kúpeľňové zrkadlá, toaletné zrkadlá, nekovové nádoby, toaletné stolíky.
21 - Kuchynské náradie s výnimkou náradia
z drahých kovov, kuchynské nádoby s výnimkou
nádob z drahých kovov, neelektrické kuchynské
nádoby s výnimkou nádob z drahých kovov, neelektrické kuchynské potreby, kuchynský riad
s výnimkou riadu z drahých kovov, dávkovače
mydla, porcelánové držadlá, držiaky na mydlo,
háčiky, kovové zásobníky na papierové uteráky
a utierky, obaly na mydlá, puzdrá na mydlo, mydelničky, puzdrá na toaletné potreby, držiaky na
toaletný papier, kovové ražne na použitie v kuchyni.
35 - Maloobchodná činnosť s kovovými materiálmi, kovovými výrobkami, s nekovovými materiálmi, s nekovovými stavebnými materiálmi
a s výrobkami z týchto materiálov, s plastickými
hmotami, s výrobkami z plastických materiálov,
so sanitárnym zariadením a jeho súčasťami,
s kúpeľňovými doplnkami; činnosti reklamnej
agentúry, rozširovanie vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných
plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, prenájom kancelárskych
strojov a zariadení, aranžovanie výkladov, inzertné činnosti, obchodné prieskumy.
37 - Montáž, oprava a údržba sanitárnych zariadení, vodovodných zariadení, vybavení kúpeľní
vrátane obkladov a dlažieb.

(540)

(731) MKW Prešov, spol. s r. o., Ľubochnianska 10,
080 06 Ľubotice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

322-2006
17.2.2006
16, 29, 30, 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, kalendáre, kartón, lepenka, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), 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.
29 - Bujóny, vývary, prípravky na vývary, držky,
klobásy, salámy, párky, mäso, mäsové konzervy,
mäsové výťažky, prípravky na výrobu polievok,
zeleninové šťavy na varenie, šunka, údeniny, konzervované záhradné bylinky, zeleninové šaláty,
jedlá želatína, nakladaná zelenina, nakladané
uhorky, konzervovaná, sušená a zaváraná zelenina a ovocie, konzervované potraviny.
30 - Aromatické prípravky do potravín, nálevy na
ochutenie, marináda ako chuťová prísada, extrakty nie na lekárske účely, chuťové prísady, korenie, koreniny, zmes korenín, soľ na konzervovanie potravín, príchuti do potravín s výnimkou
esencií a éterických olejov, príchuti (arómy), príchuti do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov, ochutená kuchynská soľ, majonéza,
horčica, kečup, sójová omáčka, paradajková
omáčka, ocot, pekárske droždie, kvasnice, prášok
do pečiva, cestá, cestá na koláče, cestoviny, droždie do cesta, chlieb, nekysnutý chlieb, chlieb všetkých druhov, pečivo (rožky), sucháre, jemné pečivo, sušienky, oblátky, sucháre, keksy, biskvity,
zákusky, koláče, sladké a slané žemle koláče
s plnkou, krekery (slané pečivo), cukrovinky, palacinky, perníky, medovníky, piškóty, pirohy (cestoviny), krupica, kukuričná múka, lepok, lístkové
cesto, lupienky, obilninové vločky, makaróny,
maslové, tukové cesto, potravinárska múka, výrobky z múky, müsli, prípravky z obilnín, ovsená
múka, ovsená potrava, potravinárska múka, vyrážková pšeničná múka, chuťové prísady, lúpaný
jačmeň, mletý jačmeň, múka z jačmeňa, výrobky
z kukuričnej múky, sójová múka, pochutiny na
báze obilnín, ryža a výrobky z ryže, expandované
výrobky, zahusťovacie prípravky na kuchynské
použitie.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s potravinami a prísadami do potravín, predvádzanie tovaru, 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 na reklamné účely, vydávanie a rozširovanie reklamných
textov, vydávanie reklamných alebo náborových
textov, obchodné alebo podnikateľské informá-
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maslové, tukové cesto, potravinárska mú-ka, výrobky z múky, müsli, prípravky z obilnín, ovsená
múka, ovsená potrava, potravinárska múka, vyrážková pšeničná múka, chuťové prísady, lúpaný
jačmeň, mletý jačmeň, múka z jačmeňa, výrobky
z kukuričnej múky, sójová múka, pochutiny na
báze obilnín, ryža a výrobky z ryže, expandované
výrobky, zahusťovacie prípravky na kuchynské
použitie.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s potravinami a prísadami do potravín, predvádzanie tovaru, 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 na reklamné účely, vydávanie a rozširovanie reklamných
textov, vydávanie reklamných alebo náborových
textov, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, 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
obchodovanie alebo podnikateľských informácií,
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný
alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo.

cie, komerčné informačné kancelárie, 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,
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný
alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo.
(540) varenie pre vaše potešenie
(731) Mäspoma, spol. s r. o., ul. T. G. Masaryka 8, 960 01
Zvolen, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

323-2006
17.2.2006
1, 16, 29, 30, 35
1 - Kutrovacie prípravky, korexy (zmesi extraktov prírodných korenín), chemické látky na konzervovanie potravín, oleje na konzervovanie potravín.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, kalendáre, kartón, lepenka, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), 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.
29 - Bujóny, vývary, prípravky na vývary, držky,
klobásy, salámy, párky, mäso, mäsové konzervy,
mäsové výťažky, prípravky na výrobu polievok,
zeleninové šťavy na varenie, šunka, údeniny,
konzervované záhradné bylinky, zeleninové šaláty, jedlá želatína, nakladaná zelenina, nakladané
uhorky, konzervovaná, sušená a zaváraná zelenina a ovocie, konzervované potraviny.
30 - Aromatické prípravky do potravín, nálevy na
ochutenie, marináda ako chuťová prísada, extrakty nie na lekárske účely, chuťové prísady, korenie, koreniny, zmes korenín, soľ na konzervovanie potravín, príchuti do potravín s výnimkou
esencií a éterických olejov, príchuti (arómy), príchuti do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov, ochutená kuchynská soľ, majonéza,
horčica, kečup, sójová omáčka, paradajková
omáčka, ocot, pekárske droždie, kvasnice, prášok
do pečiva, cestá, cestá na koláče, cestoviny,
droždie do cesta, chlieb, nekysnutý chlieb, chlieb
všetkých druhov, pečivo (rožky), sucháre, jemné
pečivo, sušienky, oblátky, sucháre, keksy, biskvity, zákusky, koláče, sladké a slané žemle koláče s
plnkou, krekery (slané pečivo), cukrovinky, palacinky, perníky, medovníky, piškóty, piro-hy (cestoviny), krupica, kukuričná múka, lepok, lístkové
cesto, lupienky, obilninové vločky, makaróny,
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(540)

(591) červená, biela, zelená
(731) Mäspoma, spol. s r. o., ul. T. G. Masaryka 8, 960 01
Zvolen, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

(540)

347-2006
21.2.2006
35, 36, 41, 42
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, reklama, rozmnožovanie
a tlač reklamných a propagačných dokumentov,
zverejňovanie a publikovanie propagačných textov; administrácia verejnoprospešného ekologického programu.
36 - Organizovanie zbierok, zbieranie peňazí na
dobročinné účely.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, sympózií, kolokvií, kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav, výchovná a vzdelávacia činnosť, pedagogické informácie, služby
prázdninových táborov (zábava), výchovno-zábavné klubové služby, organizovanie lotérií, súťaží alebo živých vystúpení.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia, architektúra a architektonické
poradenstvo, projektovanie stavieb, prieskumy
a štúdie.

Ľudia pre stromy
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(731) NADÁCIA EKOPOLIS, Komenského 21, 974 01
Banská Bystrica, SK;

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

392-2006
1.3.2006
35, 38, 41
35 - Prenájom kancelárskych strojov a zariadení;
reklamná činnosť; rozširovanie reklamných materiálov a oznamov, uverejňovanie reklamných
textov; odkazovacie telefónne služby; vydávanie
reklamných materiálov; organizovanie podujatí
na podporu predaja; poradenstvo v obchodnej
činnosti; sprostredkovanie uvedených služieb.
38 - Telekomunikačné služby, poskytovanie telekomunikačnej služby audiotex; telefaxové služby, telefónne služby; SMS služby; vysielanie
v elektronických médiách (TV, rozhlas, internet);
prenájom telekomunikačných prístrojov; sprostredkovanie uvedených služieb.
41 - Poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; organizovanie a prevádzkovanie lotérií
a stávkových hier; vydavateľská činnosť (s výnimkou vydávania reklamných materiálov), vydávanie kníh a časopisov; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej (on-line) forme; sprostredkovanie uvedených služieb.

(540) MOBILOTERIA
(731) B.B.P. s. r. o., Azalková 8, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

393-2006
1.3.2006
35, 38, 41
35 - Prenájom kancelárskych strojov a zariadení;
reklamná činnosť; rozširovanie reklamných materiálov a oznamov, uverejňovanie reklamných
textov; odkazovacie telefónne služby; vydávanie
reklamných materiálov; organizovanie podujatí
na podporu predaja; poradenstvo v obchodnej
činnosti; sprostredkovanie uvedených služieb.
38 - Telekomunikačné služby, poskytovanie telekomunikačnej služby audiotex; telefaxové služby, telefónne služby; SMS služby; vysielanie
v elektronických médiách (TV, rozhlas, internet);
prenájom telekomunikačných prístrojov; sprostredkovanie uvedených služieb.
41 - Poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; organizovanie a prevádzkovanie lotérií
a stávkových hier; vydavateľská činnosť (s výnimkou vydávania reklamných materiálov), vydávanie kníh a časopisov; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej (on-line) forme; sprostredkovanie uvedených služieb.

(540) LOTOMOBIL
(731) B.B.P. s. r. o., Azalková 8, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

394-2006
1.3.2006
35, 38, 41
35 - Prenájom kancelárskych strojov a zariadení;
reklamná činnosť; rozširovanie reklamných materiálov a oznamov, uverejňovanie reklamných
textov; odkazovacie telefónne služby; vydávanie
reklamných materiálov; organizovanie podujatí

na podporu predaja; poradenstvo v obchodnej
činnosti; sprostredkovanie uvedených služieb.

38 - Telekomunikačné služby, poskytovanie telekomunikačnej služby audiotex; telefaxové služby, telefónne služby; SMS služby; vysielanie
v elektronických médiách (TV, rozhlas, internet);
prenájom telekomunikačných prístrojov; sprostredkovanie uvedených služieb.
41 - Poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; organizovanie a prevádzkovanie lotérií
a stávkových hier; vydavateľská činnosť (s výnimkou vydávania reklamných materiálov), vydávanie kníh a časopisov; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej (on-line) forme; sprostredkovanie uvedených služieb.
(540) MOBILJACKPOT
(731) B.B.P. s. r. o., Azalková 8, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

395-2006
1.3.2006
9, 16, 18, 25, 35, 37, 38, 41, 42, 43
9 - Elektronické diáre, elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia), elektronické súčiastky patriace do tejto triedy, elektronické súčiastky všetkých zariadení uvedených v tejto
triede, elektronický vreckový slovník - prekladový, karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch), kombinácie telefónnych prístrojov, faxov, telefónnych záznamníkov, tlačiarní k počítačom a skenerov, kompaktné disky, magnetické
disky, mikroprocesory, modemy, monitorovacie
počítačové programy, monitory (počítačový hardvér), myši (informatika), nahrané operačné programy, nahrané počítačové programy, nahrané
a nenahrané nosiče záznamov zvuku a obrazu,
optické nosiče údajov, počítače, periférne zariadenia počítačov, počítačové klávesnice, počítačové kresliace zariadenia, tablety (informatika),
počítačové pamäte, zariadenia na vytvorenie
a fungovanie počítačových sietí, počítačový softvér, počítačový softvér využívaný pre globálnu
počítačovú sieť (internet), počítač - zápisník (notebook), prehrávač kompaktných diskov, prístroje na reprodukciu obrazu aj zvuku, procesory
(základné jednotky samočinného počítača), skenery k počítačom, telefónne prístroje drôtové
a bezdrôtové, tlačiarne k počítačom, vrecková
kalkulačka, dáta, bázy dát, databázové produkty,
databázové systémy, informácie a záznamy
v elektronickej podobe bez ohľadu na to, či sú
uložené na samostatných nosičoch a/alebo
v rámci dátových, informačných či telekomunikačných sietí, elektronické časopisy, elektronické
periodiká a knihy v elektronickej podobe, súvisiaci softvér a hardvér vrátane elektronických
multimediálnych aplikácií, multimediálnych alebo informačných katalógov a aplikácií na prezeranie, spracovávanie alebo uchovávanie dát
v elektronickej podobe.
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, periodiká,

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)

139

kartón, lepenka, papierové kávové filtre, knihy,
noviny, publikácie, tlačivá, formuláre, tlačoviny,
obežníky, lepenkové alebo papierové škatule, le-

uverejňovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov, rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov, príprava inzertných stĺpcov,

penkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na
kancelárske účely na použitie v domácnosti,
obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, fotografie, grafiky, grafické znaky, grafické zobrazenie, grafické
reprodukcie, obrazy, plagáty, pohľadnice, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo
lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály.
18 - Aktovky, kufríky, batohy, cestovné kufre
a tašky, diplomatické kufríky, držiaky na kufre,
chlebníky, plecniaky, kabelky, kufríky s toaletnými potrebami, nákupné tašky, školské tašky,
tašky na náradie, plážové tašky, poľovnícke tašky, poľovnícke torby, kľúčenky (kožená galantéria), peňaženky, mešteky na peniaze, puzdrá na
navštívenky, puzdrá na mobily, puzdrá na doklady, dáždniky, obaly na dáždniky, slnečníky, rúčky na dáždniky, vrecká z kože na balenie, vychádzkové palice.
25 - Bundy, cyklistické oblečenie, čelenky, čiapky, gymnastické (telocvičné) dresy, kombinézy
(oblečenie), kabáty, košele, krátke nohavice, kravaty, kovové časti na obuv a opasky, nohavice,
nohavičky, oblečenie, opasky, plášte, polokošele,
pokrývky hlavy, potníky, pulóvre, svetre, šatky,
šály, šaty, športové tričká a dresy, tielka, tričká,
vesty.
35 - Maloobchodná činnosť s elektrickým, elektronickým tovarom, počítačmi a ich príslušenstvom, počítačovým softvérom, komerčné informačné kancelárie, obchodné alebo podnikateľské
informácie, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, profesionálne obchodné
alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, pomoc pri
riadení obchodnej činnosti, poradenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, odborné obchodné poradenstvo, posudzovanie
efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce,
poskytovanie pomoci pri riadení obchodných
alebo priemyselných podnikov, riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov, poradenské
služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely,
organizovanie audiovizuálnych predstavení na
komerčné a reklamné účely, prepisovanie, reprografia dokumentov, spracovanie textov, kopírovanie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., personálne poradenstvo,
výber osôb pomocou psychologických testov, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklama
on-line na počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, zásielkové reklamné služby,
zasielanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov
a zvukovo-obrazových záznamov a periodických
a neperiodických publikácií na reklamné účely,

rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch
a priestorov, lepenie plagátov, štatistické informácie, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov
medzi podnikmi, inštitúciami spoločenským prostredím), marketingové štúdie, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, obchodný alebo podnikateľský prieskum, vedenie kartoték v počítači, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch
(pre zákazníkov), zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových
databázach, sprostredkovateľské práce, sprostredkovanie obchodu s tovarom, zásobovacie služby
pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné
podniky), podpora predaja (pre tretie osoby), rozširovanie vzoriek, predvádzanie tovaru.
37 - Inštalovanie, údržba a opravy počítačov
a výpočtovej techniky, inštalácie počítačových
sietí, montáž, údržba a opravy kancelárskych
strojov a zariadení, poradenské a konzultačné
služby v oblasti hardvéru a softvéru.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie,
komunikácia prostredníctvom optických káblov,
počítačová komunikácia, komunikácia pomocou
počítačových terminálov, služby poskytované
elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby), posielanie správ, prenos správ a obrazových
informácií pomocou počítača, sprostredkovanie
uvedených služieb, telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom svetovej počítačovej
siete (internet), elektronickej pošty a prenosu dát
v reálnom čase (prenosu zvuku, obrazu, textu
alebo iných dát či informácií) a poskytovanie
a sprostredkovanie služieb s tým spojených vrátane poskytovania prístupu a pripojenia k týmto
telekomunikačným sieťam vrátane internetu, prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov,
prevádzkovanie verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete, telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh
a iných dát prostredníctvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu,
telekomunikačný prenos informácií na internete
vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, diskusných skupín a fór a poskytovanie prístupu k on-line informačným službám dát.
41 - Vydávanie a zverejňovanie textov s výnimkou
reklamných alebo náborových, digitálna tvorba
obrazov na výstupných zariadeniach, elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), prekladateľské služby, fotografovanie, fotografovanie na mikrofilm, fotografická reportáž, tvorba
videofilmov, nahrávanie videopások, požičiavanie videopások, strihanie videopások, prenájom
audionahrávok, požičiavanie filmov, prenájom
kinematografických filmov, titulky, informácie
o možnostiach rekreácie, informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, služby
pre oddych a rekreáciu, výchovno-zábavné klubové služby, prevádzkovanie priestorov s hracími
automatmi, školenie, vyučovanie, vzdelávanie,
výcvik, praktický výcvik (ukážky), organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vede-
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nie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, sympózií, kurzov a školení, organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizo-

programovanie, počítačové programy (zhotovovanie kópií), prenájom počítačového softvéru,

vanie športových podujatí, súťaží, organizovanie
audiovizuálnych predstavení na kultúrne a zábavné účely, organizovanie a plánovanie večierkov, výroba televíznych a rozhlasových a multimediálnych prezentácií a programov, organizovanie predstavení (manažérske služby), pedagogické informácie, pomoc pri výbere povolania
(poradenstvo v oblasti vzdelávania), knižnice
(požičovne kníh), vydávanie on-line kníh a časopisov v elektronickej forme, poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), poskytovanie počítačových hier on-line
(z počítačových sietí), prevádzkovanie herní
(najmä počítačových), prevádzkovanie priestorov
s hracími automatmi a výhernými prístrojmi, zábava, pobavenie.
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, odborné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim, priemyselný dizajn, spravovanie
autorských práv, sprostredkovanie uvedených
služieb v tejto triede, štúdie technických projektov, projektová činnosť, umelecký dizajn, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov),
spravovanie autorských práv, prenájom počítačov, servis počítačových programov, prenájom
softvéru k hracím automatom a výherným prístrojom, prenájom hracích automatov, počítačové
programovanie, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, poradenské služby v oblasti
počítačového softvéru, prenájom počítačového
softvéru, tvorba softvéru, návrhy, štruktúrovanie
a programovanie či iné vytváranie počítačových
programov a počítačových systémov, najmä programového vybavenia internetových, intranetových či iných sieťových serverov, serverových
staníc a systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie báz dát,
iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim
a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či
iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a násteniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií
vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie
a údržby, zhotovovanie kópií počítačových programov, hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetových či intranetových počítačových stránkach a nástenkách (webpages a websites) alebo hosťovanie (poskytovanie voľného
priestoru) v rámci týchto stránok či násteniek,
hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na
internetových či intranetových aplikáciach, prevod (konverzia) počítačových programov, dát či
iných údajov v elektronickej podobe z rôznych
formátov do iných formátov, prevod (konverzia)
dokumentov, dát či iných údajov z fyzických
médií na elektronické médiá, aktualizovanie počítačových programov, hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), inštalácia
počítačových programov, licencie práv duševného vlastníctva, návrh počítačových systémov,
obnovovanie počítačových databáz, počítačové

vytváranie a udržiavanie počítačových stránok
(webových stránok) pre zákazníkov, prevod
a konverzia počítačových programov a údajov,
prieskum v oblasti využitia počítačov, vytváranie
a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov.
43 - Služby barov, kaviarne, internetové kaviarne, rýchle občerstvenie (bufety), hotelierske služby, prenájom prednáškových sál, 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 (prechod-né
ubytovanie, hotely, penzióny), sprostredkovanie
hotelierskych služieb, zaobstarávanie ubytovania
a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na
farmách a rekreačných zariadeniach.
(540) WEBKLUB
(731) WEBKLUB, s. r. o., Madridská 3, 040 13 Košice, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

504-2006
14.3.2006
11, 32
11 - Sterilizátory vody, zariadenia a stroje na čistenie vody, filtračné zariadenia na úpravu vody,
filtre na pitnú vodu, prístroje a zariadenia na
chladenia, ohrievanie a sušenie, osvetľovacie zariadenia a zariadenia na ventiláciu, zariadenia
a lampy na čistenie vzduchu, zariadenia na rozvod vody, potrubí, batérie a ventily na rozvody
vody, ionizátory, odstraňovače zápachu z kvapalín, plynov a vzduchu.
32 - Nealkoholické nápoje, a to voda stolová,
upravená, sýtená aj minerálna, pitná voda, dojčenské vody.

(540)

(591) sivá, modrá, biela
(731) Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

505-2006
14.3.2006
11, 33
11 - Sterilizátory vody, zariadenia a stroje na čistenie vody, filtračné zariadenia na úpravu vody,
filtre na pitnú vodu, prístroje a zariadenia na
chladenia, ohrievanie a sušenie, osvetľovacie zariadenia a zariadenia na ventiláciu, zariadenia
a lampy na čistenie vzduchu, zariadenia na rozvod vody, potrubí, batérie a ventily na rozvody
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vody, ionizátory, odstraňovače zápachu z kvapalín, plynov a vzduchu.
33 - Víno.

(540)

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

(591) sivá, zelená, biela
(731) Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

506-2006
14.3.2006
11, 33
11 - Sterilizátory vody, zariadenia a stroje na čistenie vody, filtračné zariadenia na úpravu vody,
filtre na pitnú vodu, prístroje a zariadenia na
chladenia, ohrievanie a sušenie, osvetľovacie zariadenia a zariadenia na ventiláciu, zariadenia
a lampy na čistenie vzduchu, zariadenia na rozvod vody, potrubí, batérie a ventily na rozvody
vody, ionizátory, odstraňovače zápachu z kvapalín, plynov a vzduchu.
33 - Víno.

(540)

(540)

(591) sivá, oranžová, biela
(731) Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

(591) sivá, zelená, biela
(731) Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

507-2006
14.3.2006
11, 32
11 - Sterilizátory vody, zariadenia a stroje na čistenie vody, filtračné zariadenia na úpravu vody,
filtre na pitnú vodu, prístroje a zariadenia na
chladenia, ohrievanie a sušenie, osvetľovacie zariadenia a zariadenia na ventiláciu, zariadenia
a lampy na čistenie vzduchu, zariadenia na rozvod vody, potrubí, batérie a ventily na rozvody
vody, ionizátory, odstraňovače zápachu z kvapalín, plynov a vzduchu.
32 - Pivo.

508-2006
14.3.2006
11, 32
11 - Sterilizátory vody, zariadenia a stroje na čistenie vody, filtračné zariadenia na úpravu vody,
filtre na pitnú vodu, prístroje a zariadenia na
chladenia, ohrievanie a sušenie, osvetľovacie zariadenia a zariadenia na ventiláciu, zariadenia
a lampy na čistenie vzduchu, zariadenia na rozvod vody, potrubí, batérie a ventily na rozvody
vody, ionizátory, odstraňovače zápachu z kvapalín, plynov a vzduchu.
32 - Pivo.

509-2006
14.3.2006
11, 32
11 - Sterilizátory vody, zariadenia a stroje na čistenie vody, filtračné zariadenia na úpravu vody,
filtre na pitnú vodu, prístroje a zariadenia na
chladenia, ohrievanie a sušenie, osvetľovacie zariadenia a zariadenia na ventiláciu, zariadenia
a lampy na čistenie vzduchu, zariadenia na rozvod vody, potrubí, batérie a ventily na rozvody
vody, ionizátory, odstraňovače zápachu z kvapalín, plynov a vzduchu.
32 - Nealkoholické nápoje, a to voda stolová, upravená, sýtená aj minerálna, pitná voda, dojčenské
vody.

(540)

(591) sivá, modrá, biela
(731) Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(540)
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(591) sivá, oranžová, biela
(731) Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

539-2006
17.3.2006
11, 32
11 - Sterilizátory vody, zariadenia a stroje na čistenie vody, filtračné zariadenia na úpravu vody,
filtre na pitnú vodu, prístroje a zariadenia na
chladenie, ohrievanie a sušenie, osvetľovacie zariadenia a zariadenia na ventiláciu, zariadenia
a lampy na čistenie vzduchu, zariadenia na roz-
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vod vody, potrubí, batérie a ventily na rozvody
vody, ionizátory, odstraňovače zápachu z kvapalín, plynov a vzduchu.
32 - Nealkoholické nápoje, a to voda stolová, upravená, sýtená aj minerálna, pitná voda, dojčenské
vody.

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

(540)

(591) biela, svetlomodrá, tmavomodrá
(731) Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

560-2006
21.3.2006
35, 36, 37, 38, 39, 43
35 - Marketing pre letecké spoločnosti; vypracovávanie správ na zaisťovanie podnikateľských
činností leteckých spoločností; reklamná činnosť.
36 - Colné služby; služby colných deklarantov;
prevádzkovanie colného skladu; prevádzkovanie
daňového skladu; prenájom nehnuteľností.
37 - Čistenie, kontrola, údržba a opravy lietadiel;
služby údržby týkajúce sa technickej kontroly
vozidiel alebo tovaru.
38 - Telekomunikačné navigačné služby pre lietadlá.
39 - Vzdušná doprava; služby v doprave a preprave týkajúce sa kontroly vozidiel alebo tovaru
pred prepravou; služby v doprave a preprave súvisiace s prevádzkovaním letísk; služby v doprave a preprave súvisiace s obsluhou lietadiel; predaj leteckých prepravných služieb; poskytovanie
služieb na vybavenie osôb a tovaru v súvislosti
s ich prepravovaním; medzinárodná letecká doprava osôb a preprava tovaru, vnútroštátna letecká doprava osôb a preprava tovaru, zmluvná doprava osôb a preprava tovaru; sprostredkovanie
dopravných a prepravných služieb, poradenstvo
v oblasti leteckej dopravy a prepravy; pilotovanie; informačné služby v doprave a preprave,
informačné služby v oblasti skladovania tovaru,
balenie, skladovanie, úschova a doručovanie tovaru, nakladanie a vykladanie tovaru; logistika,
špedícia; prenájom lietadiel a ostatných leteckých prostriedkov; prenájom parkovacích plôch,
prenájom skladovacích priestorov, kontajnerov;
rezervácie v doprave a cestovaní; kuriérne služby.
43 - Služby v oblasti stravovania a nápojov, služby v oblasti dočasného ubytovania, rezervácia
ubytovania, sprostredkovateľstvo a poradenstvo
v oblasti stravovania a dočasného ubytovania; poskytovanie cateringu v dopravných prostriedkoch
a ďalších zariadeniach; poradenstvo v oblasti cateringu.

(540)

(591) modrá, zlatá
(731) Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s.
(BTS), Letisko M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

671-2006
7.4.2006
40, 42
40 - Chemické spracovanie anorganických a organických látok, ktorého výsledkom sú lieky, liečivá, farmaceutické prísady a zložky, chemické výrobky a chemické medziprodukty na objednávku
(pre zákazníkov), technické a konzultačné služby
týkajúce sa uvedených služieb.
42 - Chemický a farmaceutický výskum a vývoj,
výskum a vývoj v iných oblastiach; výskum
a vývoj spôsobov výroby liekov, liečiv, farmaceutických prísad a zložiek a iných chemikálií (pre
zákazníkov); chemické analýzy (pre zákazníkov);
technické konzultačné služby v oblasti výskumu,
vývoja a výroby liekov, liečiv a chemických výrobkov.

(540)

(591) modrá, sivá
(731) SOLUTIA INC., spoločnosť podľa zákonov štátu
Delaware, 575 Maryville Center Drive, St. Louis,
Missouri, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

683-2006
7.4.2006
9, 11, 16, 19, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 42
9 - Vedecké, plavebné, zememeračské, fotografické, kinematografické, optické, meracie, signalizačné, dozorné a kontrolné, záchranné a učebné
prístroje a nástroje, prístroje a nástroje na váženie; prístroje a nástroje na vedenie, spínanie,
transformovanie, akumulovanie, regulovanie alebo kontrolu elektrického prúdu; prístroje a nástroje na zaznamenávanie, prenos alebo prehrávanie a reprodukciu zvuku alebo obrazov, magnetické nosiče dát, disky s nahrávkami, nahrávacie disky; predajné automaty a mechanizmy uvádzané do činnosti vhodením mince; registračné
pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; hasiace prístroje.
11 - Osvetľovacie, vykurovacie, varné prístroje
a zariadenia, prístroje a zariadenia na výrobu pary, chladenie, sušenie, ventiláciu, zásobovanie
vodou a na sanitárne účely.
16 - Papier, lepenka a výrobky vyrobené z týchto
materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; tlačoviny; kníhviazačský materiál; fotografie; papiernický tovar, potreby na písanie; lepidlá
na kancelárske účely alebo na použitie v domácnosti, potreby pre umelcov, štetce, písacie stroje
a kancelárske pomôcky (s výnimkou nábytku);
učebné a vyučovacie pomôcky (s výnimkou prístrojov); obalové materiály z plastu (ktoré nie sú
zaradené v iných triedach); tlačové písmo; polygrafické písmo, tlačové znaky, štočky.
19 - Stavebné materiály (nekovové); nekovové
neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola
a bitúmen; prenosné nekovové konštrukcie; nekovové monumenty a pomníky.
25 - Odevy a oblečenie, obuv, pokrývky hlavy.
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35 - Propagačná činnosť a reklama, obchodný manažment; obchodná administratíva a správa; kancelárske práce a sekretárske služby.
36 - Poisťovníctvo; finančné záležitosti; peňažné
záležitosti; záležitosti súvisiace s nehnuteľnosťami.
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné a montážne
služby.
38 - Telekomunikácie.
39 - Doprava; balenie a uskladnenie tovaru; zabezpečovanie cestovania; distribúcia elektrickej
energie.
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.
(540)

(731) ENEL S.p.A., Viale Regina Margherita, 137,
00198 Roma, IT;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

687-2006
10.4.2006
5, 35, 37, 40, 41, 42, 44
5 - Rádiofarmaká.
35 - Sprostredkovanie maloobchodu a veľkoobchodu s liečivami a liekmi.
37 - Inžinierska činnosť - obstarávacie služby
v stavebníctve.
40 - Depozície tenkých vrstiev, modifikácia povrchov tuhých látok iónovými zväzkami.
41 - Vzdelávacia činnosť v oblasti farmácie, chémie a fyziky.
42 - Výskum a vývoj v oblasti cyklotrónovej prípravy rádionuklidov, výskum, vývoj a testovanie
chemikálií a liečiv, testy kvality rádiofarmák,
riadiace a monitorovacie systémy výroby rádiofarmák, kvalifikácia a validácia projektov a poradenstvo pri výrobe a využití rádiofarmák, diagnostika metódami nukleárnej medicíny a rádiológie, analýza povrchového a hĺbkového zloženia
tuhých látok, sledovanie topografie povrchov tuhých látok, metrologické činnosti.
44 - Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti - ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore
nukleárna medicína a rádiológia, počítačová tomografia.

(540)

(731) BIONT, a. s., Karloveská 63, 842 29 Bratislava,
SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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695-2006
10.4.2006
35, 37, 39
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodná činnosť (pomoc pri riadení obchodnej činnosti), reklama.
37 - Čistenie interiérov; čistenie exteriérov; demolácia budov; zemné práce.
39 - Sťahovanie, prepravné služby.

(540) www.brigádnici.sk
(731) www.brigádnici.sk, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 1597, 924 01 Galanta, SK;
(740) Švancarová Katarína, JUDr., Bratislava, SK;

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

699-2006
10.4.2006
35, 37, 39
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodná činnosť (pomoc pri riadení obchodnej činnosti), reklama.
37 - Čistenie interiérov; čistenie exteriérov, demolácia budov, zemné práce.
39 - Sťahovanie, prepravné služby.

(540) brigádnici.sk
(731) www.brigádnici.sk, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 1597, 924 01 Galanta, SK;
(740) Švancarová Katarína, JUDr., Bratislava, SK;

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

924-2006
18.5.2006
30, 32, 33
30 - Semená anízu; arašidové cukrovinky; aromatické prípravky do potravín; badián, cestá; cestá na
koláče; cestoviny; cigória (endívia) ako kávová
náhradka; cukor; cukríky; cukrovinky; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; čaj; čokoláda; čokoládové nápoje; droždie; droždie do
cesta; droždie; extrakty nie na lekárske účely;
fondán; glukóza na ľudskú spotrebu; halva; horčica; horčicová múka; chaluhy, vodné riasy;
chlieb; chutneys (koreniny); chuťové prísady; lúpaný jačmeň; mletý jačmeň; múka z jačmeňa;
jarná rolka; jemné pečivo; jogurty mrazené (mrazené potraviny); kakao; kakaové nápoje; kandis
ako potrava; kapary; karamelky (cukríky); karí
korenie; káva; nepražená káva; kávové náhradky
na báze rastlín; kávové nápoje; kávové príchuti;
kávovinové náhradky; kečup; keksy; klinčeky
ako korenie; koláče s plnkou; korenie; koreniny;
krekery (slané pečivo); anglický krém; krupica;
krúpy na ľudskú spotrebu; kuchynská soľ; mletá
kukurica; pražená kukurica; kukuričná múka;
kukuričné vločky; kurkuma ako potrava; kuskus;
prírodný alebo umelý ľad; ľad na osvieženie; ľadový čaj; lepok; lístkové cesto; obilninové lupienky a vločky; makaróny; maltóza; mandľová
pasta; mandľové cukrovinky; mandľové pusinky;
marcipán; marináda (chuťové prísady); maslové,
tukové cesto; materská kašička na ľudskú spotrebu (nie na lekárske účely); látky na zjemnenie
mäsa pre domácnosť; mäsové šťavy; med; melasa; melasový sirup; mentol pre cukrárstvo; mentolové cukríky; mliečne čokoládové nápoje;
mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje;
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morská voda na varenie; múčne potraviny; výrobky z múky; múka z fazule; müsli; prísady do
nápojov, iné ako esencie; nápoje na báze čajov;
nekysnutý chlieb; niťovky; nové korenie; prípravky z obilnín; oblátky; ocot; omáčky do šalátov; muškátové orechy; ovocné želé (cukrovinky); lúpaný ovos; mletý ovos; mliečna ovsená
kaša; ovsená múka; ovsená potrava; ovsené vločky; jedlé ozdoby na torty; palacinky; paprika ako
korenina; paradajková omáčka; pastilky (cukríky); pečivo (rožky); pekárske droždie, kvasnice;
perníky; medovníky; pirohy (cestoviny); pirôžky
s mäsom; pivný ocot; pizza; potravinárska múka;
pralinky; prášky na výrobu zmrzliny; prášok do
pečiva; príchuti (arómy); príchuti do koláčov
a zákuskov s výnimkou éterických olejov; príchuti do nápojov s výnimkou éterických olejov;
príchuti do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov; príchuti s výnimkou éterických olejov; spojivá ako prísady do zmrzlín; propolis na
ľudskú spotrebu; vyrážková pšeničná múka; puding; pukance; kukuričné pukance; quiches (pečivo); ravioli; rezance; ryža; ryžový koláč; ságo;
sendviče; slad na ľudskú spotrebu; prírodné sladidlá; sladké drievka (cukrovinky); sladké drievko; sladový výťažok ako potraviny; rezance; sójová múka; sójová omáčka; soľ na konzervovanie
potravín; soľ s prídavkom mletých semien zeleru; spojivá do údenín; strúhanka; sucháre; suši;
sušienky; sušienky, sucháre, keksy, biskvity; šafran (korenie); šalátové dresingy; šerbety (zmrzliny); škorica (korenina); škrob ako potrava; škrobové výrobky ako potrava; prípravky na stuženie
šľahačky; špagety; šťavy (chuťové prísady); tabbouleh (libanonský šalát); tacos; tapioka; tapioková múka ako potrava; tortillas; torty; vanilín
(vanilková náhradka); vanilka (príchuť); včelia
kašička na ľudskú spotrebu, nie na lekárske účely; výrobky z kakaa; zahusťovacie prípravky na
kuchynské použitie; jedlé ozdoby na zákusky;
zákusky, koláče; šalátové zálievky; zázvor; zemiaková múčka na ľudskú spotrebu; zmrzlina;
zmrzlinové poháre; zvitky; sladké žemle; žuvačky, nie na lekárske použitie.
32 - Nealkoholický aperitív; arašidové mlieko
ako nealkoholický nápoj; citronády; nealkoholický jablkový džús; nekvasený hroznový mušt; výťažky z chmeľu na výrobu piva; nealkoholický
koktail; prípravky na výrobu likérov; lítna voda;
prípravky na výrobu minerálnych vôd; minerálne
vody (nápoje); mandľové mlieko ako nápoj;
mušty; prípravky na výrobu nápojov; srvátkové
nápoje; izotonické nápoje; nealkoholické nápoje;
nápoje z nealkoholických štiav; nealkoholické
výťažky z ovocia; orgeada (nealkoholický nápoj); ovocné šťavy; nealkoholické nápoje z ovocných štiav; paradajková šťava (nápoj); pivná mladinka; pivo; prášky na prípravu šumivých nápojov; príchuti na výrobu nápojov; sarsaparilový
nápoj; selterská voda, minerálka; sirupy na výrobu malinoviek; sirupy na výrobu nápojov; sladina; sladové pivo; sóda; srvátkové nápoje; stolové
vody; sýtená voda; prípravky na výrobu sýtenej
vody; šerbety (nápoje); šerbety (sladené ovocné
nápoje); pastilky na výrobu šumivých nápojov;
tablety na prípravu šumivých nápojov; vody (nápoje); zázvorové pivo; zeleninové šťavy.

33 - Alkohol z ryže; alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholové extrakty; anízový likér;
aperitívy; arak; brandy, vínovica; curacao (pomarančový likér); destilované nápoje; digestívy (likéry a pálenky); digestívy (likéry, horké); gin;
griotka; alkoholický hruškový mušt; alkoholické
jablčné mušty; koktaily; liehové esencie; liehové
výťažky; liehoviny; likéry; medovina; mentolový
likér; alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; rum;
saké; víno; vodka; vodnár (víno); alkoholické
výťažky z ovocia; whisky.
(540)

(591) modrá
(731) CARPATHIAN s. r. o., Alekšince 67, 951 22
Alekšince, SK;

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

952-2006
22.5.2006
5, 25, 32, 33, 35
5 - Výrobky, dietetické a diabetické prípravky
a potraviny na liečebné účely, dietetické a farmaceutické nápoje na liečebné účely, vitamínové,
minerálne (včítane stopových prvkov) a výživové
doplnky potravy na liečebné účely, predovšetkým v tekutej forme, prírodné liečivé výťažky,
posilňujúce a antibakteriálne prípravky - toniká,
minerálne vody na liečebné účely, výrobky zo
žriedlových vôd na liečebné účely.
25 - Odevy pánske, dámske a detské, konfekčné
i nekonfekčné, vrchné i spodné, tiež na športové
účely, spodná bielizeň patriaca do tejto triedy;
pyžamá, nočné košele, plavky, kúpacie plášte
a župany, zástery, kožušinové odevy, uniformy,
pletené výrobky, odevné doplnky, najmä šály,
šatky, závoje, čapice, klobúky, kravaty, motýliky, hlavové pásky a klapky na uši, rukavice, pančuchové výrobky, ako ponožky, pančuchy, pančuchové nohavice, podkolienky, gamaše, plienky
a plienkové nohavice.
32 - Nealkoholické nápoje, najmä limonády, šumivé a iné nealkoholické nápoje a prípravky na
ich výrobu, tiež s ovocnou šťavou, minerálne vody a prírodné alebo umelé prípravky na ich výrobu v rámci tejto triedy, šerbety, nealkoholické nápoje obsahujúce kyselinu uhličitú, ovocné
a zeleninové šťavy a nápoje, tiež obohatené vitamínmi, multavitamínmi alebo minerálmi, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov, najmä na
výrobu sódovky a stolovej vody, diétne, ionizované a energetické nápoje, pivo, ľahké pivá a ležiaky, tiež v netekutej forme, nealkoholické aperitívy, nealkoholické vína, vinné nápoje, patriace
do tejto triedy, šumivé nealkoholické vína pre deti.
33 - Alkoholické nápoje, najmä vína a burčiaky,
vinné nápoje s obsahom alkoholu, destiláty a liehoviny, likéry, alkoholické esencie a extrakty, medovina, miešané nápoje, najmä s prevahou alkoholu, mušty s alkoholom.
35 - Sprostredkovanie obchodu, predvádzanie tovaru, sprostredkovanie interaktívneho obchodu
pomocou globálnych komunikačných sietí (inter-
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net), referenčný obchodný servis, marketing, reklamná činnosť, sprostredkovanie reklamnej činnosti, najmä pomocou globálnych komunikačných sietí, organizovanie komerčných a reklamných výstav, vytváranie obchodných a obchodnoinformačných sietí, zhromažďovanie rôznych výrobkov pre tretie osoby (okrem ich prepravy)
v rozsahu tovarových tried 1 - 34 s cieľom umožniť spotrebiteľom, aby si tieto výrobky mohli pohodlne prehliadať a nakupovať.
(540) KRÁSNÁ PANÍ
(731) Milan Svitek - TRADING CONSULTING, Výškovická 2547/54, 700 30 Ostrava - Záhřeb, CZ;
(740) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK;

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

999-2006
29.5.2006
5
5 - Lekárske, lekárnické, farmaceutické a parafarmaceutické výrobky a prípravky, najmä prípravok na liečbu onkologických ochorení; potravinové doplnky s liečivými účinkami.

(540) OncoTax
(731) Helvetia Pharma a. s., Slezská 949/32, 120 00 Praha, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

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

1000-2006
29.5.2006
5
5 - Lekárske, lekárnické, farmaceutické a parafarmaceutické výrobky a prípravky, najmä prípravok na liečbu onkologických ochorení; potravinové doplnky s liečebnými účinkami.

(540) OncoCap
(731) Helvetia Pharma a. s., Slezská 949/32, 120 00 Praha, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

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

(540)

1038-2006
1.6.2006
4
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; mazacie oleje a tuky; palivá; nechemické aditíva do palív,
mazadiel, olejov a tukov; zmesi na pohlcovanie,
viazanie a zvlhčovanie prachu; iluminačné látky.

CLEAN PERFORMANCE
TECHNOLOGY

(731) Castrol Limited, Wakefield House, Pipers Way,
Swindon, Wiltshire SN3 1RE, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1089-2006
8.6.2006
32
32 - Pivo, sladové pivo.
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(540)

(731) TESCO STORES SR, a. s., Kamenné nám. 1/A,
815 61 Bratislava, SK;

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

1090-2006
8.6.2006
78/850396
30.3.2006
US
33
33 - Alkoholické nápoje.

(540) SMIRNOFF BLACK
(731) Diageo North America, Inc., 801 Main Ave, Norwalk, CT 06851, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1243-2006
4.7.2006
11, 16, 21, 35, 36, 37, 40, 42
11 - Automobilové reflektory, elektrické vreckové baterky, bezpečnostné lampy, bicyklové svetlá, chrániče osvetľovacích telies, svietiace domové čísla, cylindre, cylindre svietidiel, lampové cylindre, difuzéry svetla, držiaky na lampy a svietidlá, elektrické lampy, fakle, ozdobné fontány,
lampové horáky, lampáše, lampióny, lampy na
osvetľovanie akvárií, lampy na svietenie, lustre,
objímky na svietidlá, oblúkové lampy, olejové
lampy, osvetľovacie prístroje a zariadenia, osvetľovacie zariadenia na dopravné prostriedky, plášte svietidiel, potápačské svetlomety, pouličné lampy, svetelné reflektory, reťaze farebných žiaroviek, spájkovacie lampy, stropné svetlá, svetelné
gule, banky, svetelné rúry, elektrické svetlá na
vianočné stromčeky, tienidlá na lampy, objímky
na tienidlá, UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske účely, žiariče, žiarivky, žiarovky, neónové
a svetelné reklamy.
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.
21 - Sklenené čaše, sklenené demižóny, sklenené
džbány, sklenené flakóny, sklenené karafy, sklenené koreničky, sklenené krčahy, kremenné sklo
ako polotovar nie na stavebné účely, výrobky
z krištáľového skla, sklenené misky, sklenené
misy, sklenené mozaiky nie pre stavebníctvo,
sklenené nádoby na ľad, sklenené nádoby na pitie, opalizujúce sklo, opálové sklo, mliečne sklo,
sklenené poháre na ovocie, sklenené poháriky,
práškové sklo na dekoráciu, sklenené gule, sklené nádoby, sklené schránky, sklené zátky, sklenené poháre, maľované výrobky zo skla, sklo ako
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surovina alebo polotovar s výnimkou stavebného
skla, smaltované sklo, sklenené sochy, sklenené
sošky, tabuľové sklo ako suroviny, sklenené
svietniky, sklenené taniere, sklenené tanieriky,
podnosy a tácne, sklenené umelecké diela, sklenené vázy, sklené viacramenné svietniky.
35 - Maloobchodná činnosť v oblasti osvetľovacích prístrojov a zariadení, v oblasti strojárenského, stavebného a drevospracujúceho priemyslu, s potravinárskymi výrobkami, s tabakovými
výrobkami, s dopravnými prostriedkami a ich
príslušenstvom, v oblasti chemického a petrochemického priemyslu, v obuvníckom a textilnom
priemysle, v oblasti sklárskeho priemyslu, v energetike, s kancelárskou a výpočtovou technikou,
v oblasti elektrických zariadení, s televíznymi
anténami, s rozhlasovými anténami, so satelitnými zariadeniami, s elektronikou, s elektroinštalačným materiálom, s elektrickými prístrojmi
a zariadeniami, so zabezpečovacou technikou,
s priemyselnou televíziou, s reprodukčnou technikou, s telekomunikačnými zariadeniami, s nábytkom, kancelárskym nábytkom, kreslami, posteľami, taburetkami, rozkladacími ležadlami, pohovkami, stolmi, stoličkami, lavicami, pultmi,
stolárskymi výrobkami, s bytovými doplnkami
a s interiérovými doplnkami; činnosti reklamnej
agentúry, rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov a plôch, prenájom reklamných
materiálov, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, aranžovanie výkladov,
analýzy nákladov, inzertné činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo
v obchodnej činnosti, prenájom kancelárskych
strojov a zariadení, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely, odborné obchodné
poradenstvo, prieskum trhu, prieskum verejnej
mienky, sekretárske služby, účtovníctvo, vedenie
účtovných kníh, marketingové štúdie.
36 - Finančný lízing, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, prenájom bytov, prenájom kancelárskych priestorov.
37 - Montáž, opravy a údržba neónových a svetelných reklám, osvetľovacích prístrojov a zariadení, automobilových reflektorov, elektrických
vreckových bateriek, bezpečnostných lámp, bicyklových svetiel, chráničov osvetľovacích telies, svietiacich domových čísel, cylindrov, cylindrov svietidiel, lampových cylindrov, difuzérov
svetiel, držiakov na lampy a svietidlá, elektrických lámp, fakieľ, ozdobných fontán, lampových
horákov, lampášov, lampiónov, lámp na osvetľovanie akvárií, lámp na svietenie, lustrov, objímok
na svietidlá, oblúkových lámp, olejových lámp,
osvetľovacích zariadení na dopravné prostriedky,
plášťov svietidiel, potápačských svetlometov,
pouličných lámp, svetelných reflektorov, reťazí
farebných žiaroviek, spájkovacích lámp stropných svetiel, svetelných gulí, bánk, svetelných
rúr, elektrických svetiel na vianočné stromčeky,
tienidiel na lampy, objímok na tienidlá, UV-lámp
s výnimkou lámp na lekárske účely, žiaričov, žiariviek, žiaroviek.

40 - Fúkanie skla, pozlacovanie, rytie, gravírovanie, striebrenie, tónovanie skla, tavenie, brúsenie
a leptanie skla, povrchové zošľachtenie a úprava
skla, farbenie, maľovanie a pieskovanie skla, pokovovanie skla, tepelné tvarovanie skla, leptanie
skla, zdobenie skla.
42 - Poradenské, konzultačné, projekčné, kontrolné, skúšobné a návrhové činnosti v oblasti osvetľovacích prístrojov a zariadení, architektonické
poradenstvo a architektonické služby v oblasti
exteriérovej a interiérovej architektúry; interiérová výzdoba, priemyselný dizajn, umelecký dizajn.
(540)

(731) Glass LPS, s. r. o., Dobrianskeho 56, 068 01 Medzilaborce, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

1268-2006
13.7.2006
18, 25, 28
18 - Koža, usne, imitácie kože, koženky a výrobky
z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach, zvieracie kože, kufre, cestovné kufre
a tašky, nákupné tašky, športové tašky, školské
aktovky, diplomatické kufríky, batohy, kabelky,
dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, biče,
postroje a sedlárske výrobky, cestovné potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, vaky,
športové vaky.
25 - Odevy, obuv, klobučnícke tovary, pokrývky
hlavy, športové oblečenie patriace do tejto triedy.
28 - Športové potreby patriace do tejto triedy, hry,
hračky, gymnastické zariadenia, potreby na gymnastiku a šport, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, športové rukavice na rôzne druhy športov.

Vaky, ktoré bezpečne
neprehliadnete.

(731) Brynda Radomír, Mgr., U Horní Brány 8, 785 01
Šternberk, CZ;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1269-2006
13.7.2006
18, 25, 28
18 - Koža, usne, imitácie kože, koženky a výrobky
z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach, zvieracie kože, kufre, cestovné kufre
a tašky, nákupné tašky, športové tašky, školské
aktovky, diplomatické kufríky, batohy, kabelky,
dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, biče,
postroje a sedlárske výrobky, cestovné potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, vaky,
športové vaky.
25 - Odevy, obuv, klobučnícke tovary, pokrývky
hlavy, športové oblečenie patriace do tejto triedy.
28 - Športové potreby patriace do tejto triedy, hry,
hračky, gymnastické zariadenia, potreby na gymnastiku a šport, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, športové rukavice na rôzne druhy športov.
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a ekonomické predpovede, odborné obchodné poradenstvo, reklama, reklamné činnosti, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, lepenie
plagátov, prieskum verejnej mienky, vydávanie
a aktualizovanie reklamných alebo náborových
materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, štatistické informácie, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov,
vedenie kartoték v počítači, spracovanie tex-tov,
organizovanie komerčných alebo reklam-ných
výstav a veľtrhov, sprostredkovanie uvedených
služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom,
predovšetkým s uvedeným tovarom.
41 - Spoločenská výchova, vzdelávanie, školenia,
organizovanie a vedenie kongresov, konferencií,
seminárov, organizovanie spoločenských a politických zhromaždení, organizovanie manifestácií
a sprievodov, organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav, organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, živých vystúpení, zverejňovanie textov iných ako reklamných, vydávanie
kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme,
informácie o výchove a vzdelávaní, pedagogické
informácie, poradenstvo v oblasti vzdelávania,
knižnice, výroba rozhlasových alebo televíznych
programov, sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Poradenstvo v oblasti ľudských práv, právne
poradenstvo, činnosť politických strán spočívajúca v zastupovaní záujmov občanov predovšetkým pred verejnými alebo štátnymi orgánmi
a inštitúciami, spoločenské, politické alebo politologické analýzy a predpovede, vytváranie a udržiavanie počítačových webových stránok pre zákazníkov, poradenstvo v oblasti vývoja a výskumu, architektúry, urbanistického plánovania,
expertíz, inžinierskych činností, kontroly kvality,
dizajnu, počítačových databáz, softvéru a hardvéru, právny výskum, sprostredkovanie uvedených
služieb.

(540) Vaky, ktoré niečo dokážu.
(731) Brynda Radomír, Mgr., U Horní Brány 8, 785 01
Šternberk, CZ;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

1344-2006
24.7.2006
30
30 - Trdelník.

(731) Senické a skalické pekárne, a. s., Priemyselná 1338, 905 01 Senica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1392-2006
2.8.2006
16, 25, 26, 35, 41, 42
16 - Peračníky, plagáty všetkých druhov a rozmerov, knihy, brožúry, časopisy, periodiká, tlačivá, ročenky, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, publikácie, knižné záložky, papierové
vlajky, papierové zástavky, pútače z papiera alebo lepenky, pečiatky, pečate, pečatné vosky, písacie potreby, papiernický tovar, obálky, obaly,
nálepky, netextilné etikety, kancelárske potreby
s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske
potreby použité ako reklamné predmety, adresné
štítky do adresovacích strojov, obežníky, kancelársky papier, listový papier, papierové pásky,
baliaci papier, albumy, atlasy, plastové fólie na
balenie, dierovačky, gumy na gumovanie, formuláre, formuláre na zmluvy a podania, predmety
z kartónu, lepiace štítky, lepidlá a lepiace pásky
na kancelárske účely a použitie v domácnosti, rysovacie pomôcky, spisové obaly, stolové prestieranie z papiera, papierové servítky, kopírovací
papier, papierové utierky, vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov, vzory na výrobu odevov.
25 - Odevy, oblečenie, predovšetkým odevy a oblečenie ako nosiče reklamných a propagačných textov a označení, bielizeň, opasky, nohavice, pokrývky hlavy, cylindre, čelenky, čiapky, klobúky,
šilty na pokrývky hlavy, konfekcia, obleky, košele, kravaty, manžety ako časti odevov, náprsenky, pančuchy, plášte, bundy, ponožky, rukavice,
saká, šály, šatky, šerpy, tričká, vesty, uniformy,
vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, župany, papuče, celé topánky, pracovná obuv, sandále.
26 - Značky na odevy, šatstvo a bielizeň, bordúry, lemy, obruby na odevy, odznaky na odevy nie
z drahých kovov, ozdobné brošne, spony, ozdobné ihlice, ozdoby do vlasov, ozdoby na šaty,
ozdoby na obuv a klobúky nie z drahých kovov,
umelé kvety, opaskové pracky, pásky na rukávy,
nažehľovacie ozdoby textilných výrobkov.
35 - Prieskum trhu, vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím, hospodárske
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(540)

(591) biela, modrá, červená, žltá
(731) Prosperita Slovenska, Gogoľova 18, 852 66 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1393-2006
2.8.2006
16, 25, 26, 35, 41, 42
16 - Peračníky, plagáty všetkých druhov a rozmerov, knihy, brožúry, časopisy, periodiká, tlačivá, ročenky, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, publikácie, knižné záložky, papierové
vlajky, papierové zástavky, pútače z papiera alebo lepenky, pečiatky, pečate, pečatné vosky, písacie potreby, papiernický tovar, obálky, obaly,
nálepky, netextilné etikety, kancelárske potreby
s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske
potreby použité ako reklamné predmety, adresné
štítky do adresovacích strojov, obežníky, kancelársky papier, listový papier, papierové pásky,
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baliaci papier, albumy, atlasy, plastové fólie na
balenie, dierovačky, gumy na gumovanie, formuláre, formuláre na zmluvy a podania, predmety
z kartónu, lepiace štítky, lepidlá a lepiace pásky
na kancelárske účely a použitie v domácnosti, rysovacie pomôcky, spisové obaly, stolové prestieranie z papiera, papierové servítky, kopírovací
papier, papierové utierky, vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov, vzory na výrobu odevov.
25 - Odevy, oblečenie, predovšetkým odevy a oblečenie ako nosiče reklamných a propagačných textov a označení, bielizeň, opasky, nohavice, pokrývky hlavy, cylindre, čelenky, čiapky, klobúky,
šilty na pokrývky hlavy, konfekcia, obleky, košele, kravaty, manžety ako časti odevov, náprsenky, pančuchy, plášte, bundy, ponožky, rukavice,
saká, šály, šatky, šerpy, tričká, vesty, uniformy,
vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, župany, papuče, celé topánky, pracovná obuv, sandále.
26 - Značky na odevy, šatstvo a bielizeň, bordúry, lemy, obruby na odevy, odznaky na odevy nie
z drahých kovov, ozdobné brošne, spony, ozdobné ihlice, ozdoby do vlasov, ozdoby na šaty,
ozdoby na obuv a klobúky nie z drahých kovov,
umelé kvety, opaskové pracky, pásky na rukávy,
nažehľovacie ozdoby textilných výrobkov.
35 - Prieskum trhu, vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím, hospodárske
a ekonomické predpovede, odborné obchodné poradenstvo, reklama, reklamné činnosti, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, lepenie
plagátov, prieskum verejnej mienky, vydávanie
a aktualizovanie reklamných alebo náborových
materiálov, rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom, štatistické informácie, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, vedenie kartoték v počítači, spracovanie
textov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom.
41 - Spoločenská výchova, vzdelávanie, školenia,
organizovanie a vedenie kongresov, konferencií,
seminárov, organizovanie spoločenských a politických zhromaždení, organizovanie manifestácií
a sprievodov, organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav, organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, živých vystúpení, zverejňovanie textov iných ako reklamných, vydávanie
kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme,
informácie o výchove a vzdelávaní, pedagogické
informácie, poradenstvo v oblasti vzdelávania,
knižnice, výroba rozhlasových alebo televíznych
programov, sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Poradenstvo v oblasti ľudských práv, právne
poradenstvo, činnosť politických strán spočívajúca v zastupovaní záujmov občanov predovšetkým pred verejnými alebo štátnymi orgánmi
a inštitúciami, spoločenské, politické alebo politologické analýzy a predpovede, vytváranie a udržiavanie počítačových webových stránok pre zákazníkov, poradenstvo v oblasti vývoja a výs-

kumu, architektúry, urbanistického plánovania,
expertíz, inžinierskych činností, kontroly kvality,
dizajnu, počítačových databáz, softvéru a hardvéru, právny výskum, sprostredkovanie uvedených
služieb.
(540)

(591) biela, modrá, červená
(731) Prosperita Slovenska, Gogoľova 18, 852 66 Bratislava, SK;

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

1424-2006
7.8.2006
41, 42
41 - Praktické cvičenie, diaľkové štúdium, elektronická edičná činnosť v malom, fotografická reportáž, informácie o výchove a vzdelávaní, knižnice, korešpondenčné kurzy, organizácia a vedenie dielní na výučbu, organizovanie a vedenie
konferencií, kongresov, seminárov, sympózií, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav,
poradenstvo v oblasti vzdelávania, poskytovanie
elektronických publikácií on-line, požičovne kníh,
praktický výcvik, školenie, skúšanie, preskúšavanie, vydávanie kníh a časopisov v elektronickej podobe, vyučovanie, vzdelávanie.
42 - Architektúra, architektonické služby, chemický výskum, expertízy, geodézia, grafický dizajn, inštalovanie počítačových programov, materiál, priemyselný dizajn, počítačové programovanie, počítačové programy, prieskumy, inžinierske práce, projektovanie stavieb, projekty, skúšky materiálov, stavebné výkresy, štúdie technických projektov, projektová činnosť, technický
prieskum, urbanistické plánovanie, výskum a vývoj nových výrobkov, strojársky výskum, zememeračstvo.

(540)

(731) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, SK;

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

1450-2006
11.8.2006
35, 39, 41, 43
35 - Organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; podpora predaja pre tretie osoby;
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama;
televízna reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky), sprostredkovateľská činnosť v oblasti
obchodu s tovarmi.
39 - Distribúcia audiozáznamov a videozáznamov.
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41 - Služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; prenájom dekorácií; organizovanie spoločenských
podujatí, školení a kurzov; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie živých vystúpení;
plánovanie a organizovanie večierkov; vydavateľská činnosť; výroba (tvorba) nahraných nosičov záznamu zvuku (ako služba); výroba (tvorba)
audiozáznamov a videozáznamov; sprostredkovanie prenájmu rozhlasového, televízneho zariadenia.
43 - Služby v oblasti gastronómie.
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klobúky, barety, textilné plienky vyrobené pre dojčatá, pyžamá, detské podbradníky na kŕmenie nie
z papiera, vypchávky do oblečenia, kravaty, motýliky, šatky na krk, šály, štóly, šatky a šály na
hlavu, sarongy, goliere ako časti odevov, farebné
šatky okolo krku alebo na hlavu (bandany), závoje, zápästky, pásky na rukávy, čelenky, opasky,
traky na odevy, podväzkové pásy.
(540)

(540)

(731) GINGERS, s. r. o., Hanulová 19, 841 02 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1529-2006
21.8.2006
25
25 - Oblečenie, odevy, vrchné odevy, športové odevy, obuv a prikrývky hlavy, najmä tričká, svetre,
džínsy, kúpacie a plážové oblečenie, spodná bielizeň, rukavice, ponožky, topánky, čižmy, vysoké
topánky, papuče a iná domáca obuv, sandále,
detská obuv, športová obuv, obuv na behanie,
podrážky, podošvy, podpätky, pokrývky hlavy,
klobúky, barety, textilné plienky vyrobené pre
dojčatá, pyžamá, detské podbradníky na kŕmenie
nie z papiera, vypchávky do oblečenia, kravaty,
motýliky, šatky na krk, šály, štóly, šatky a šály
na hlavu, sarongy, goliere ako časti odevov, farebné šatky okolo krku alebo na hlavu (bandany),
závoje, zápästky, pásky na rukávy, čelenky, opasky, traky na odevy, podväzkové pásy.

(540)

(554) trojrozmerná známka
(591) modrá
(731) Boyner Holding Anonim Şirketi, Eski Büyükdere
Caddesi No: 22, Maslak Istanbul, TR;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1530-2006
21.8.2006
25
25 - Oblečenie, odevy, vrchné odevy, športové odevy, obuv a prikrývky hlavy, najmä tričká, svetre,
džínsy, kúpacie a plážové oblečenie, spodná bielizeň, rukavice, ponožky, topánky, čižmy, vysoké
topánky, papuče a iná domáca obuv, sandále,
detská obuv, športová obuv, obuv na behanie,
podrážky, podošvy, podpätky, pokrývky hlavy,

(554) trojrozmerná známka
(591) modrá, odtiene ružovej
(731) Boyner Holding Anonim Şirketi, Eski Büyükdere
Caddesi No: 22, Maslak Istanbul, TR;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1531-2006
21.8.2006
25
25 - Oblečenie, odevy, vrchné odevy, športové odevy, obuv a prikrývky hlavy, najmä tričká, svetre,
džínsy, kúpacie a plážové oblečenie, spodná bielizeň, rukavice, ponožky, topánky, čižmy, vysoké
topánky, papuče a iná domáca obuv, sandále,
detská obuv, športová obuv, obuv na behanie,
podrážky, podošvy, podpätky, pokrývky hlavy,
klobúky, barety, textilné plienky vyrobené pre
dojčatá, pyžamá, detské podbradníky na kŕmenie
nie z papiera, vypchávky do oblečenia, kravaty,
motýliky, šatky na krk, šály, štóly, šatky a šály
na hlavu, sarongy, goliere ako časti odevov, farebné šatky okolo krku alebo na hlavu (bandany),
závoje, zápästky, pásky na rukávy, čelenky, opasky, traky na odevy, podväzkové pásy.

(540)

(554) trojrozmerná známka
(591) modrá, odtiene modrej
(731) Boyner Holding Anonim Şirketi, Eski Büyükdere
Caddesi No: 22, Maslak Istanbul, TR;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1532-2006
21.8.2006
25
25 - Oblečenie, odevy, vrchné odevy, športové odevy, obuv a prikrývky hlavy, najmä tričká, svetre,
džínsy, kúpacie a plážové oblečenie, spodná bielizeň, rukavice, ponožky, topánky, čižmy, vysoké
topánky, papuče a iná domáca obuv, sandále, detská obuv, športová obuv, obuv na behanie, podrážky, podošvy, podpätky, pokrývky hlavy, klobúky, barety, textilné plienky vyrobené pre dojčatá, pyžamá, detské podbradníky na kŕmenie nie
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z papiera, vypchávky do oblečenia, kravaty, motýliky, šatky na krk, šály, štóly, šatky a šály na
hlavu, sarongy, goliere ako časti odevov, farebné
šatky okolo krku alebo na hlavu (bandany), závoje, zápästky, pásky na rukávy, čelenky, opasky,
traky na odevy, podväzkové pásy.

matické prípravky do potravín, soľ na konzervovanie potravín, chuťové prísady, ocot, kečup,
spojivá do údenín, pizza, šťavy s výnimkou dresingov, príchuti do nápojov, morská voda na varenie, paradajková omáčka, majonéza, šalátové
dresingy.
35 - Maloobchodná činnosť s potravinárskymi
výrobkami, rybami a morskými živočíchmi, výrobkami z rýb a morských živočíchov, s rybacími
šalátmi, zeleninovými šalátmi, ovocnými šalátmi,
mäsovými výrobkami, hydinovými výrobkami,
výrobkami zo zveriny, mliekom a mliečnymi výrobkami, 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 tabakom, tabakovými výrobkami; činnosť reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných
priestorov a plôch, prenájom reklamných materiálov, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, prenájom kancelárskych
strojov a zariadení, aranžovanie výkladov, analýzy nákladov, inzertné činnosti, obchodný alebo
podnikateľský prieskum, poradenstvo v obchodnej činnosti, prenájom kancelárskych strojov
a zariadení, obchodný manažment a podnikové
poradenstvo, organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely, odborné obchodné poradenstvo, prieskum trhu, sekretárske služby, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh.
39 - Skladovanie potravín, zamrazovanie potravinárskych výrobkov, balenie tovaru, skladovanie tovaru, prenájom skladovacích a mraziarenských kontajnerov, osobná doprava, nákladná
doprava, kamiónová doprava, námorná doprava,
letecká doprava, kuriérske služby.

(540)

(554) trojrozmerná známka
(591) modrá, odtiene zelenej
(731) Boyner Holding Anonim Şirketi, Eski Büyükdere
Caddesi No: 22, Maslak Istanbul, TR;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1544-2006
23.8.2006
2, 19
2 - Penetračné emulzie na kovové aj nekovové povrchy, najmä na betón, kov, omietnuté povrchy,
omietkové povrchy.
19 - Nekovové stavebné materiály, asfalt, asfaltové výrobky pre stavebníctvo, asfaltové potery,
povlaky, pokrývky na strechy, vystužené aj nevystužené, separačné, ochranné materiály, a to
ohňovzdorné cementové povlaky, stavebná lepenka, potery s výnimkou kovových, azbestocement.

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

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

1585-2006
25.8.2006
16, 29, 30, 35, 39
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby uvedené v tejto triede, kancelárska technika
uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto
triede.
29 - Ryby a morské živočíchy s výnimkou živých,
rybie plátky, sardinky, výrobky z rýb a morských
živočíchov, konzervované ryby a morské živočíchy, rybacie šaláty, ovocné a zeleninové šaláty;
mäsové výrobky, hydinové výrobky a výrobky
zo zveriny; pokrmy a jedlá rýchleho občerstvenia
pripravené prevažne z tovarov obsiahnutých
v triede 29, najmä zo zeleniny alebo ovocia, z mäsa, rýb, hydiny, vajec, údenín.
30 - Pokrmy a jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne z tovarov obsiahnutých v triede
30, najmä z cestovín, ciest, obilnín, ryže, múčnych potravín, omáčky do šalátov, cukrárske výrobky, pekárske výrobky, najmä chlieb, pečivo,
sendviče, bagety, obložené a plnené pečivo, sendviče, obložené chlebíčky, výrobky z múky; aro-

(540) TRESKÁČIK
(731) RYBA KOŠICE, spol. s r. o., Južná trieda 54,
043 75 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

1593-2006
30.8.2006
16, 41, 42
16 - Časopisy, brožúry, učebné texty, knihy, propagačné materiály.
41 - Kurzy, školenia, vzdelávanie, organizovanie
a vedenie seminárov a konferencií.
42 - Výskum technológií v oblasti obnoviteľných
zdrojov energie.

(540)

(591) žltá, oranžová, zelená
(731) Pepich Štefan, Ing., Oravská 9, 821 09 Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

1674-2006
11.9.2006
35, 38, 41, 44
35 - Prenájom kancelárskych strojov a zariadení,
reklama, reklamné oznamy - rozširovanie, uverejňovanie reklamných textov, služby (telefónne odkazovače), poradenstvo v obchodnej činnosti, vydavateľská činnosť (vydávanie reklamných materiálov).
38 - Poskytovanie telekomunikačnej služby audiotex, telefaxové služby, prenájom telekomunikačných prístrojov, telefónne služby, telekomunikačné služby, SMS služby, vysielanie v elektronických médiách (TV, rozhlas, internet).
41 - Poskytovanie služieb na rozptýlenie a zábavu, poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; vydavateľská činnosť (vydávanie kníh
a časopisov), vydávanie on-line kníh a časopisov
v elektronickej forme; prenos zvukových a obrazových informácií elektronickými médiami.
44 - Služby alternatívnej medicíny; aromaterapia,
psychologické služby; zdravotnícka starostlivosť.

(540) TEODORINA VEŠTIAREŇ
(731) TELTEX, s. r. o., Toryská 6, 821 07 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1750-2006
26.9.2006
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), obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42.
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 v oblasti služieb uvedených v tejto triede.

(540) excod
(731) IT - Consulting, s. r. o., Trieda SNP 35, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(740) Pataj Marián, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1777-2006
2.10.2006
7
7 - Rezacie nástroje na použitie v strojoch poháňaných motorom, najmä frézovacie nástroje, ryhovacie nástroje, sústružnícke nože (nástroje),
drážkovacie nástroje, deliace nástroje a vŕtacie
nástroje a rezacie vložky do nich.
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(540) ISCAR
(731) Iscar Ltd., Tefen, 24959 Tefen, IL;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

1822-2006
10.10.2006
6, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 35, 39, 42, 44
6 - Umelecké diela, darčekové a dekoratívne
predmety z obyčajných kovov, šperky z obyčajných kovov, kovové piercingové ozdoby nie
z drahých kovov.
14 - Umelecké diela, darčekové a dekoratívne predmety z drahých kovov, šperky z drahých kovov,
retiazky z drahých kovov, šperky, zlaté vlákna,
prstene, prívesky, pozlátené výrobky, náhrdelníky, náramky, odznaky z drahých kovov, ozdobné
ihlice, ozdoby na klobúk z drahých kovov, perly
(klenoty), ihlice do kravát, manžetové gombíky,
medaily, ihlice (šperky), klenoty, amulety, prívesky (šperky), náušnice, ozdoby, retiazky (šperk),
piercingové náušnice a ozdoby, šperky z jantáru,
bižutéria, medailóny, mince (ako ozdoby), spony
do kravát.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinkové
obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie,
grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón,
lepenka, katalógy, 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, umelecké litografie, plastové fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, umelecké diela, darčekové a dekoratívne
predmety z kartónu, z papiera alebo plastických
materiálov.
18 - Aktovky, kufríky, batohy, cestovné kufre
a tašky, lodné kufre, peňaženky, kľúčenky (kožená galantéria), remienky, šnúrky na mobily,
plážové tašky, mešteky na peniaze, puzdrá na
navštívenky, puzdrá na mobily, puzdrá na doklady, diplomatické kufríky, chlebníky, plecniaky,
kabelky, kabelkové rámy, kufríky s toaletnými
potrebami, nákupné tašky, školské tašky, tašky
na náradie, plážové tašky, poľovnícke tašky, poľovnícke torby, retiazkové taštičky s výnimkou
taštičiek z drahých kovov, tašky na nosenie detí,
vaky pre turistov, vaky pre horolezcov, kožušinové prikrývky, kožušiny, krupóny, kožené nite
a šnúrky, kožené náramenné pásy, dáždniky, obaly
na dáždniky, slnečníky, obaly na hudobné nástroje, cestovné obaly na šaty, kožené remene
a remienky, rúčky na kufre, rúčky na dáždniky,
kožené alebo kožou potiahnuté škatule, kožené
škatule na klobúky, vrecká z kože na balenie, vychádzkové palice.
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24 - Barchet, bavlnené textílie, látky na bielizeň,
plátenná bielizeň, brokáty, bukram (hrubé voskované plátno, najmä knihárske), cestovné prikrývky, čalúnnické látky, damask (tkanina), drožet
(vzorovaná pretkávaná látka), držiaky na záclony
a závesy z textilných materiálov, dverové závesy,
esparto (látka), flanel, flauš, gáza, závoj (textília),
látky z hodvábu, hodvábne tkaniny na tlačové
vzory, hrubé plátno, jutová látka, konopné tkaniny, krep (textília), krepon (jemná vlnená tkanina), kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, látky s imitáciou kože, obliečky na matrace, obliečky na podušky, obliečky na vankúše, textilné
obrúsky, plachty, pleteniny (látky), posteľná bielizeň, posteľné pokrývky a prikrývky, prikrývky,
textílie, vlnené látky.
26 - Značky na bielizeň, bordúry, lemy, obruby,
brmbolce, brošne (doplnky oblečenia), výstuže
golierov, čipky, elastické šnúrky, flitre na odevy,
galantérny tovar s výnimkou priadzí, garniere,
volány, girlandy, gombíky, háčiky (galantérny
tovar), kokardy (galantérny tovar), umelé kvety,
vence z umelých kvetov, lemovky, šnúrky (galantérny tovar), mašle a stuhy do vlasov, monogramy (značky na bielizni), náprstky na šitie, náramenné pásky, výložky, ozdoby na obuv s výnimkou z drahých kovov, očká na odevy, vypchávky, náplecníky na odevy, opaskové pracky,
ozdobné brošne, ozdobné ihlice, ozdobné spony,
ozdoby do vlasov, ozdoby na klobúky, obuv
a šaty s výnimkou ozdôb z drahých kovov, pásky
(galantérny tovar), pásky na rukávy, patentné
gombíky, patentné uzávery, perie (odevný doplnok), kovové vyšívacie priadze, rozety (galantérny tovar), sieťky na vlasy, sponky do vlasov
(ozdobné), strapce (čipkársky tovar), suchý zips,
volány, korzetová výstuž, zipsy, zlatá výšivka,
žabó, pletacie ihlice, náprsníky, ihelničky, ihelníky, ihly, schránky na šijacie potreby, potreby
na vyšívanie, drobnôstky (potreby na vyšívanie).
28 - Športový a hračkársky tovar zaradený v tejto
triede, futbalové lopty, lopty a loptičky, chrániče
na holene (športový tovar), chrániče na lakte (ako
športové potreby), automobilové modely, bazény
ako objekty na hru a šport, biliardy, boby, topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami,
zariadenie na bowling, boxerské rukavice, korčule, činky, stolové hry, športové náradie, šarkany,
gymnastické zariadenia, telocvičné zariadenia,
hokejky, hojdačky, kolky, šachy, hračky, hry, hrkálky, stacionárne bicykle na cvičenie, kapsle do
kapsľových pištolí, kolieskové korčule, kolobežky, bábky, náradie na lukostreľbu, lyže, surfovacie a vodné lyže, maňušky, lopty, puzzle, ozdoby
na
vianočné
stromčeky
s
výnimkou
osvetľovacích telies a cukroviniek, hokejky, golfové palice, lyžiarske palice, bábiky, plutvy, puky, športové rukavice bejzbalové, boxerské, golfové, hracie, lyžiarske, šermiarske, futbalové, siete ako športové potreby, skejtbordy, spoločenské
hry, stojany na vianočné stromčeky, vianočné
stromčeky umelé, šachovnice, šípky (hra), terče,
hracie karty, konfety.
35 - Maloobchodné služby s odevmi a obuvou,
galantérnym tovarom, textilom, nábytkom, umeleckými dekoratívnymi a darčekovými tovarmi
a najmä s uvedeným tovarom, dražby, manažment
v oblasti umenia, marketingové štúdie, obchodný

alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, 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, predvádzanie tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, reklama, reklamná a propagačná
činnosť, reklamné agentúry, rozhlasová reklama,
rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami, sprostredkovanie uvedených služieb, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových
textov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov
medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským
prostredím), zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie
údajov v počítačových databázach, sprostredkovanie služieb v tr. 42.
39 - Balenie a doručovanie darčekových a umeleckých predmetov, balenie tovaru, distribúcia tovaru na dobierku, distribúcia darčekových a umeleckých predmetov, doručovacie služby, kuriérske služby, doručovanie tovaru, informácie o balení a doručovaní darčekov a umeleckých predmetov, organizovanie dobročinných zbierok, zabezpečovanie a sprostredkovanie balenia a doručovanie tovaru.
42 - Grafický dizajn, módny dizajn, navrhovanie
(priemyselný dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, odborné poradenstvo týkajúce počítačov a príslušenstva k nim, priemyselný dizajn,
spravovanie autorských práv, štúdie technických
projektov, projektová činnosť, umelecký dizajn,
výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), využívanie autorských práv.
44 - Tetovanie, prepichávanie (piercing) uší, tváre, kože s cieľom umiestniť kovovú ozdobu, manikúra, masáže, salóny krásy, služby tetovacích
a piercingových štúdií, nastreľovanie náušníc.
(540) RED STAR
(731) Miko Peter, Rožňavská 13, 041 01 Košice, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

1823-2006
10.10.2006
440591
29.8.2006
CZ
29, 30, 32, 33
29 - Zeleninové šťavy na varenie.
30 - Nálevy na ochutenie, ľad na osvieženie, nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády, nápoje na báze čaju, prísady do nápojov s výnimkou esencií,
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príchuti do nápojov s výnimkou éterických olejov, sirup melasový, šerbet, šťavy s výnimkou
dressingov.
32 - Minerálne vody, šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, šerbet,
sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov, pivo
všetkých druhov.
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou piva).
(540)

(731) Kofola holding, a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

1824-2006
11.10.2006
20, 35, 40
20 - Drevené hrany a kostry na nábytok, dvierka
na nábytok, háčiky na šaty s výnimkou kovových,
háčiky vešiakové s výnimkou kovových, krúžky
na záclony, latková debna, lavice, pulty, lavičky
(nábytok), lávky s výnimkou kovových, ležadlá
(rozkladacie), nábytok, písacie stoly, podnosy
s výnimkou kovových, podstavce na kvety, podstavce, kostry, stojany na počítače, posteľové kolieska s výnimkou kovových, posteľové vybavenie s výnimkou kovového, regály, rukoväti nástrojov s výnimkou kovových, stojany na kvety,
servírovacie stoličky, stoly, umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov, umelecké stolárske výrobky, vysoké stoličky pre deti, postele,
nočné stolíky, komody a police, šatníkové a policové skrine, skrinky na topánky, kufrovníky, nábytkové kontajnery, barové skrinky, barové a recepčné pulty, reštauračný nábytok, hotelový nábytok, bytový nábytok, kancelársky nábytok, ležadlá a lavičky, taburetky, toaletné stolíky, časti
nábytku patriace do tejto triedy.
35 - Maloobchodné služby s nábytkom, marketing,
marketingové štúdie, obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodný alebo podnikateľský
prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, podpora predaja (pre tretie osoby),
prieskum trhu, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie uvedených služieb v triede 35, uverejňovanie reklamných textov,
vedenie kartoték v počítači, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 40.
40 - Informácie o úprave a spracovaní materiálov, spracovanie a úprava kovov, dreva a plastov,
montáž materiálov na objednávku (pre tretie osoby), leštenie dreva, farbenie dreva, frézovanie dreva, montáž nábytku a interiérového zariadenia
(pre tretie osoby), montáž materiálov na objednávku (pre tretie osoby), úprava nábytku podľa
želania zákazníkov.

(540) WOODY
(731) Patráš Igor, Ing., Rudohorská 30, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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1825-2006
11.10.2006
35, 41, 42
35 - Maloobchodná činnosť s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi a vínom, komerčné informačné kancelárie, obchodné alebo podnikateľské
informácie, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, profesionálne obchodné
alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, pomoc pri
riadení obchodnej činnosti, poradenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, odborné obchodné poradenstvo, posudzovanie
efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce,
poskytovanie pomoci pri riadení obchodných
alebo priemyselných podnikov, riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov, poradenské
služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, prepisovanie, reprografia
dokumentov, spracovanie textov, kopírovanie,
kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov,
dokladov atď., personálne poradenstvo, výber
osôb pomocou psychologických testov, reklama,
reklamná a propagačná činnosť, reklama on-line
v počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, zásielkové reklamné služby, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely, uverejňovanie a vydávanie reklamných alebo náborových
textov, rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov, príprava inzertných stĺpcov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky), prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch
a priestorov, lepenie plagátov, štatistické informácie, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov
medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským
prostredím), marketingové štúdie, prieskum trhu,
prieskum verejnej mienky, obchodný alebo podnikateľský prieskum, vedenie kartoték v počítači,
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, sprostredkovateľské práce,
sprostredkovanie obchodu s tovarom, zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky), podpora predaja (pre tretie
osoby), rozširovanie vzoriek, predvádzanie tovaru; obchodné sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, obchodné sprostredkovanie
premietania filmov, obchodné sprostredkovanie
služieb cestovných kancelárií patriacich do triedy
41 (informácie o možnostiach rekreácie, rozptýlenia a zábavy), obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42.
41 - Organizovanie výcvikov a školení (manažérske služby), organizovanie nekomerčných výstav
a predstavení, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie a vedenie
konferencií, organizovanie a vedenie kongresov,
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organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie a vedenie
kolokvií, organizovanie kurzov, zverejňovanie textov okrem reklamných, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vydávanie časopisov, katalógov, novín a iných periodických publikácií, tvorba, požičiavanie, distribúcia
videofilmov, prevádzkovanie kinosál, prevádzkovanie zábavných klubov, organizačné zabezpečenie výstav, prenájom videopások, rozmnožovanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, zverejňovanie a vydávanie kníh, revue a magazínov, časopisov, periodických a neperiodických publikácií s výnimkou
reklamných, umelecké módne agentúry, informácie o možnostiach rozptýlenia a zábavy, požičiavanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, prenájom hudobných nástrojov a hudobnej aparatúry, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných hudobných a tanečných produkcií kultúrne a zábavné na účely, fotografická reportáž, fotografovanie, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie audiovizuálnych predstavení na kultúrne a zábavné účely.
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný dizajn), navrhovanie nábytku, obalový dizajn, odborné poradenstvo týkajúce sa nábytku a priemyselného dizajnu, priemyselný dizajn, štúdie technických projektov, projektová činnosť, umelecký
dizajn, výskum a vývoj nových výrobkov (pre
zákazníkov), profesionálne odborné poradenstvo
týkajúce sa nábytku a interiérov, architektonické
poradenstvo, interiérová výzdoba, inžinierska činnosť v nábytkárstve, všetky služby uvedené
v triede 42 súvisiace s nábytkárstvom.

(540) MNS
(731) Patráš Igor, Ing., Rudohorská 30, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1830-2006
11.10.2006
16, 39, 43
16 - Adresové štítky do adresovacích strojov,
strojčeky na tlačenie adries, akvarely, bytové
akváriá, albumy, architektonické modely, aritmetické tabuľky, atlasy, atramentová tyčinka, atrament, tuš, baliace materiály na báze škrobu, baliaci papier, biologické vzorky na použitie v mikroskopii (učebné materiály), blahoprajné pohľadnice, rozmnožovacie blany, bridlice na kreslenie,
bridlicové tabuľky, brožované knihy, brožúry, bublinové obaly z plastických materiálov na balenie,
poklopy na bytové akváriá, časopisy (periodiká),
na balenie fólie z regenerovanej celulózy, ceruzky, vytlačené cestovné poriadky, chromolitografy
(polygrafia), cievky s farbiacimi páskami (ako
kancelárska potreba), cifry (znaky), cigarové pásky, čínsky tuš, dátumové pečiatky, kancelárska
pomôcka na dávkovanie lepiacej pásky, jednorazové detské plienkové nohavičky z papiera alebo
buničiny, jednorazové detské plienky z papiera
alebo celulózy, diagramy, dierkovacie karty do
žakárového stroja, dierovačky, drevitý papier,

držiaky na kriedu, držiaky na písacie potreby,
papier do elektrokardiogramov, ručné prístroje na
etiketovanie, etikety s výnimkou textilných, škatule s farbami ako školské pomôcky, farebné pásky, figuríny z papierovej drviny, filtračný materiál (papier), filtračný papier, papierové filtre na
kávu, fólie z regenerovanej celulózy na balenie,
umelohmotné fólie na balenie, umelohmotné priľnavé naťahovacie fólie na paletizáciu, formuláre,
fotografie, zariadenia na fotomontáže, frankovacie stroje, galvanotypy (polygrafia), zemské glóbusy, glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo
pre domácnosť), grafické znaky, grafické zobrazenie, grafiky, papierové gule, guľôčky do guľôčkových pier, gumené pásky na kancelárske
účely, gumičky (kancelárska potreba), gumové
plátno (papiernictvo), gumy na gumovanie, gumy
(lepidlá) na kancelárske účely alebo pre domácnosť, hárky papiera, hektografy, histologické rezy ako učebné pomôcky, hroty pier, hroty pier zo
zlata, kalamáre, kalamár - nádobka na atrament,
kalendáre, litografický kameň, kancelárske dierkovače, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárske svorky, predmety z kartónu, kartón, lepenka, kartotékové lístky, katalógy, papierové kávové filtre, knihárske kostice, knihárske
nite, knihárske plátno, knihárske súkno, kníhviazačský materiál, knihy, knižné záložky, knižné zarážky, komiksy, kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie, kopírovacie zariadenia, korekčný atrament, tekuté korektory, papierové
kornúty, kovové úchytky na kartotečné lístky,
škatule na klobúky z lepenky, krajčírska krieda,
kreditné karty, kresliace uhly, krieda na písanie,
krieda na značenie, litografická krieda, krividlá,
kružidlá na kreslenie, ozdobné kvetináče z papiera, laminovačky, plastové obaľovače dokumentov ako kancelárska potreba, knihárske látky, lepenka, kartón, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiaca páska
(kancelárska pomôcka na lepenie), lepiace pásky
na kancelárske účely a použitie v domácnosti, lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť, lepidlá
na kancelárske účely a použitie v domácnosti, lepidlá na kancelárske účely a pre domácnosť, leptaný štočok, lístky, listový papier, litografické
dosky, litografie, architektonické makety, maliarske plátna, maliarske štetce, maliarske stojany,
mapy, geografické mapy, materiály na pečatenie,
vrecká na varenie v mikrovlnných rúrach, mištičky na vodové farby, modelovací íl, modelovacie materiály, modelovacie pasty, modelovacie vosky s výnimkou dentálnych, mramorovacie hrebene (potreby pre umelcov), nádobka na atrament,
kalamár, nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, nálepky, lepiace štítky, náprstky
na ochranu pred zranením, násadky na perá, násadky na ceruzky, navaľovacie platne do kopírovacích strojov, navaľovacie platne do kopírovacích zariadení, navlhčovacie hubky (kancelárske
pomôcky), navlhčovadlá, noviny, nože na papier
(kancelárske pomôcky), obálkovacie stroje do
kancelárie, obálky (papiernický tovar), obaly na
doklady, obaly na mliečne výrobky, papierové,
papierové obaly na spisy, obaly (papiernický tovar), obežníky, obrazy, zarámované aj nezarámované obrazy (maľby), papierové obrúsky na
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odstraňovanie mejkapu, papierové obrúsky (prestieranie), obtlačky, oceľové pierka, oceľové písmená, olejotlače, operadlá na ruky pre maliarov,
elektrické aj neelektrické orezávacie strojčeky na
ceruzky, otvárače na listy (kancelárske pomôcky), ozdobné kvetináče z papiera, oznámenia (papiernický tovar), paginovačka, palety pre maliarov, pantografy (rysovacie pomôcky), papier do
kopírovacích strojov, papier do registračných
strojov, parfumovaný alebo neparfumovaný papier do skríň, papier do elektrokardiogramov, papier Xuan (na čínsku kaligrafiu a čínske maľby),
papiernický tovar, papierová kaša (drvina), papierové gule, papierové obrúsky na odstraňovanie šminiek, papierové pásky, papierové pásky
a karty na zaznamenávanie počítačových programov, papierové podložky pod poháre, papierové spinky, papier, parafínový papier, paragóny,
papierové pásky a karty na zaznamenávanie počítačových programov, pásky do písacích strojov,
pásky do tlačiarní k počítačom, papierové pásky,
pastelky, puzdrá na pasy, pauzovací papier, pečate, pečatné vosky, pečiatkovacie podušky, pečiatky, pečiatky s adresami, pečiatky s adresou, perá
na tabule, nie elektrické, perá (kancelárske potreby), peračníky, puzdrá na perá, pergamenový papier, periodiká, pijaky, pijavý papier, hroty na písacie perá zo zlata, písacie potreby, elektrické aj
neelektrické písacie stroje, písmená, plagáty, planogramy, plány, plastické hmoty na modelovanie, plátna na knihárske účely, gumené plátno
(papiernictvo), jednorazové plienkové nohavičky
z papiera alebo buničiny, detské plienky z papiera a buničiny, plniace perá, počítacie tabuľky,
papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov, počítačové tlačiarne, papierové podbradníky, podložky na písanie, podložky na pivové poháre, podložky na stôl, podnosy na listy, podnosy na rozdeľovanie a počítanie
mincí, podušky na pečiatkovanie, pohľadnice,
poklopy na bytové akváriá, polygrafické písmo,
pomôcky na vymazávanie, zaraďovače (kancelárske obaly), zaraďovače, šablóny na voľné listy, portréty, poštové hracie pohľadnice, poštové
známky, písacie potreby, súpravy na písanie, poznámkové zošity, pravítka (rysovacie), pravítka
(uholníky, podložníky), potlače, priesvitky (papiernický tovar), priesvitný pauzovací papier, papierové prikrývky na stôl, príložníky, pripináčiky, príručky, prospekty, publikácie, pútače z papiera alebo z lepenky, puzdrá na pasy, puzdrá na
pečiatky, puzdrá na perá, peračníky, puzdrá na
písacie potreby, puzdrá na šablóny a formy, puzdrá na šekové knižky, rádiogramy, zariadenia na
rámovanie fotografií, razúrovacie (vymazávacie)
papieriky, reklamné tabule z papiera, kartónu
alebo lepenky, grafické reprodukcie, rezačky na
papier, ročenky, rozmnožovacie zariadenia a stroje, papierové ručníky, ružence, rydlá (rycie ihly),
rysovacie dosky, rysovacie perá, rysovacie pomôcky, rysovacie potreby, rysovacie súpravy, rytecké dosky, rytiny, gumovacie šablóny, sádzacie
rámy, sádzadlá (polygrafia), sadzobnice, samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely, papierové servítky, skicáre, školská tabuľa, školské
potreby (papier, písacie potreby), škrabky na
kancelárske účely, skrinky na kancelárske potreby, škrobové lepidlá pre domácnosť a kancelárske účely, spevníky, spinky na papier, papierové,
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kancelárske spinky, spisové obaly (poriadače),
perové spony, steatit (krajčírska krieda), štetce,
adresové štítky do adresovacích strojov, štítky
(papierové nálepky), štočky s adresami, štočky
s adresou, stojany na fotografovanie, stojany na
pečiatky, stojany na perá a ceruzky, maliarske
stojany, stolové prestieranie z papiera, strieborný
papier, kníhviazačské kancelárske stroje a prístroje, stroje na lepenie obálok, elektrické aj neelektrické strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), svietivý papier, tabuľa na zapichovanie oznamov,
aritmetické tabuľky, papierové alebo kartónové
tabuľky, bytové teráriá, tlač (rytiny), tlačené časové plány a harmonogramy, tlačiace pásy s výnimkou textilných, neelektrická tlačiareň kreditných kariet, tlačiarenský lis, prenosné tlačiarničky, tlačivá, tlačové písmo, tlačové reglety, tlačové znaky, tlačoviny, toaletný papier, trhacie kalendáre, tuby z kartónu, tuhy do ceruziek (verzatiliek), atramentová tyčinka, účtovné knihy, úderníky písacích strojov, uhľový, kopírovací papier,
rysovacie uholníky, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, umelohmotné fólie naťahovacie na paletizáciu, papierové utierky na
tvár, papierové utierky, trhacie bloky, valce do
písacích strojov, maliarske valčeky aj pre domácnosť, väzby na knihy, verzatilky, vinetovacie strojčeky, viskózové fólie na obaľovanie, viváriá, papierové vlajky, vodové farby, pečatný vosk, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká do mikrovlnných rúr, vrecká na odpadky
z papiera alebo plastických materiálov, vrecká na
odpadky z papiera alebo plastov, papierové vreckovky, výšivkové vzory, vyučovacie pomôcky
s výnimkou prístrojov a zariadení, vyzina (želatína) na kancelárske účely a pre domácnosť, vzory
na kopírovanie, vzory na šitie, vzory na výrobu
odevov, žakarovacie krosná, záložky do kníh, záložky, stužky do kníh, papierové zástavy, zemepisné mapy, zinkografické štočky, zošity, zošívačky (kancelárske pomôcky), zotierače tabúľ
(špongie).
39 - Autobusová doprava, automobilová doprava,
prenájom automobilov, balenie tovaru, preprava
cenností, prenájom chladiacich zariadení, distribúcia energie, distribúcia tovaru na dobierku, nákladná kamiónová doprava, doprava ropovodom,
informácie o doprave, lodná, trajektová doprava,
rezervácia dopravy, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, dopravovanie vlečnými člnmi, doručovacie služby, kuriérske služby, doručovanie balíkov, doručovanie
novín a časopisov, doručovanie tovaru, dovoz
a doprava, preprava električkami, distribúcia energie, organizovanie exkurzií, informácie o preprave, informácie o uskladnení, uchovávanie informácií, kuriérske služby (dokumenty alebo tovar), kuriérske služby, lámanie ľadu, uvoľňovanie uviaznutých lodí, lodná doprava, lodná preprava tovaru, lodná trajektová doprava, preprava nábytku, prepravovanie nábytku, nakladanie
a vykladanie v dokoch, nákladná kamiónová doprava, sprostredkovanie námornej dopravy, námorná preprava, nosenie batožín, nosiče na prenájom automobilov, obsluhovanie prieplavových
vrát, organizovanie okružných plavieb, organizovanie ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie okružných výletov, osobná doprava, doprava
pancierovými vozidlami, parkovanie automobi-
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lov (služby), pilotovanie (riadenie lietadiel), podmorské záchranné práce, ťahanie alebo vlečenie
dopravných prostriedkov pri poruchách, poskytovanie pomoci pri doprave, požičiavanie nosičov na autá, požičiavanie potápačských skafandrov, prenájom plavidiel (člnov, lodí), prenájom
automobilov, prenájom chladiarenských boxov,
prenájom dopravných prostriedkov, prenájom garáží, prenájom koní, prenájom miesta na parkovanie, prenájom nákladných vozňov, prenájom pojazdných kresiel, prenájom potápačských oblekov, prenájom potápačských zvonov, prenájom
pretekárskych vozidiel, prenájom skladísk, prenájom skladovacích kontajnerov, prenájom vozidiel, preprava a skladovanie odpadu, preprava
cenností, preprava ropovodom, prepravné služby,
riadenie prieplavových vrát, remorkáž, rezervácia
miesteniek na cestovanie, rezervácia v doprave,
riečna doprava a preprava, skladovanie údajov
a dokumentov elektronicky uložených, prenájom
skladov, služby v doprave a preprave, sprevádzanie turistov, sprostredkovanie prenájmu lodí, sprostredkovanie prepravy, sťahovanie, sťahovanie nábytku, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, taxislužba, preprava turistov, sprevádzanie turistov, turistické kancelárie
s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu
hotelového ubytovania, turistické prehliadky, úschova lodí a člnov, uskladnenie tovaru, uskladňovanie plavidiel (člnov, lodí), uvoľňovanie uviaznutých lodí, vlečenie alebo ťahanie dopravných
prostriedkov pri poruchách, rozvod vody, zásobovanie vodou, vodiči (služby), služby poskytované výletnými loďami, organizovanie výletov,
vypúšťanie satelitov pre zákazníkov, vzdušná
doprava, záchrana lodí, pravidiel, podmorská záchrana, záchranné služby, rezervácia zájazdov,
železničná preprava.
43 - Služby barov, bufety (rýchle občerstvenie),
detské jasle, domovy dôchodcov, hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne, závodné jedálne,
kaviarne, prevádzkovanie kempov, hotelové služby, penzióny, poskytovanie prechodného ubytovania, poskytovanie ubytovania pre zvieratá,
ubytovacie služby prázdninových táborov, prenájom prednáškových sál, prenájom prenosných stavieb, prenájom stoličiek, stolov, obrusov
a sklenených výrobkov, prenájom turistických
stanov, prevádzkovanie hotelového ubytovania,
pre-vádzkovanie kempov, príprava a dodávka jedál na objednávku do domu, samoobslužné reštaurácie, reštaurácie (jedálne), rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, samoobslužné reštaurácie, turistické ubytovne, ubytovacie kancelárie (hotely,
penzióny), prenájom prechodného ubytovania.

(540)

(591) modrá
(731) RCS, spol. s r.o., Rekreačná 1485, 972 01 Bojnice, SK;

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

1831-2006
11.10.2006
29, 43
29 - Údeniny, polievky, mäso, huspenina, tukové
nátierky na chlieb, šunka, omáčky mäsové, pečeňová paštéta, vajcia, sušené vajcia, klobásy, salámy, párky, hydina, pečienka, konzervované mäso.
43 - Jedálne a závodné jedálne, reštaurácie, samoobslužné reštaurácie, bufety.

(540) HYDKO
(731) HYDINA ZK, a. s., Napájadlá 1, 042 47 Košice, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1834-2006
11.10.2006
1, 11, 19
1 - Spojivá do betónu, konzervačné prípravky do
cementu s výnimkou farieb a olejov, konzervačné prípravky na murivo s výnimkou zliatin kovov, látky na ochranu muriva s výnimkou farieb
a lakov, priemyselné chemikálie, betónové spojivá.
11 - Tvarované obloženie pecí.
19 - Betón, cementové platne, cementové potery,
ohňovzdorné cementové povlaky, cement, ohňovzdorné cementové povlaky, omietky (stavebný
materiál), šamot, troska (stavebný materiál), cement
do vysokých pecí.

(540) ŽN 1750 SP
(731) ŽIAROMAT, a. s., Továrenská 1, 985 01 Kalinovo, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1835-2006
11.10.2006
1, 11, 19
1 - Spojivá do betónu, konzervačné prípravky do
cementu s výnimkou farieb a olejov, konzervačné prípravky na murivo s výnimkou zliatin kovov, látky na ochranu muriva s výnimkou farieb
a lakov, priemyselné chemikálie, betónové spojivá.
11 - Tvarované obloženie pecí.
19 - Betón, cementové platne, cementové potery,
ohňovzdorné cementové povlaky, cement, ohňovzdorné cementové povlaky, omietky (stavebný
materiál), šamot, troska (stavebný materiál), cement do vysokých pecí.

(540) ŽNS 1800 SP
(731) ŽIAROMAT, a. s., Továrenská 1, 985 01 Kalinovo, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1847-2006
12.10.2006
5, 30
5 - Dietetické výrobky pre deti s liečebnými účinkami, dietetické výrobky pre chorých, chemické
výrobky na lekárske účely, liečebná kozmetika
na báze prírodných látok, kúpeľové liečebné výrobky, liečebné prípravky pre kúpele, liečivé rastliny a výrobky z nich, vitamínové prípravky, vína medicinálne, rastlinné zmesi a extrakty určené
na dietetické účely s liečebnými účinkami a zmesi uvedených látok a prípravkov, prísady do jedla
dietetické s liečebnými účinkami, posilňujúce
a povzbudzujúce potraviny s liečebnými účinkami, energeticko-výživné požívatiny na liečebné
účely.
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30 - Posilňujúce a povzbudzujúce potraviny, výrobky s obsahom zeleného čaju a výrobky s obsahom bylín (určené na ľudskú spotrebu), požívatiny a prísady do jedla vyrobené s cieľom doplniť
bežnú stravu konzumenta, ktoré môžu priaznivo
ovplyvniť zdravie konzumenta, všetko patriace
do tejto triedy.
(540) Lipoxinol
(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)

1853-2006
13.10.2006
6, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43
6 - Darčekové predmety a umelecké diela z obyčajných kovov.
9 - Elektronické diáre, elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia), elektronické súčiastky patriace do tejto triedy, elektronické súčiastky všetkých zariadení uvedených v tejto triede, elektronický vreckový slovník prekladový,
karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch), kombinácie telefónnych prístrojov, faxov,
telefónnych záznamníkov, tlačiarní k počítačom
a skenerov, kompaktné disky, magnetické disky,
mikroprocesory, modemy, monitorovacie počítačové programy, monitory (počítačový hardvér),
myši (informatika), nahrané operačné programy,
nahrané počítačové programy, nahrané a nenahrané nosiče záznamov zvuku a obrazu, optické
nosiče údajov, počítače, periférne zariadenia počítačov, počítačové klávesnice, počítačové kresliace zariadenia, tablety (informatika), počítačové
pamäte, zariadenia na vytvorenie a fungovanie
počítačových sietí, počítačový softvér, počítačový softvér využívaný pre globálnu počítačovú
sieť (internet), počítač - zápisník (notebook), prehrávač kompaktných diskov, prístroje na reprodukciu obrazu aj zvuku, procesory (základné jednotky samočinného počítača), skenery k počítačom, telefónne prístroje drôtové a bezdrôtové,
tlačiarne k počítačom, vrecková kalkulačka, dáta,
bázy dát na nosičoch, databázové produkty, databázové systémy, informácie a záznamy v elektronickej podobe bez ohľadu na to, či sú uložené
na samostatných nosičoch a/alebo v rámci dátových, informačných či telekomunikačných sietí, elektronické časopisy, elektronické periodiká
a knihy v elektronickej podobe, súvisiaci softvér
a hardvér vrátane elektronických multimediálnych aplikácií, multimediálnych alebo informačných katalógov a aplikácií na prezeranie, spracovávanie alebo uchovávanie dát v elektronickej podobe.
14 - Darčekové predmety a umelecké diela z drahých kovov.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové
alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely na
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použitie v domácnosti, 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, grafické reprodukcie,
tlačené reklamné materiály.
18 - Aktovky, kufríky, batohy, cestovné kufre
a tašky, diplomatické kufríky, držiaky na kufre,
chlebníky, plecniaky, kabelky, kufríky s toaletnými potrebami, nákupné tašky, školské tašky, tašky na náradie, plážové tašky, poľovnícke tašky,
poľovnícke torby, kľúčenky (kožená galantéria),
peňaženky, mešteky na peniaze, puzdrá na navštívenky, puzdrá na mobily, puzdrá na doklady,
dáždniky, obaly na dáždniky, slnečníky, rúčky na
dáždniky, vrecká z kože na balenie, vychádzkové
palice, retiazkové taštičky s výnimkou taštičiek
z drahých kovov, tašky na nosenie detí, vaky pre
turistov, vaky pre horolezcov, cestovné obaly na
šaty, kožené remene a remienky, kožené alebo
kožou potiahnuté škatule, vychádzkové palice.
20 - Darčekové predmety a umelecké diela z dreva, vosku, sadry a plastov, darčekové predmety
a umelecké diela z porcelánu, terakoty alebo skla.
25 - Bundy, cyklistické oblečenie, čelenky, čiapky, gymnastické (telocvičné) dresy, gamaše, kombinézy (oblečenie), kabáty, košele, krátke nohavice, kravaty, kovové časti na obuv a opasky,
nohavice, nohavičky, oblečenie, opasky, plášte,
polokošele, pokrývky hlavy, potníky, pulóvre,
svetre, šatky, šály, šaty, športové tričká a dresy,
tielka, tričká, vesty, body (bielizeň), chrániče uší
(proti chladu, ako pokrývka hlavy), kovové časti
na obuv a opasky, oblečenie pre motoristov, oblečenie z kože, obuv, odevy, opasky, plavky, pleteniny (oblečenie), pletiarsky tovar, ponožky, rukavice, saká, sandále, spodná bielizeň, sukne,
športová obuv, športové tričká a dresy.
35 - Maloobchodná činnosť s elektrickými, elektronickými tovarmi, počítačmi a ich príslušenstvom, počítačovým softvérom, marketingové
štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
organizovanie audiovizuálnych predstavení na
komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo
v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií, prenájom reklamných materiálov, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky), sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie uvedených služieb, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných
alebo náborových textov, zásielkové reklamné
služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií,
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné
účely a podporu predaja, prenájom reklamných
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materiálov, marketingové štúdie, obchodný alebo
podnikateľský prieskum, obchodný manažment
a podnikové poradenstvo, organizovanie, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), spracovanie textov, organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, prenájom reklamných priestorov, prenájom
reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie
osoby), reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete,
poskytovanie informácií a iných informačných
produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest,
služby riadenia ľudských zdrojov, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie
v obchodných vzťahoch, sprostredkovanie uvedených služieb, činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovnej evidencie.
36 - Finančný lízing, lízing strojov a zariadení,
lízing spojený s financovaním, sprostredkovanie
nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, inkasovanie nájomného, kancelárie zaoberajúce sa
inkasovaním pohľadávok, lízing motorových vozidiel, oceňovanie a odhady nehnuteľností, prenájom bytov, prenájom nehnuteľností, vedenie
nájomných domov, realitné kancelárie, správa
nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností,
poskytovanie úverov, sprostredkovanie uvedených služieb v triede 36.
37 - Inštalovanie, údržba a opravy počítačov a výpočtovej techniky, inštalácia počítačových sietí,
montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov
a zariadení.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie,
komunikácia prostredníctvom optických káblov,
počítačová komunikácia, komunikácia pomocou
počítačových terminálov, posielanie správ, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, sprostredkovanie uvedených služieb, telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom svetovej počítačovej siete (internet), elektronickej pošty a prenosu dát v reálnom čase
(prenosu zvuku, obrazu, textu alebo iných dát či
informácií) a poskytovanie a sprostredkovanie
služieb s tým spojených vrátane poskytovania
prístupu a pripojenia k týmto telekomunikačným
sieťam vrátane internetu, prevádzkovanie verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete, telekomunikačný prenos elektronických tlačovín,
časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej
siete vrátane internetu, telekomunikačný prenos
informácií na internete vrátane prevádzkovania
elektronických násteniek, diskusných skupín a
fór a poskytovanie prístupu k on-line
informačným službám dát.
41 - Činnosť v oblasti zábavy, kultúry a športu,
činnosť v oblasti zábavy, kultúry a športu na kultúrne a zábavné účely, organizovanie športových
podujatí a súťaží, organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), organizovanie predstavení (manažérske služby), hudobných a tanečných produkcií, činnosť umeleckej a športovej

agentúry, informácie o možnostiach zábavy, filmová tvorba, fotografická reportáž, fotografovanie, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie audiovizuálnych predstavení na kultúrne a zábavné
účely, činnosť umeleckej a športovej agentúry,
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, usporadúvanie koncertov, organizovanie súťaží krásy, požičiavanie
nahratých nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, prenájom hudobných nástrojov
a hudobnej aparatúry, usporadúvanie predstavení
divadelných, filmových, koncertných a iných,
usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií, vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných, zverejňovanie a vydávanie kníh,
revue a magazínov, výchovno-zábavné klubové
služby, výroba (tvorba) videofilmov, organizovanie živých vystúpení, živé predstavenia, sprostredkovanie služieb cestovných kancelárií patriacich do tejto triedy, sprostredkovanie uvedených
služieb.
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, odborné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim, priemyselný dizajn, spravovanie
autorských práv, sprostredkovanie uvedených
služieb v tejto triede, štúdie technických projektov, projektová činnosť, umelecký dizajn, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov),
spravovanie autorských práv, prenájom počítačov, servis počítačových programov, počítačové
programovanie, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, poradenské služby v oblasti
počítačového softvéru, prenájom počítačového
softvéru, tvorba softvéru, návrhy, štruktúrovanie
a programovanie či iné vytváranie počítačových
programov a počítačových systémov, najmä programového vybavenia internetových, intranetových či iných sieťových serverov, serverových
staníc a systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie databáz,
iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim
a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či
iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a násteniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií
vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie
a údržby, hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetových či intranetových počítačových stránkach a nástenkách (webpages a websites) alebo hosťovanie (poskytovanie voľného
priestoru) v rámci týchto stránok či násteniek,
hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na
internetových či intranetovcýh aplikáciách, prevod (konverzia) počítačových programov, dát či
iných údajov v elektronickej podobe z rôznych
formátov do iných formátov, prevod (konverzia)
dokumentov, dát či iných údajov z fyzických
médií na elektronické médiá, aktualizovanie po-
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čítačových programov, hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), inštalácia
počítačových programov, licencie práv duševného vlastníctva, návrh počítačových systémov,
obnovovanie počítačových databáz, počítačové
programovanie, počítačové programy (zhotovovanie kópií), prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov
a údajov, prieskum v oblasti využitia počítačov,
vytváranie a udržiavanie webových stránok pre
zákazníkov, poradenské a konzultačné služby
v oblasti hardvéru a softvéru.
43 - Služby barov, kaviarne, internetové kaviarne,
rýchle občerstvenie (bufety), hotelierske služby,
prenájom prednáškových sál, 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) WEBGROUP
(731) WEBY GROUP, s. r. o., Obrancov mieru 1856/60,
960 01 Zvolen, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1868-2006
17.10.2006
32
32 - Minerálne vody (nápoje).

(540) AVE
(731) AQUA GROUP, spol. s r. o., Hradská 85, 821 07
Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1910-2006
23.10.2006
36, 37, 41, 43
36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financovania; služby v oblasti peňažníctva; služby v oblasti
nehnuteľností.
37 - Stavebníctvo; opravy; montážne a inštalačné
služby.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov
a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
43 - Reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie.

(540) Rocca
(731) Rocca Investments, s. r. o., Staviteľská 7, 832 46
Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1920-2006
24.10.2006
35, 36, 43
35 - Administratívna správa budov, bytov a nebytových priestorov; reklamné agentúry; komerčné informačné kancelárie; kopírovanie alebo
rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď.; lepenie plagátov; marketingové štúdie; nábor zames-
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tnancov; obchodné alebo podnikateľské informácie; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom kopírovacích strojov; prenájom predajných
automatov; prenájom reklamných materiálov;
prenájom reklamných priestorov a plôch; reklama; spravovanie hotelov a obchodných domov;
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových
textov; účtovníctvo.
36 - Prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; sprostredkovatelia nehnuteľností; správa nehnuteľností; vyberanie nájomného; zmenárenské služby.
43 - Bufety; hotelierske služby; jedálne a závodné
jedálne; kaviarne; penzióny; poskytovanie prechodného ubytovania; prenájom stoličiek, stolov,
obrusov a sklenených výrobkov; prevádzkovanie
hotelového ubytovania; príprava a dodávka jedál
na objednávku do domu; rezervovanie prechodného ubytovania; reštaurácie; barové služby.
(540)

(731) IMBIZ, spol. s r. o., Mlynská 39, 052 01 Spišská
Nová Ves, SK;

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

1921-2006
25.10.2006
5
5 - Farmaceutické a veterinárne preparáty, sanitárne prípravky na zdravotné účely, liečivá, lieky,
farmaceutické produkty na použitie pre ľudí,
chemické prípravky a substancie na farmaceutické účely, nie na dezinfekciu a kozmetiku, posilňujúce a dietetické prípravky na lekárske účely,
lekárske infúzie, medicinálne vína a čaje, diagnostické prípravky na lekárske účely, vakcíny,
séra a krvné produkty, kultúry mikroorganizmov
na lekárske účely, dietetické substancie upravené
na lekárske použitie, potrava pre dojčatá, náplasti, materiály na obväzovanie, dezinfekčné prostriedky, prípravky na ničenie parazitov, fungicídy, herbicídy, medicinálne bylinky a rastliny,
prípravky založené na medicinálnych bylinkách
a rastlinách, lekárske prípravky na dentálnu starostlivosť, lekárske prípravky na leštenie zubov,
lekárske prípravky na bielenie zubov, lekárske
prípravky na vymývanie ústnej dutiny, lekárske
bieliace prípravky.

(540) BETANIL
(731) BIOFARM, Sp. z o.o., Ul. Walbrzyska No. 13,
60-198 Poznań, PL;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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1940-2006
26.10.2006
33
33 - Vodka.

(591) sivá, čierna, biela, červená
(731) Mezon Griz, Obshchestvo s organichennoy otvetstvennostyu, 35/98, ul. Esperanto, 420059 Kazan,
RU;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1941-2006
26.10.2006
12, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44
12 - Autá, automobilové pneumatiky, automobilové podvozky, automobilové reťaze, automobilové strechy, automobily, autopoťahy, autosedadlá, batožinové kufre na motocykle, batožinové
nosiče na vozidlá, bezpečnostné sedačky pre deti
do automobilov, brzdové čeľuste do vozidiel,
brzdové diely do vozidiel, brzdové lamely do vozidiel, brzdové obloženia do vozidiel, brzdové
obloženie do dopravných prostriedkov, brzdy do
vozidiel, čalúnenie automobilov, čapy na pneumatiky, čelné sklá, dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach, duše na kolesá automobilov, dvere na dopravné prostriedky, hnacie motory do pozemných
vozidiel, hydraulické obvody do vozidiel, kamióny, nákladné vozidlá, karosérie dopravných prostriedkov, klaksóny automobilov, kolesá automobilov, kolesá vozidiel, motocykle, motory do motocyklov, motory do pozemných vozidiel, náboje
kolies automobilov, nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách), nákladné autá, nárazníky automobilov, nosiče lyží
na autá, okenné tabule na okná automobilov,
opierky na sedadlá automobilov, plášte na pneumatiky, pneumatiky, podvozky automobilov, prevodové hriadele do pozemných vozidiel, prevodovky do pozemných vozidiel, snehové reťaze,
spätné zrkadlá, športové autá, tienidlá proti slnku
do automobilov, tlmiace pružiny na vozidlá, tlmiče automobilov, torzné tyče do vozidiel, uzávery
palivových nádrží vozidiel, zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, zariadenia do automobilov proti oslneniu.
35 - Komerčné informačné kancelárie, obchodné
alebo podnikateľské informácie, poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií,
profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný manažment a podnikové
poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej čin-

nosti, poradenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, odborné obchodné poradenstvo, posudzovanie efektívnosti prevádzky
a racionalizácie práce, poskytovanie pomoci pri
riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, riadenie priemyselných alebo obchodných
podnikov, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov, organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, organizovanie
audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, prepisovanie, reprografia dokumentov, spracovanie textov, kopírovanie alebo
rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., personálne poradenstvo, výber osôb pomocou psychologických testov, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklama on-line v počítačovej
komunikačnej sieti, reklamné agentúry, zásielkové reklamné služby, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely, uverejňovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov,
príprava inzertných stĺpcov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky), prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch a priestorov, lepenie plagátov, štatistické informácie, vzťahy
s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím),
marketingové štúdie, prieskum trhu, prieskum
verejnej mienky, obchodný alebo podnikateľský
prieskum, vedenie kartoték v počítači, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
zákazníkov), zbieranie údajov do počítačových
databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, sprostredkovateľské práce, sprostredkovanie obchodu s tovarom, zásobovacie služby
pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné
podniky), podpora predaja (pre tretie osoby), rozširovanie vzoriek, predvádzanie tovaru.
36 - Inkasovanie nájomného, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, oceňovanie
a odhady nehnuteľností, prenájom bytov, prenájom nehnuteľností, realitné kancelárie, správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, vedenie nájomných domov, vedenie nájomných bytov, finančný lízing, lízing strojov a zariadení, lízing spojený s financovaním, sprostredkovanie
nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, inkasovanie nájomného, lízing motorových vozidiel,
realitné kancelárie, činnosť účtovných poradcov,
vedenie účtovnej evidencie, poskytovanie úverov, sprostredkovanie uvedených služieb v tejto
triede.
37 - Vykonávanie inžinierskych, priemyselných,
bytových a občianskych stavieb, prípravné a pomocné stavebné práce, demolácia budov, výstavba a opravy skladov, dozor nad stavbami, stavebné informácie, čistenie, čistenie exteriérov
a interiérov, čistenie komínov, prenájom čistiacich strojov, inštalácia a opravy chladiacich a klimatizačných zariadení, informácie o opravách, izo-
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lovanie proti vlhkosti, izolovanie stavieb, klampiarstvo, inštalácia, čistenie a údržba kotlov,
montáž kuchynských zariadení, montáž a opravy
vzduchotechnických zariadení, montáž a opravy
klimatizačných zariadení, montáž a opravy vykurovacích zariadení, montáž, inštalácia a opravy
okien, dverí a iných stavebných prvkov, montáž,
kladenie, servis, sanácie a opravy podláh a parkiet, realizácia fasád so zateplením a bez zateplenia, exteriérové a interiérové maľovanie a natieranie, štukovanie a sadrovanie, montovanie lešení, murárstvo, údržba nábytku, reštaurovanie nábytku, montáž a opravy pecí, pokrývačské práce
na strechách, inštalácia a opravy požiarnych hlásičov a poplašných systémov proti vlámaniu, tapetovanie, asfaltovanie, realizácia cestných povrchov (kladenie), vŕtanie studní, montovanie
a opravy televízorov, umelecká stolárska výroba
a opravy, utesňovanie stavieb a budov, inštalácia
a opravy výťahov, autoopravovne, autoservisy,
čalúnnické opravy, čistenie automobilov, informácie o opravách, inštalácia a opravy klimatizačných zariadení, inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu, klampiarstvo
a inštalatérstvo, lakovanie, glazovanie, leštenie
vozidiel, mazanie vozidiel, montáž a opravy vykurovacích zariadení v automobiloch, montáž,
údržba a opravy strojov, odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení, oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov, oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov, oprava
pneumatík vulkanizáciou, opravy púmp a čerpadiel, pieskovanie, prenájom vozidiel na zametanie, protektorovanie pneumatík, protihrdzová
úprava, protikorózne nátery na ošetrovanie vozidiel, údržba a opravy motorových vozidiel, údržba automobilov, umývanie automobilov, umývanie dopravných prostriedkov, vulkanizácia pneumatík (opravy), sprostredkovanie uvedených
služieb.
39 - Prenájom miesta na parkovanie, služby parkovania automobilov, prenájom skladísk, prenájom garáží, distribúcia tovaru na dobierku, sprostredkovanie prepravy, skladovanie tovaru na dobierku, sprostredkovanie prepravy, skladovanie,
prenájom skladísk, balenie tovaru, dovoz, doprava, doručovanie tovaru, balenie a doručovanie
darčekových a umeleckých predmetov, distribúcia umeleckých predmetov, doručovacie služby,
doručovanie tovaru, informácie o balení a doručovaní darčekov a umeleckých predmetov, kuriérske služby, zabezpečovanie a sprostredkovanie balenia a doručovanie tovaru, autobusová doprava, automobilová preprava, informácie o preprave, nákladná kamiónová doprava, prenájom
automobilov, prenájom dopravných prostriedkov,
prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie,
služby v doprave a preprave, sprostredkovanie
prepravy, sprostredkovanie uvedených služieb,
ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov
pri poruchách.
41 - Prevádzkovanie športových zariadení, prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich
na regeneráciu a rekondíciu, organizovanie športových súťaží, požičiavanie športového náradia
a športového výstroja s výnimkou dopravných
prostriedkov, športoviská (služby), prevádzkovanie športových zariadení, prevádzka a prenájom
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ihrísk, prenájom štadiónov a športových zariadení, prenájom tenisových kurtov, zabezpečovanie
športových výcvikov, kurzov a školení, výchova
a zdokonaľovanie športovcov, organizovanie turnaja a súťaží, výchovné aktivity na podporu boja
proti drogám, organizovanie športových podujatí,
trénovanie, činnosť umeleckej a športovej agentúry, činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu,
fotografická reportáž, fotografovanie, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie
a vedenie sympózií, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné,
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), organizovanie súťaží krásy, organizovanie športových
podujatí a súťaží, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, sprostredkovanie uvedených služieb, umelecké módne
agentúry, usporadúvanie divadelných, filmových,
koncertných a iných predstavení na účely kultúrne a zábavné, usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných, vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov, výchovno-zábavné
klubové služby, výroba (tvorba) videofilmov, výroba divadelných alebo iných predstavení, živé
predstavenia, poradenská činnosť v oblasti športu.
42 - Architektonické poradenstvo, interiérová výzdoba, projektovanie stavieb, štúdie technických
projektov, vypracovanie stavebných výkresov,
zememeračstvo, dizajn nábytku a bytového zariadenia a zariadenia vstupných hál a obchodných priestorov, sprostredkovanie uvedených
služieb.
43 - Služby barov, rýchle občerstvenie (bufety),
hotelierske služby, kaviarne, prenájom prednáškových sál, prenájom prenosných stavieb, príprava a dodávka jedla na objednávku do domu,
reštaurácie, samoobslužné reštaurácie, hotely,
prenájom prechodného ubytovania, sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, ubytovacie kancelárie, sprostredkovanie hotelierskych služieb, zaobstarávanie ubytovania a stravovania v hoteloch,
penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a v rekreačných
zariadeniach.
44 - Masáže, fyzioterapia, fytoterapia, aromaterapia, akvaterapia, kadernícke salóny, parné kúpele, verejné kúpele na hygienu, lekárske služby,
zdravotnícka starostlivosť, ošetrovateľské služby,
manikúra, salóny krásy, zotavovne, súkromné
kliniky alebo sanatóriá, starostlivosť o deti, sprostredkovanie vyššie uvedených služieb.
(540) AXTON
(731) AXTON, s. r. o., Bajkalská 29/D, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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1942-2006
26.10.2006
12, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44
12 - Autá, automobilové pneumatiky, automobilové podvozky, automobilové reťaze, automobilové strechy, automobily, autopoťahy, autosedadlá, batožinové kufre na motocykle, batožinové
nosiče na vozidlá, bezpečnostné sedačky pre deti
do automobilov, brzdové čeľuste do vozidiel,
brzdové diely do vozidiel, brzdové lamely do vozidiel, brzdové obloženia do vozidiel, brzdové
obloženie do dopravných prostriedkov, brzdy do
vozidiel, čalúnenie automobilov, čapy na pneumatiky, čelné sklá, dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach, duše na kolesá automobilov, dvere na dopravné prostriedky, hnacie motory do pozemných
vozidiel, hydraulické obvody do vozidiel, kamióny, nákladné vozidlá, karosérie dopravných
prostriedkov, klaksóny automobilov, kolesá automobilov, kolesá vozidiel, motocykle, motory do
motocyklov, motory do pozemných vozidiel, náboje kolies automobilov, nafukovacie vankúše
(ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách),
nákladné autá, nárazníky automobilov, nosiče lyží na autá, okenné tabule na okná automobilov,
opierky na sedadlá automobilov, plášte na pneumatiky, pneumatiky, podvozky automobilov, prevodové hriadele do pozemných vozidiel, prevodovky do pozemných vozidiel, snehové reťaze,
spätné zrkadlá, športové autá, tienidlá proti slnku
do automobilov, tlmiace pružiny na vozidlá, tlmiče automobilov, torzné tyče do vozidiel, uzávery
palivových nádrží vozidiel, zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, zariadenia do automobilov proti oslneniu.
35 - Komerčné informačné kancelárie, obchodné
alebo podnikateľské informácie, poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií,
profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný manažment a podnikové
poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, odborné obchodné poradenstvo, posudzovanie efektívnosti prevádzky
a racionalizácie práce, poskytovanie pomoci pri
riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, riadenie priemyselných alebo obchodných
podnikov, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov, organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné
účely, prepisovanie, reprografia dokumentov,
spracovanie textov, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., personálne poradenstvo, výber osôb pomocou psychologických
testov, reklama, reklamná a propagačná činnosť,
reklama on-line v počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, zásielkové reklamné služby, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely, uverejňovanie a vydávanie reklamných

alebo náborových textov, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, príprava inzertných stĺpcov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), prenájom reklamných materiálov, prenájom
reklamných plôch a priestorov, lepenie plagátov,
štatistické informácie, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), marketingové štúdie, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, obchodný
alebo podnikateľský prieskum, vedenie kartoték
v počítači, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, sprostredkovateľské práce, sprostredkovanie obchodu s tovarom, zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup
tovarov a služieb pre iné podniky), podpora predaja (pre tretie osoby), rozširovanie vzoriek,
predvádzanie tovaru.
36 - Inkasovanie nájomného, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, oceňovanie
a odhady nehnuteľností, prenájom bytov, prenájom nehnuteľností, realitné kancelárie, správa
nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností,
vedenie nájomných domov, vedenie nájomných
bytov, finančný lízing, lízing strojov a zariadení,
lízing spojený s financovaním, sprostredkovanie
nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, inkasovanie nájomného, lízing motorových vozidiel,
realitné kancelárie, činnosť účtovných poradcov,
vedenie účtovnej evidencie, poskytovanie úverov,
sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede.
37 - Vykonávanie inžinierskych, priemyselných,
bytových a občianskych stavieb, prípravné a pomocné stavebné práce, demolácia budov, výstavba a opravy skladov, dozor nad stavbami, stavebné informácie, čistenie, čistenie exteriérov
a interiérov, čistenie komínov, prenájom čistiacich strojov, inštalácia a opravy chladiacich a klimatizačných zariadení, informácie o opravách, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie stavieb, klampiarstvo, inštalácia, čistenie a údržba kotlov, montáž kuchynských zariadení, montáž a opravy
vzduchotechnických zariadení, montáž a opravy
klimatizačných zariadení, montáž a opravy vykurovacích zariadení, montáž, inštalácia a opravy
okien, dverí a iných stavebných prvkov, montáž,
kladenie, servis, sanácie a opravy podláh a parkiet, realizácia fasád so zateplením a bez zateplenia, exteriérové a interiérové maľovanie a natieranie, štukovanie a sadrovanie, montovanie lešení, murárstvo, údržba nábytku, reštaurovanie nábytku, montáž a opravy pecí, pokrývačské práce
na strechách, inštalácia a opravy požiarnych hlásičov a poplašných systémov proti vlámaniu, tapetovanie, asfaltovanie, realizácia cestných povrchov (kladenie), vŕtanie studní, montovanie
a opravy televízorov, umelecká stolárska výroba
a opravy, utesňovanie stavieb a budov, inštalácia
a opravy výťahov, autoopravovne, autoservisy,
čalúnnické opravy, čistenie automobilov, informácie o opravách, inštalácia a opravy klimatizačných zariadení, inštalácia a opravy poplašných
systémov proti vlámaniu, klampiarstvo a inštalatérstvo, lakovanie, glazovanie, leštenie vozidiel,
mazanie vozidiel, montáž a opravy vykurovacích
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zariadení v automobiloch, montáž, údržba a opravy strojov, odrušovanie elektrických prístrojov
a zariadení, oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov, oprava opotrebovaných alebo
poškodených strojov, oprava pneumatík vulkanizáciou, opravy púmp a čerpadiel, pieskovanie,
prenájom vozidiel na zametanie, protektorovanie
pneumatík, protihrdzová úprava, protikorózne
nátery na ošetrovanie vozidiel, údržba a opravy
motorových vozidiel, údržba automobilov, umývanie automobilov, umývanie dopravných prostriedkov, vulkanizácia pneumatík (opravy), sprostredkovanie uvedených služieb.
39 - Prenájom miesta na parkovanie, služby parkovania automobilov, prenájom skladísk, prenájom garáží, distribúcia tovaru na dobierku, sprostredkovanie prepravy, skladovanie tovaru na dobierku, sprostredkovanie prepravy, skladovanie,
prenájom skladísk, balenie tovaru, dovoz, doprava, doručovanie tovaru, balenie a doručovanie
darčekových a umeleckých predmetov, distribúcia umeleckých predmetov, doručovacie služby,
doručovanie tovaru, informácie o balení a doručovaní darčekov a umeleckých predmetov, kuriérske služby, zabezpečovanie a sprostredkovanie balenia a doručovanie tovaru, autobusová doprava, automobilová preprava, informácie o preprave, nákladná kamiónová doprava, prenájom
automobilov, prenájom dopravných prostriedkov,
prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie,
služby v doprave a preprave, sprostredkovanie
prepravy, sprostredkovanie uvedených služieb,
ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov
pri poruchách.
41 - Prevádzkovanie športových zariadení, prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich
na regeneráciu a rekondíciu, organizovanie športových súťaží, požičiavanie športového náradia
a športového výstroja s výnimkou dopravných
prostriedkov, športoviská (služby), prevádzkovanie športových zariadení, prevádzka a prenájom
ihrísk, prenájom štadiónov a športových zariadení, prenájom tenisových kurtov, zabezpečovanie
športových výcvikov, kurzov a školení, výchova
a zdokonaľovanie športovcov, organizovanie turnaja a súťaží, výchovné aktivity na podporu boja
proti drogám, organizovanie športových podujatí,
trénovanie, činnosť umeleckej a športovej agentúry, činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu,
fotografická reportáž, fotografovanie, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie
a vedenie sympózií, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné,
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), organizovanie súťaží krásy, organizovanie športových podujatí a súťaží, organizovanie športových súťaží,
organizovanie živých vystúpení, sprostredkovanie uvedených služieb, umelecké módne agentúry, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných predstavení na účely kultúrne
a zábavné, usporadúvanie koncertov, hudobných
a tanečných produkcií, vydávanie periodických
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a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných, vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov, výchovno-zábavné klubové služby, výroba (tvorba) videofilmov, výroba
divadelných alebo iných predstavení, živé predstavenia, poradenská činnosť v oblasti športu.
42 - Architektonické poradenstvo, interiérová výzdoba, projektovanie stavieb, štúdie technických
projektov, vypracovanie stavebných výkresov,
zememeračstvo, dizajn nábytku a bytového zariadenia a zariadenia vstupných hál a obchodných
priestorov, sprostredkovanie uvedených služieb.
43 - Služby barov, rýchle občerstvenie (bufety),
hotelierske služby, kaviarne, prenájom prednáškových sál, prenájom prenosných stavieb, príprava a dodávka jedla na objednávku do domu,
reštaurácie, samoobslužné reštaurácie, hotely,
prenájom prechodného ubytovania, sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, ubytovacie kancelárie, sprostredkovanie hotelierskych služieb, zaobstarávanie ubytovania a stravovania v hoteloch,
penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a v rekreačných
zariadeniach.
44 - Masáže, fyzioterapia, fytoterapia, aromaterapia, akvaterapia, kadernícke salóny, parné kúpele, verejné kúpele na hygienu, lekárske služby,
zdravotnícka starostlivosť, ošetrovateľské služby,
manikúra, salóny krásy, zotavovne, súkromné
kliniky alebo sanatóriá, starostlivosť o deti, sprostredkovanie uvedených služieb.
(540)

(591) čierna, červená, biela
(731) AXTON, s. r. o., Bajkalská 29/D, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1981-2006
30.10.2006
35, 41, 43
35 - Lepenie plagátov; marketingové štúdie; personálne poradenstvo; prenájom reklamného času
vo všetkých komunikačných médiách; prenájom
reklamných priestorov; prieskum trhu; prieskum
verejnej mienky; reklama, reklamné agentúry;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom;
prenájom reklamných plôch; reklamné služby;
uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; televízne reklamy; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.
41 - Diskotéky (služby); filmová tvorba; filmové
štúdiá; prenájom filmov; služby kempingov so
športovým programom; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; nočné
kluby; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích
výstav; organizovanie plesov; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; služby poskytované prázdninovými tábormi;
organizovanie predstavení; prenájom štadiónov;
prenájom tenisových kurtov; prevádzkovanie špor-
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tových zariadení; organizovanie vedomostných
a zábavných súťaží; umelecké módne agentúry;
živé predstavenie.
43 - Služby barov; bufety; hotelierske služby; kaviarne; prevádzkovanie kempov; služby motelov;
penzióny; poskytovanie prechodného ubytovania; ubytovacie služby prázdninových táborov;
samoobslužné reštaurácie; turistické ubytovanie;
ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného ubytovania.

(540) ROZMARÍN
(731) Krška Jozef, Ing., Hodžova 1502/22, 911 01 Trenčín, SK;
(740) Krúpa Tomáš, Ing., Trenčín, SK;

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

1987-2006
30.10.2006
6, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 35, 36
6 - Umelecké diela a predmety z obyčajných kovov a bronzu.
12 - Automobily.
14 - Umelecké diela a predmety z drahých kovov.
16 - Umelecké litografie.
19 - Umelecké diela a predmety z kameňa, betónu a mramoru.
20 - Umelecké diela a predmety z dreva, vosku,
sadry a plastov.
21 - Umelecké diela a predmety z porcelánu, terakoty a skla.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi a službami, obchodný manažment, obchodné poradenstvo, obchodné informácie a obchodné konzultačné služby.
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie
kúpy a predaja nehnuteľností.

(540) FROM IDEAS TO VALUES
(731) Capital Partners Group, a. s., Hattalova 12/A,
831 03 Bratislava, SK;

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

1988-2006
30.10.2006
14, 35, 40
14 - Drahé kamene; syntetické kamene; brilianty;
perly; polodrahokamy; šperky.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom a službami - veľkoobchod s ručnými nástrojmi a ručnými náradiami používanými v zlatníctve; prístrojmi a nástrojmi používanými v zlatníctve;
chemickými prípravkami používanými v zlatníctve; škatuľkami a paletami; kameňmi a šperkami.
40 - Spracovanie a úprava materiálov - oblasť pôsobenia zlatníctvo; elektrické pokovovanie; galvanizácia; leštenie; odlievanie kovov; pozlacovanie; gravírovanie; rytie; spájkovanie.

(220) 30.10.2006
9 (511) 35, 41, 43
(511) 35 - Lepenie plagátov; marketingové štúdie; personálne poradenstvo; prenájom reklamného času
vo všetkých komunikačných médiách; prenájom
reklamných priestorov; prieskum trhu; prieskum
verejnej mienky; reklama, reklamné agentúry;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom;
prenájom reklamných plôch; reklamné služby;
uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; televízne reklamy; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.
41 - Diskotéky (služby); filmová tvorba; filmové
štúdiá; prenájom filmov; služby kempingov so
športovým programom; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; nočné kluby; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; služby poskytované prázdninovými tábormi; organizovanie predstavení; prenájom štadiónov; prenájom tenisových kurtov; prevádzkovanie športových zariadení; organizovanie vedomostných
a zábavných súťaží; umelecké módne agentúry;
živé predstavenie.
43 - Služby barov; bufety; hotelierske služby; kaviarne; prevádzkovanie kempov; služby motelov;
penzióny; poskytovanie prechodného ubytovania; ubytovacie služby prázdninových táborov;
samoobslužné reštaurácie; turistické ubytovanie;
ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného ubytovania.
(540)

(591) zelená, červená, žltá, biela
(731) Krška Jozef, Ing., Hodžova 1502/22, 911 01 Trenčín, SK;
(740) Krúpa Tomáš, Ing., Trenčín, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

(591) oranžová, modrá, biela
(731) AUREN, s. r. o., Sládkovičova 18, 934 05 Levice, SK;

1991-2006
30.10.2006
1, 6, 7, 17
1 - Chemické čističe oleja; lepidlá na priemyselné
účely.
6 - Kovové spony; medené krúžky.
7 - Objímky na mazanie (časti strojov); ložiská,
ako časti strojov; upchávky ako časti strojov; remene do motorov a hnacích strojov; hnacie reťaze s výnimkou reťazí do pozemných vozidiel.
17 - Gumové krúžky; polievacie hadice; hadice
s výnimkou kovových; tesniace krúžky; gumové
nárazníky; tesnenia na potrubia; tesniace materiály; tesnenia (patriace do triedy 17); gumové alebo vulkanfíbrové tesnenia (tesniace krúžky); tkaniny zo sklených vláken na izoláciu.

(540)

(731) RVR Afinis, s. r. o., Žitná 1, 831 06 Bratislava,
SK;
(210) 1989-2006

(210) 1992-2006
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(220) 30.10.2006
8 (511) 17, 40
(511) 17 - Tesnenia (tesnenia patriace do triedy 17); gumové alebo vulkanofíbrové tesnenia (tesniace krúžky); tesnenie na potrubie.
40 - Informácie o spracovaní a úprave materiálov.
(540)

(731) RVR Afinis, s. r. o., Žitná 1, 831 06 Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1993-2006
30.10.2006
9, 18, 25, 28, 35
9 - Okuliare na šport; potápačské potreby; záchranné vesty.
18 - Batohy; palice horolezecké; tašky.
25 - Bielizeň proti poteniu; čiapky; kombinézy;
konfekcia; kúpacie čiapky; lyžiarske topánky; obuv;
plavky; plážové odevy; rukavice; športové odevy
ostatné.
28 - Korčule; lyže; surfy; lyžiarske viazania; snoubordy; wakeboardy; skejtbordy; postroje pre horolezcov; tenisové rakety; snežnice; vosky na lyže; vodné lyže; golfové palice.
35 - Maloobchodné služby pre tretie osoby s uvedeným tovarom; reklama na internete.

(540)

(591) čierna, červená
(731) SPORT EX, spol. s r. o., Dúbská cesta 1290, 024 01
Kysucké Nové Mesto, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1995-2006
30.10.2006
16, 35, 41
16 - Albumy; atlasy; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy, brožúry; fotografie; grafické zobrazenie; katalógy; knihy; mapy; noviny; publikácie; tlačoviny.
35 - Marketingové štúdie; obchodné alebo podnikateľské informácie; organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely; prenájom reklamných materiálov; prieskum trhu; reklama; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; zabezpečovanie
predplácania novín a časopisov.
41 - Fotografovanie; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; vydávanie novín, kníh a časopisov v papierovej a elektronickej
forme; vydávanie textov, s výnimkou reklamných alebo náborových.

(220) 30.10.2006
8 (511) 16, 35, 41
(511) 16 - Albumy; atlasy; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy, brožúry; fotografie; grafické zobrazenie; katalógy; knihy; mapy; noviny; publikácie; tlačoviny.
35 - Marketingové štúdie; obchodné alebo podnikateľské informácie; organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely; prenájom reklamných materiálov; prieskum trhu; reklama; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; zabezpečovanie
predplácania novín a časopisov.
41 - Fotografovanie; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, sympózií, workshopov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, prezentačných programov, logistických ocenení; vydávanie novín, kníh a časopisov v papierovej a elektronickej forme; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových.
(540)

(731) ATOZ EVENT s. r. o., Holečkova 657/29, 150 00
Praha, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

1997-2006
31.10.2006
41
41 - Organizovanie súťaží v plachtení bezmotorových lietadiel.

(540) FATRAGLIDE
(731) SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROKLUB, GEN.
MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA, AEROKLUB MARTIN, Letisko Tomčany, 036 01 Martin, SK;
(740) Mazák Peter, Ing., Martin, SK;

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

(540)

(731) ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., Holečkova 657/29, 150 00 Praha, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(210) 1996-2006

165

(540)

1998-2006
31.10.2006
16, 41
16 - Obrazy; tlač (rytiny); obrazy (maľby) zarámované aj nezarámované; noviny; periodiká; trhacie
kalendáre; knihy, grafiky; tlačivá; grafické reprodukcie; grafické zobrazenie; tlačoviny; publikácie; príručky; prospekty; časopisy (periodiká);
knižné záložky; ročenky; kalendáre; komiksy.
41 - Organizovanie súťaží (vedomostných alebo
zábavných); zverejňovanie textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových; filmová tvorba; vydávanie kníh;
výroba rozhlasových a televíznych programov;
výroba divadelných alebo iných predstavení; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie živých vystúpení; tvorba videofilmov; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
vydávanie (on-line) kníh a časopisov v elektronickej forme; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby).

Let
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(731) Občianske združenie Let, Ľ. Štúra 13, 984 01
Lučenec, SK;
(740) Dzúr Martin, Mgr., Lučenec, SK;

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

2000-2006
31.10.2006
9, 35, 42
9 - Fotografické clony, detektory; diaľkové ovládače; kompaktné disky; elektrické zariadenia na
diaľkové ovládanie priemyselných procesov; elektronické perá na vizuálne zobrazovacie zariadenia; expozimetre; magnetické identifikačné karty;
indikátory; koaxiálne káble; kamery; kódované
magnetické karty; kompaktné disky; optické kompaktné disky; kontrolné a regulačné elektrické
prístroje; korekčné šošovky; lasery s výnimkou
laserov na lekárske účely; elektrické meracie zariadenia; meracie prístroje; mikrofóny; monitorovacie počítačové programy; monitorovacie prístroje; modemy; počítačové monitory; počítačová
myš; prístroje na navigáciu vozidiel, palubné počítače; nepriestrelné vesty; objektívy; ochranné
zariadenie proti prepätiu; elektronické odrušovače; operačné programy; optické čítače; optické
disky; optické lampy; optické nosiče údajov;
optické prístroje a nástroje; optické šošovky;
optické výrobky; osobné ochranné prostriedky
proti nehodám; osvetľovacie prístroje; elektrické
otvárače dverí; pamäte počítačov; elektronické
perá pre vizuálne zobrazovacie jednotky; periférne zariadenia počítačov; počítače; počítačový
softvér; poplašné zariadenia; požiarne hlásiče;
ochranné zariadenia proti prepätiu; audio- a videoprijímače; programy obsluhujúce počítač; zariadenia pre počítačové rozhrania; ručná krátkovlnná vysielačka; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; skúšobné prístroje s výnimkou
prístrojov na lekárske účely; optické slnečné clony; telemetre, optické diaľkomery; vysielače elektronických signálov; telekomunikačné vysielacie
zariadenia; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; elektrické signalizačné zvončeky; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové zariadenia na
prenášanie zvuku; zvukové signálne zariadenia;
zvukové poplašné zariadenia; zariadenia na tvorbu uzavretých kamerových okruhov; prístroje
a zariadenia na spracovanie obrazových a zvukových signálov.
35 - Veľkoobchod s tovarom uvedeným v triede 9,
reklamná činnosť.
42 - Inštalácia počítačových programov; licencie
práv duševného vlastníctva.

(540)

(591) čierna, modrá
(731) HDS, a. s., Matúškova 7, 026 01 Dolný Kubín, SK;

(210) 2003-2006
(220) 2.11.2006

8 (511) 6, 16, 17, 19, 37, 41, 42
(511) 6 - Kovové stavebné materiály, najmä kovové konštrukcie, kovové strešné krytiny, najmä oceľové
dosky a škridly, kovové obklady na stavby, kovové fólie, kovové kľučky na dvere a okná, kovové výstuže na stavby, kovové komíny, kovové
stĺpiky a stojany na stavby, prefabrikované kovové stavebné materiály, výstuhové kovové materiály na stavby, kovové rúrky na vetranie, klimatizačné zariadenia, pevné a prenosné kovové
prvky (stavby), kovové prístrešky, kovové rímsy,
kovové strešné okná, kovové žľaby na strešné
odkvapy.
16 - Papier a tovar vyrobený z papiera patriaci do
triedy 16, periodické a neperiodické publikácie,
časopisy, brožúry, fotografie, tlačené informácie
(papiernický tovar), letáky, postery, tlačené údaje
(papiernický tovar), tlačené príručky (návody),
tlačené reklamné a propagačné materiály vyrobené z papiera, papiernický tovar vrátane pohľadníc, listového papiera, obálok, blahoprajných
pohľadníc, kalendárov, samolepiek, obtlačkov (keramické obtlačky), tlačené vystrihované vzory,
karty okrem hracích, baliaci papier, papierové
vrecká, zošity, skicáre.
17 - Hmoty odolné voči vode, izolačné materiály
vrátane izolačných lakov, olejov, náterov, omietok, papiera, tkanín, škridiel, plsti a pások, vlny
na izolačné účely, materiály na tepelnú a zvukovú izoláciu, hydroizolácie, kovové fólie na izolačné účely, materiály na izoláciu stavieb proti
vlhkosti, izolátory na káble, minerálna vlna použitá ako izolačný materiál, izolačný papier, sklená vlna (vata) ako izolačný materiál, izolačné
materiály použité ako zábrana tepelnému žiareniu, tkaniny zo sklených vláken použité na izoláciu, chemické zlúčeniny na izolačné účely, čiastočne spracované plastické materiály, guma, kaučuk, gutaperča a výrobky vyrobené z týchto materiálov, čiastočne spracované plastické materiály
vrátane polyuretánu, polypropylénu, polyesteru
a polyamidu, najmä vo forme fólií, dosiek a pások, nite a vlákna z plastických materiálov s výnimkou na textilné účely, polystyrén, polystyrénová pena a polystyrénové dosky na izolačné
účely, penové materiály z gumy a plastov, tesniace a izolačné materiály, azbestová bridlica, celulóza ako čiastočne spracovaná látka.
19 - Nekovové stavebné materiály, najmä strešné
krytiny, strešné škridly, bridlice a bridlicové škridly ako strešné krytiny, šindeľ, nekovové lemovania na stavby, nekovové komíny a komínové nástavce, nekovové obloženia na stavby, obloženie
stien, ohňovzdorné cementové vrstvy, nekovové
nosníky na stavby, nekovové prenosné konštrukcie (stavby), nekovové okenné žalúzie, rámy okien,
omietky, plsť na stavebné účely, nekovové pevné
rúrky na stavebné účely, rímsy, odkvapové žľaby, preklady, drevotrieskové dosky, čiastočne
spracované drevo na stavebné účely, nekovové
vedenia pre ventiláciu, drevené mreže, drevené
obloženia na stavby, čiastočne spracované drevo
vo forme trámov, dosiek, lát, panelov, dýh, dreveného obloženia, parapetných dosiek, nekovových a netextilných vonkajších žalúzií a prístreškov, dvere a rámy dverí, sklo na stavebné účely,
výrobky z cementu, cementové dosky, nekovové
stavebné panely, sadra, malta, suché zmesi na
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prípravu malty, cement, tehly, liate tehly, stropy,
sadrové dosky, betón, stavebné materiály vyrobené z betónu, asfalt, výrobky z asfaltu na stavby, asfaltové pásy na izoláciu proti vode, decht
pre stavebníctvo, dechtové dosky.
37 - Poskytovanie poradenstva a informácií v stavebníctve, dozor a riadenie stavieb.
41 - Publikovanie, vydávanie textov a novinových článkov vrátane redakčných okrem vydávania reklamných a náborových textov.
42 - Inžinierska činnosť v stavebníctve, inžinierske stavby, projekty v odbore stavebníctva.
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8 (511) 35, 41
(511) 35 - Sprostredkovateľne práce; personálne poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím);
poradenské služby v oblasti obchodného alebo
podnikateľského riadenia; odborné obchodné poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo.
41 - Vzdelávanie; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania).
(540)

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

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

2019-2006
30.10.2006
35, 41, 43
35 - Lepenie plagátov; marketingové štúdie; personálne poradenstvo; prenájom reklamného času
vo všetkých komunikačných médiách; prenájom
reklamných priestorov; prieskum trhu; prieskum
verejnej mienky; reklama, reklamné agentúry;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom;
prenájom reklamných plôch; reklamné služby;
uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; televízne reklamy; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.
41 - Diskotéky (služby); filmová tvorba; filmové
štúdiá; prenájom filmov; služby kempingov so
športovým programom; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; nočné
kluby; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích
výstav; organizovanie plesov; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení;
služby poskytované prázdninovými tábormi; organizovanie predstavení; prenájom štadiónov; prenájom tenisových kurtov; prevádzkovanie športových zariadení; organizovanie vedomostných
a zábavných súťaží; umelecké módne agentúry;
živé predstavenia.
43 - Služby barov; bufety; hotelierske služby; kaviarne; prevádzkovanie kempov; služby motelov;
penzióny; poskytovanie prechodného ubytovania; ubytovacie služby prázdninových táborov;
samoobslužné reštaurácie; turistické ubytovanie;
ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného ubytovania.

(540)

(591) modrá, biela
(731) AJG - Amrop Jenewein Group, s. r. o., Zámocká 36,
811 01 Bratislava, SK;
(740) Máčaj a spol., s.r.o., Bratislava, SK;

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

(540)

(591) strieborná, biela
(731) AJG - Amrop Jenewein Group, s. r. o., Zámocká 36,
811 01 Bratislava, SK;
(740) Máčaj a spol., s.r.o., Bratislava, SK;

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

(731) Krška Jozef, Ing., Hodžova 1502/22, 911 01 Trenčín, SK;
(740) Krúpa Tomáš, Ing., Trenčín, SK;

(210) 2072-2006
(220) 13.11.2006

2073-2006
13.11.2006
35, 41
35 - Sprostredkovateľne práce; personálne poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím);
poradenské služby v oblasti obchodného alebo
podnikateľského riadenia; odborné obchodné poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo.
41 - Vzdelávanie; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania).

(540)

2074-2006
13.11.2006
35, 41
35 - Sprostredkovateľne práce; personálne poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím);
poradenské služby v oblasti obchodného alebo
podnikateľského riadenia; odborné obchodné poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo.
41 - Vzdelávanie; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania).
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rekreácie, informácie o možnostiach rozptýlenia,
informácie o možnostiach zábavy, obveselenie,
prevádzkovanie kasín, prevádzkovanie priestorov
s hracími automatmi, koncertné siene, sály, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie
a vedenie kongresov, meranie časov na športových podujatiach, nočné kluby, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav, organizovanie športových
súťaží, organizovanie živých vystúpení, zábavné
parky, požičiavanie potápačského výstroja, požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov, služby prázdninových táborov
(zábava), praktický výcvik (ukážky), prekladateľské služby, prenájom audioprístrojov, prenájom
štadiónov, prenájom tenisových kurtov, prenájom
videokamier a videorekordérov, služby poskytované na štadiónoch a športových ihriskách patriace do triedy 41, sprostredkovanie uvedených
služieb.
44 - Fyzioterapia, fytoterapia, aromaterapia, akvaterapia, parné kúpele, verejné kúpele na hygienu,
lekárske služby, manikúra, masáže, ošetrovateľské služby, salóny krásy, zotavovne.

(591) zelená, biela
(731) AJG - Amrop Jenewein Group, s. r. o., Zámocká 36,
811 01 Bratislava, SK;
(740) Máčaj a spol., s.r.o., Bratislava, SK;

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

2088-2006
13.11.2006
29
29 - Mäso, ryby s výnimkou živých, hydina nie
živá, divina, 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.

(540) HOTOVKA
(731) COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;

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

2090-2006
13.11.2006
16, 35, 41, 44
16 - Papiernický tovar; oznámenia (papiernický
tovar); lístky; mapy; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; nálepky, lepiace štítky; samolepky pre domácnosť a na kancelárske
účely; štítky (papierové nálepky); vrecká z papiera alebo plastických materiálov; obtlačky; výrobky z kartónu, lepenky; bublinkové obaly z plastických materiálov; lepenkové alebo papierové
škatule; baliaci papier; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; plastové fólie na balenie; papierové obrúsky; obrúsky (papierové prestieranie); papierové obrusy; papierové prikrývky na
stôl; stolové prestieranie z papiera; papierové
obrúsky, utierky; papierové podložky pod poháre; podložky pod pivové poháre; papierové podbradníky; plagáty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo z lepenky; papierové vlajky; papierové klobúky.
35 - Reklamné agentúry, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, personálne poradenstvo, prenájom
predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja,
predvádzanie tovaru, prenájom reklamného času
vo všetkých komunikačných médiách, prenájom
reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum
verejnej mienky, reklama, sekretárske služby.
41 - Prevádzkovanie športových zariadení a fitnescentier, prevádzkovanie bazénov, služby pre
oddych a rekreáciu a telesné cvičenia, výcvik,
služby kondičných trénerov, služby v kempingoch
so športovým programom, výchovno-zábavné
klubové služby, kluby zdravia (telesné cvičenia),
gymnastický výcvik, informácie o možnostiach

(540)

(591) modrá, žltá, strieborná, biela
(731) EUROPA FITNESS CLUB s. r. o., Malachitová 13,
974 05 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

2091-2006
14.11.2006
11
11 - Kotly (výhrevné).

(540) VIGAS
(731) Vigaš Pavel, VIMAR, M. Čulena 25, 974 11
Banská Bystrica, SK;

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

2094-2006
14.11.2006
16, 35, 37, 39
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá, kopírovacie zariadenia, kancelárske potreby uvedené v tejto
triede, kancelárska technika a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto triede.
35 - Maloobchodná činnosť v oblasti strojárskeho, stavebného, sklárskeho, chemického, petrochemického a drevospracujúceho priemyslu, s kovovými a nekovovými výrobkami, so železiarskym tovarom, s drobným železiarskym tovarom,
s oceľovými konštrukciami, s technologickými,
dopravnými a manipulačnými zariadeniami, so
strojmi a zariadeniami, s autogénnou technikou,
so zváračskou technikou a s príslušenstvom, s prídavnými materiálmi na zváranie, s ochrannými
a pracovnými pomôckami, so záhradkárskymi
a chovateľskými potrebami, s drogériovým tovarom, s lakmi a farbami, s nábytkom, s domácimi
potrebami, s kuchynskými potrebami, s potravinárskymi výrobkami, s tabakovými výrobkami,
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s dopravnými prostriedkami a ich príslušenstvom,
s obuvou, s textilom, s odevmi, s kancelárskou
a výpočtovou technikou, s televíznymi anténami,
s rozhlasovými anténami, so satelitnými zariadeniami, s elektronikou, s elektroinštalačným materiálom, s elektronickými prístrojmi a zariadeniami, so zabezpečovacou technikou, s priemyselnou televíziou, s reprodukčnou technikou, s telekomunikačnými zariadeniami, so zdravotníckou
technikou; činnosť reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, prenájom reklamných priestorov a plôch,
prenájom reklamných materiálov, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení,
aranžovanie výkladov, analýzy nákladov, inzertné činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo v obchodnej činnosti, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, obchodný
manažment a podnikové poradenstvo, odborné
obchodné poradenstvo, prieskum trhu, sekretárske služby, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh.
37 - Montáž, údržba a opravy zváračskej techniky, strojných a priemyselných zariadení, klampiarske práce, inštalatérske práce, prenájom stavebných strojov a zariadení.
39 - Balenie tovarov, nákladná a kamiónová doprava, skladovanie, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy, kuriérske služby, doručovanie tovaru, preprava nábytku, preprava a skladovanie odpadu, prenájom skladísk, prepravné
služby, prenájom plavidiel, automobilov.

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

(540)

(731) František Kysela FERRO, Drieňová 22, 010 04
Žilina, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

2102-2006
15.11.2006
5
5 - Farmaceutické výrobky.

(540) DITROPAN
(731) SANOFI - AVENTIS, 174, Avenue de France,
75013 Paris, FR;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratislava, SK;

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

2107-2006
16.11.2006
19
19 - Tenkostenné vibrolisované betónové tvárnice.

(591) červená, sivá, čierna
(731) Kraščenič Rudolf, Ing. arch., Hviezdoslavov 32,
930 41 Hviezdoslavov, SK;
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2111-2006
16.11.2006
18, 25, 35
18 - Aktovky, kufríky, batohy, cestovné kufre,
cestovné tašky, dáždniky, diplomatické kufríky,
kabelky, kľúčenky (kožená galantéria), kožené
alebo kožou potiahnuté škatule, kufríky na toaletné potreby, nákupné tašky, peňaženky, puzdrá
a obaly na doklady, puzdrá na navštívenky, kožené vrecká, kožené puzdrá na drobné predmety.
25 - Obuv všetkého sortimentu: pánska, dámska,
detská, športová obuv, topánky, celé topánky, futbalová obuv, papuče, plážová obuv, sandále; odevy, najmä bielizeň, bielizeň pohlcujúca pot, bielizeň zabraňujúca poteniu, body, krátke, jazdecké
alebo spodné nohavice, pánske spodky, župany,
pyžamá, ponožky, cyklistické oblečenie, kombinézy, plážové oblečenie, športové bundy, plavky,
konfekcia, vrchné ošatenie, kabáty, zvrchníky,
krátke kabátiky, krátke kabáty s kapucňou, kapucne, bundy, kostýmy, šaty, obleky, saká, vesty,
košele, nohavice, sukne, pulóvre, pletené svetre,
tielka, tričká, pokrývky hlavy, čelenky, čiapky,
priliehavé čiapky, šilty na pokrývky hlavy, baretky, šály, šatky, vlnené šály, opasky, rukavice,
palčiaky, potníky, vrecká na odevy.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s aktovkami, kufríkmi, batohmi, cestovnými kuframi,
cestovnými taškami, obuvou, odevmi, textilom,
galantériou, textilnými doplnkami, koženou galantériou; kancelárie zaoberajúce sa dovozom
a vývozom, poradenstvo v obchodnej činnosti,
obchodné alebo podnikateľské informácie, aranžovanie výkladov, organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav a veľtrhov, predvádzanie tovaru, reklama, on-line reklama na internete,
sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s odevmi, obuvou, textilom a galantériou.

(540)

(731) CHEN BRATISLAVA, spol. s r. o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, SK;

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

2118-2006
20.11.2006
9, 28, 35, 36, 37, 41, 42
9 - Predajné automaty a mechanizmy do prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince,
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, hudobné automaty uvádzané do činnosti
vhodením mince, počítačové hry, videohry, videotelefóny, videopásky, videokamery, pozorovacie prístroje, počítačový hardvér, počítače a periférne zariadenia k počítačom, počítačový softvér, počítačové programy a softvér všetkého druhu na akomkoľvek type nosičov, t. j. nahrané na
magnetických nosičoch alebo stiahnuté z externej
počítačovej siete, nahrané programy obsluhujúce
počítače, monitorovacie počítačové programy,
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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, hracie kocky, pohár na hracie kocky, hracie karty,
karty na bingo, hracie žetóny, stolové spoločenské hry, ruletové kolo, stoly na salónny futbal, biliardové stoly, biliardové stoly uvádzané do činnosti vhodením mince, šípky ako elektronická
hra, výbava na rôzne druhy hier, hračky.
35 - Reklamná činnosť, podpora predaja (pre tretie osoby), sprostredkovanie nákupu a predaja
tovarov.
36 - Zmenárenské služby, pôžičky a úvery, služby v oblasti financovania a peňažníctva, služby
úverových ústavov s výnimkou bánk, finančné
analýzy, finančné informácie, poradenstvo a riadenie, garancie, záruky a kaucie, overovanie šekov, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach, organizovanie dobročinných
zbierok, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo internetu.
37 - Montáž a údržba elektrických zariadení, montáž a údržba elektronických zariadení, servis
elektronických hier.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi, prevádzkovanie kasín, nočné kluby, prevádzkovanie stávkových hier v kasínach, prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov a elektricko-mechanických ruliet,
organizovanie lotérií, hier, hranie o peniaze, prenájom hier Ruleta, Black Jack, Poker, Craps
a ďalších vrátane potrebného zariadenia a krupierov na firemných akciách, predvádzanie a výučba
pravidiel hier na pobavenie, vydávanie on-line
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, prenájom počítačových
hier, 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 počítačo-

vých programov, výskum a vývoj v oblasti softvéru a hardvéru, prenájom počítačov a počítačového softvéru, spravovanie autorských práv, poskytovanie a distribúcia licencií k právam duševného vlastníctva, predovšetkým k počítačovým
programom so súhlasom autora, vytváranie
a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových stránkach, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru a softvéru, inštalácia počítačových 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, počítačových sietí a internetu.
(540)

(591) zelená, biela
(731) A. M. AXON, s. r. o., Kopčianska 16, 851 01
Bratislava, SK;

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

2119-2006
20.11.2006
9, 28, 36, 41, 42
9 - Predajné automaty a mechanizmy do prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince,
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, hudobné automaty uvádzané do činnosti
vhodením mince, počítačové hry, videohry, videotelefóny, videopásky, videokamery, pozorovacie prístroje, počítačový hardvér, počítače
a periférne zariadenia k počítačom, počítačový
softvér, počítačové programy a softvér všetkého
druhu na akomkoľvek type nosičov, t. j. nahrané
na magnetických nosičoch alebo stiahnuté z externej počítačovej siete, 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, hracie kocky, pohár na hracie kocky, hracie karty,
karty na bingo, hracie žetóny, stolové spoločenské hry, ruletové kolo, stoly na salónny futbal,
biliardové stoly, biliardové stoly uvádzané do
činnosti vhodením mince, šípky ako elektronická
hra, výbava na rôzne druhy hier, hračky.
36 - Zmenárenské služby, pôžičky a úvery, služby v oblasti financovania a peňažníctva, služby
úverových ústavov s výnimkou bánk, finančné
analýzy, finančné informácie, poradenstvo a riadenie, garancie, záruky a kaucie, overovanie šekov, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, úschovné služby, úschova v bezpeč-
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nostných schránkach, organizovanie dobročinných
zbierok, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo internetu.
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,
prenájom hier Ruleta, Black Jack, Poker, Craps
a ďalších vrátane potrebného zariadenia a krupierov na firemných akciách, predvádzanie a výučba
pravidiel hier na pobavenie, vydávanie on-line
kníh a časopisov v elektronickej forme, poskytovanie elektronických publikácií on-line bez možnosti kopírovania, vydávanie textov s výnimkou
reklamných alebo náborových, prenájom počítačových hier, 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, spravovanie autorských práv, poskytovanie a distribúcia licencií k právam duševného vlastníctva, predovšetkým k počítačovým
programom so súhlasom autora, vytváranie
a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových stránkach, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru a softvéru, inštalácia počítačových 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, počítačových sietí a internetu.
(540)

(591) žltá, červená, tmavomodrá, svetlomodrá
(731) A. M. AXON, s. r. o., Kopčianska 16, 851 01
Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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2120-2006
20.11.2006
9, 28, 35, 36, 37, 41, 42
9 - Predajné automaty a mechanizmy do prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince,
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, hudobné automaty uvádzané do činnosti
vhodením mince, počítačové hry, videohry, videotelefóny, videopásky, videokamery, pozorovacie prístroje, počítačový hardvér, počítače
a periférne zariadenia k počítačom, počítačový
softvér, počítačové programy a softvér všetkého
druhu na akomkoľvek type nosičov, t. j. nahrané
na magnetických nosičoch alebo stiahnuté z externej počítačovej siete, nahrané programy obsluhujúce počítače, 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, hracie kocky, pohár na hracie kocky, hracie karty,
karty na bingo, hracie žetóny, stolové spoločenské hry, ruletové kolo, stoly na salónny futbal,
biliardové stoly, biliardové stoly uvádzané do
činnosti vhodením mince, šípky ako elektronická
hra, výbava na rôzne druhy hier, hračky.
35 - Reklamná činnosť, podpora predaja (pre tretie osoby), sprostredkovanie nákupu a predaja
tovarov.
36 - Zmenárenské služby, pôžičky a úvery, služby v oblasti financovania a peňažníctva, služby
úverových ústavov s výnimkou bánk, finančné
analýzy, finančné informácie, poradenstvo a riadenie, garancie, záruky a kaucie, overovanie šekov, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach, organizovanie dobročinných
zbierok, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo internetu.
37 - Montáž a údržba elektrických zariadení, montáž a údržba elektronických zariadení, servis
elektronických hier.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi, prevádzkovanie kasín, nočné kluby, prevádzkovanie stávkových hier v kasínach, prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov a elektricko-mechanických ruliet,
organizovanie lotérií, hier, hranie o peniaze, prenájom hier Ruleta, Black Jack, Poker, Craps
a ďalších vrátane potrebného zariadenia a krupierov na firemných akciách, predvádzanie a výučba
pravidiel hier na pobavenie, vydávanie on-line
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, zá-
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bava 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, prenájom počítačových
hier, 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, spravovanie autorských práv, poskytovanie a distribúcia licencií k právam duševného vlastníctva, predovšetkým k počítačovým
programom so súhlasom autora, vytváranie
a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových stránkach, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru a softvéru, inštalácia počítačových programov, prevod
a konverzia údajov a dokumentov z fyzických
médií na elektronické média, technický prieskum, sprostredkovanie uvedených služieb, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, počítačových sietí a internetu.

(731) Slovenské plachtárske centrum, o. z., Letisko
Tomčany, 036 01 Martin, SK;

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

(540) EUROAXON
(731) EUROAXON, s.r.o., Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, SK;

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

2142-2006
22.11.2006
35, 44
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment;
obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce.
44 - Lekárske služby; veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat, poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby.

(540)

(591) sivá, biela
(731) LES PALISADES s. r. o., Palisády 31, 811 06
Bratislava, SK;
(740) Bartalská Katarína, JUDr., Bratislava, SK;

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

2167-2006
27.11.2006
41
41 - Organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení.

(540)

fatraglide mountain challenge

2169-2006
27.11.2006
442484
1.11.2006
CZ
18, 25, 26
18 - Aktovky, batohy, tašky, cestovné kufre, dáž-dniky, diplomatky, palice, chlebníky, kabelky, kožená galantéria, kožušiny v rámci tejto triedy,
kufríky, nákupné tašky, náprsné tašky, puzdrá
v rámci tejto triedy, obojky, peňaženky, kožené
poťahy v rámci tejto triedy, plecniaky, remienky,
sedlárske výrobky, slnečníky, kožené šnúry, tašky na kolieskach, vodidlá.
25 - Krpce, baretky, topánky, bundy, čiapky, čapice, detské plienky textilné, galoše, čižmy, kabáty, plienkové nohavičky, nohavičky, gamaše,
kapucne, klobúky, kombinézy, konfekcia, korzety, kostýmy, košele, kúpacie plášte, kožušiny,
kravaty, legínsy, goliere, lyžiarska obuv, oblečenie, 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, nátelníky, uniformy, vesty, výbavy pre novorodencov, zástery, župany.
26 - Brmbolce, štítky na bielizeň, kovové nite na
vyšívanie, flitre, textilná galantéria, gumy do bielizne, štopkacie hríbiky, ihelníky, ihlice na pletenie a háčkovanie, ihly, pásky, volány, gombíky,
škatule na šijacie potreby, čipky, umelé kvety,
lacety, lemovky, natáčky do vlasov s výnimkou
elektrických, nažehľovacie záplaty, umelé ovocie, ozdobné ihlice, ozdoby, parochne, patentky,
prámikársky tovar, pracky, sieťky na vlasy, spony, šnurovadlá, šnúry, šnúrky, šnúrky na opásanie, výšivky, zipsy.

(540) DEEPNESS
(731) JEANS & MORE s. r. o., Solní 19, 301 00 Plzeň,
CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

2170-2006
27.11.2006
442483
1.11.2006
CZ
18, 25, 26
18 - Aktovky, batohy, tašky, cestovné kufre, dáždniky, diplomatky, palice, chlebníky, kabelky, kožená galantéria, kožušiny v rámci tejto triedy,
kufríky, nákupné tašky, náprsné tašky, puzdrá
v rámci tejto triedy, obojky, peňaženky, kožené
poťahy v rámci tejto triedy, plecniaky, remienky,
sedlárske výrobky, slnečníky, kožené šnúry, tašky na kolieskach, vodidlá.
25 - Krpce, baretky, topánky, bundy, čiapky, čapice, detské plienky textilné, galoše, čižmy, kabáty, plienkové nohavičky, nohavičky, gamaše,
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kapucne, klobúky, kombinézy, konfekcia, korzety, kostýmy, košele, kúpacie plášte, kožušiny,
kravaty, legínsy, goliere, lyžiarska obuv, oblečenie,
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, nátelníky, uniformy, vesty, výbavy pre novorodencov, zástery, župany.
26 - Brmbolce, štítky na bielizeň, kovové nite na
vyšívanie, flitre, textilná galantéria, gumy do bielizne, štopkacie hríbiky, ihelníky, ihlice na pletenie a háčkovanie, ihly, pásky, volány, gombíky,
škatule na šijacie potreby, čipky, umelé kvety,
lacety, lemovky, natáčky do vlasov s výnimkou
elektrických, nažehľovacie záplaty, umelé ovocie, ozdobné ihlice, ozdoby, parochne, patentky,
prámikársky tovar, pracky, sieťky na vlasy, spony, šnurovadlá, šnúry, šnúrky, šnúrky na opásanie, výšivky, zipsy.

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

2171-2006
27.11.2006
16, 35, 41
16 - Časopisy (periodiká), brožované knihy, brožúry, fotografie, kalendáre, katalógy, knihy, papiernický tovar, periodiká, plagáty, plány, príručky prospekty, publikácie, ročenky, tlačoviny,
trhacie kalendáre.
35 - Reklamné agentúry, marketingové štúdie,
obchodná činnosť (poradenstvo), podpora predaja pre tretie osoby, zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby, prieskum trhu, reklama, reklama (on-line) na počítačovej komunikačnej sieti, reklamné materiály (rozširovanie), reklam-né
materiály (vydávanie a aktualizovanie), reklam-né
oznamy, reklamné služby, reklamné texty, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných a náborových textov, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, zbieranie údajov do
počítačových databáz, komerčné alebo reklamné
výstavy.
41 - Fotografie, fotografická reportáž, texty (zverejňovanie okrem reklamných), vydávanie kníh
a časopisov, on-line vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme, organizovanie a vedenie
konferencií, organizovanie a vedenie seminárov, vydávanie kníh, súťaže, organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav.

(540)

(731) JAGA GROUP, s. r. o., Imricha Karvaša, 811 07
Bratislava, SK;

2172-2006
27.11.2006
36, 37, 40
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo).
37 - Oprava opotrebovaných alebo poškodených
motorov, oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov.
40 - Spracovanie odpadov, likvidácia odpadov,
recyklácia odpadov.

(540) MAVEBA
(731) MAVEBA spoločnosť s ručením obmedzeným,
Železničiarska 6, 094 31 Hanušovce nad Topľou,
SK;

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

(540) MARTIN JEANS
(731) JEANS & MORE s. r. o., Solní 19, 301 00 Plzeň,
CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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2175-2006
27.11.2006
35, 39, 40
35 - Analýzy nákladov; obchodné alebo podnikateľské informácie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; marketingové štúdie; pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľ-ské
informácie; poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný
alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; podpora predaja
(pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poradenstvo pri vedení podnikov; odborné obchodné poradenstvo; posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce; poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov; poradenské služby
v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky).
39 - Distribúcia energie; rozvod elektriny.
40 - Výroba energie.

(540)

(591) červená, oranžová, čierna
(731) SEP, a. s., Hodžova 20, 010 01 Žilina, SK;
(740) D VISION, s. r. o., Bratislava, SK;

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

2176-2006
27.11.2006
6, 7, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45
6 - Kovové konštrukčné časti energetických zariadení vrátane špeciálnych pomocných zariadení, ako sú napr. stožiare, oceľové konštrukcie,
kovové potrubia; drobné zámočnícke výrobky.
7 - Hydraulické turbíny, strojové konštrukčné časti
energetických zariadení vrátane špeciálnych pomocných zariadení.
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; prístroje a nástroje vedecké, fotografické, optické, signalizačné, kontrolné, dozorné, záchranné a vzdelávacie; poplašné zariadenia; elektrické a elektronické zariadenia na výpočet a odovzdávanie štatistických
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údajov a informácií; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií a procesov; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; elektrické vedenia, elektrické
akumulátory, bleskozvody, elektrické káble, elektrické spojky, elektrické svorky, elektrické hlásiče, elektrické kondenzátory, elektrické meniče,
elektrické objímky, elektrotechnické odbočné skrinky, elektrotechnické prípojky, prúdové usmerňovače, elektrické regulátory, rozvodné skrine, spínacie skrine, svetelné alebo mechanické signalizačné panely, skriňové rozvádzače, transformátory a trafostanice; meracie prístroje, elektrické
meracie zariadenia, elektrické monitorovacie prístroje, rozvody verejného osvetlenia; softvér, nahrané operačné programy.
11 - Tlakové zásobníky vody, parné a horúcovodné potrubia, kotly, parné akumulátory, lampy
verejného osvetlenia; bojlery, ohrievače vody,
zariadenia na čistenie odpadových vôd, články
do atómových reaktorov, destilačné prístroje, dýzy, expanzné nádrže na ústredné vykurovanie,
acetylénové generátory, plynové generátory, horáky, chladiarne, chladiace komory, chladiace
nádoby, chladiace stroje prístroje a zariadenia,
zariadenia na spracovanie jadrových palív a jadrové spomaľovače, jadrové reaktory, klimatizačné zariadenia.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, manuály počítačových programov (ako príručky), letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske
potreby patriace do tejto triedy, kancelárska
technika patriaca do tejto triedy, náhradné diely
a príslušenstvo kancelárskej techniky patriace do
triedy 16.
35 - Maloobchodná činnosť s tlakovými zariadeniami, parnými a horúcovodnými potrubiami,
kotlami, hydraulickými strojmi, motorovými vozidlami, s elektrickými a elektronickými strojmi,
prístrojmi a zariadeniami, s elektrickými materiálmi, ako sú elektrické vedenia, elektrické akumulátory, bleskozvody, elektrické káble, elektrické spojky, elektrické svorky, elektrické hlásiče,
elektrické kondenzátory, elektrické meniče, elektrické objímky, elektrotechnické odbočné skrinky, elektrotechnické prípojky, prúdové usmerňovače, elektrické regulátory, rozvodné skrine, spínacie skrine, svetelné alebo mechanické signalizačné panely, skriňové rozvádzače, transformátory, trafostanice, vzduchotechnické zariadenia,
transportné zariadenia, náhradné diely prívesov,
paliet, kontajnerov, vodné turbíny, príslušenstvo
k vodným elektrárňam, s kovovým nábytkom, so
strojmi a zariadeniami na spracovanie nerastných
hmôt; sprostredkovanie nákupu a predaja elektrickej energie a tepla; činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch,
zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, aranžovanie výkladov, inzertné
činnosti, obchodné prieskumy.
37 - Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení a prístrojov; montáž a oprava plynových
technických zariadení, kotlov, horákov, konštrukcií, tlakových nádob, meračov tepla; výstavba
energetických a teplárenských diel a zariadení
potrebných na ich prevádzku; oprava elektrome-

rov, zváracích transformátorov, rotačných strojov
a asynchrónnych motorov; inštalácia a údržba
elektrických rozvodov; murárske a natieračské
práce súvisiace s energetickými zariadeniami;
oprava a údržba hydraulických strojov a motorových vozidiel; prenájom stavebných strojov a zariadení.
38 - Informačné kancelárie, telekomunikačné informácie, telefónna komunikácia, komunikácia prostredníctvom optických káblov, počítačová komunikácia, prenájom telekomunikačných prístrojov,
prenájom prístrojov na prenos informácií, prenos
signálu pomocou satelitu, telefonické služby,
služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, prenášanie správ telegrafmi, telegrafická komunikácia, telegrafický prenos, telegrafné služby, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, elektronická pošta.
39 - Rozvod elektrickej energie a tepla; balenie
tovarov a uskladňovanie tovarov; prenajímanie
dopravných mechanizmov; autobusová doprava,
nákladná doprava, kamiónová doprava, osobná
doprava, preprava cenností, doprava pancierovými vozidlami.
40 - Výroba elektrickej energie a tepelnej energie, likvidácia rádioaktívneho odpadu; likvidácia
odpadu, recyklácia odpadu, spaľovanie odpadu
a spracovanie odpadu.
41 - Organizovanie a vedenie kolokvií, kongresov,
seminárov, konferencií a sympózií; vydávanie
kníh a časopisov, vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme.
42 - Projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, projektovanie strojárenských výrobkov a vzduchotechnických zariadení, projektovanie elektrorozvodných sietí, transformovní,
rozvodní, priemyselných a slaboprúdových elektroinštalácií, inžinierska činnosť v oblasti distribučného systému vysokonapäťovej siete, dozor
a technická inšpekcia, odborné a technické konzultácie, elektrotechnická posudková činnosť; revízne skúšky materiálov prevádzkových kotlov,
plynových zariadení a elektrických zariadení, revízne skúšky spôsobilosti zdvíhacích zariadení;
ciachovanie elektromerov a meracích súprav;
geologický výskum, grafický dizajn, priemyselný
dizajn, kontrola kvality; obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie; inštalácia, aktualizácia a zhotovovanie kópií počítačových programov; návrh počítačových systémov, poradenské služby v oblasti počítačového
hardvéru; prenájom počítačového softvéru.
43 - Poskytovanie, rezervácie a prevádzkovanie
prechodného ubytovania, turistického ubytovania
a hotelového ubytovania, ubytovacie kancelárie
zabezpečujúce prechodné ubytovanie, penzióny,
reštaurácie, príprava a dodávka jedál.
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti, osobní
strážcovia.
(540)

(731) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

2177-2006
27.11.2006
6, 7, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45
6 - Kovové konštrukčné časti energetických zariadení vrátane špeciálnych pomocných zariadení, ako sú napr. stožiare, oceľové konštrukcie,
kovové potrubia; drobné zámočnícke výrobky.
7 - Hydraulické turbíny, strojové konštrukčné časti
energetických zariadení vrátane špeciálnych pomocných zariadení.
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; prístroje a nástroje vedecké, fotografické, optické, signalizačné, kontrolné, dozorné, záchranné a vzdelávacie; poplašné zariadenia; elektrické a elektronické zariadenia na výpočet a odovzdávanie štatistických
údajov a informácií; elektrické zariadenia na
diaľkové ovládanie priemyselných operácií a
procesov; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; elektrické vedenia, elektric-ké akumulátory, bleskozvody, elektrické káble, elek-trické spojky, elektrické svorky, elektrické
hlásiče, elektrické kondenzátory, elektrické meniče, elektrické objímky, elektrotechnické odbočné
skrin-ky, elektrotechnické prípojky, prúdové
usmerňovače, elektrické regulátory, rozvodné
skrine, spínacie skrine, svetelné alebo mechanické signalizačné panely, skriňové rozvádzače,
transformátory a trafostanice; meracie prístroje,
elektrické meracie zariadenia, elektrické monitorovacie prístroje, rozvody verejného osvetlenia;
softvér, nahrané operačné programy.
11 - Tlakové zásobníky vody, parné a horúcovodné potrubia, kotly, parné akumulátory, lampy
verejného osvetlenia; bojlery, ohrievače vody,
zariadenia na čistenie odpadových vôd, články
do atómových reaktorov, destilačné prístroje, dýzy, expanzné nádrže na ústredné vykurovanie,
acetylénové generátory, plynové generátory, horáky, chladiarne, chladiace komory, chladiace
nádoby, chladiace stroje, prístroje a zariadenia,
zariadenia na spracovanie jadrových palív a jadrové spomaľovače, jadrové reaktory, klimatizačné zariadenia.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, manuály počítačových programov (ako príručky), letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske
potreby patriace do tejto triedy, kancelárska technika patriaca do tejto triedy, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky patriace do triedy 16.
35 - Maloobchodná činnosť s tlakovými zariadeniami, parnými a horúcovodnými potrubiami,
kotlami, hydraulickými strojmi, motorovými vozidlami, s elektrickými a elektronickými strojmi,
prístrojmi a zariadeniami, s elektrickými materiálmi, ako sú elektrické vedenia, elektrické akumulátory, bleskozvody, elektrické káble, elektrické spojky, elektrické svorky, elektrické hlásiče, elektrické kondenzátory, elektrické meniče,
elektrické objímky, elektrotechnické odbočné skrinky, elektrotechnické prípojky, prúdové usmerňovače, elektrické regulátory, rozvodné skrine, spínacie skrine, svetelné alebo mechanické signalizačné panely, skriňové rozvádzače, transformátory, trafostanice, vzduchotechnické zariadenia,
transportné zariadenia, náhradné diely prívesov,
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paliet, kontajnerov, vodné turbíny, príslušenstvo
k vodným elektrárňam; s kovovým nábytkom, so
strojmi a zariadeniami na spracovanie nerastných
hmôt; sprostredkovanie nákupu a predaja elektrickej energie a tepla; činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch,
zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, aranžovanie výkladov, inzertné
činnosti, obchodné prieskumy.
37 - Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení a prístrojov; montáž a oprava plynových
technických zariadení, kotlov, horákov, konštrukcií, tlakových nádob, meračov tepla; výstavba
energetických a teplárenských diel a zariadení
potrebných na ich prevádzku; oprava elektromerov, zváracích transformátorov, rotačných strojov
a asynchrónnych motorov; inštalácia a údržba
elektrických rozvodov; murárske a natieračské
práce súvisiace s energetickými zariadeniami;
oprava a údržba hydraulických strojov a motorových vozidiel; prenájom stavebných strojov a zariadení.
38 - Informačné kancelárie, telekomunikačné informácie, telefónna komunikácia, komunikácia
prostredníctvom optických káblov, počítačová komunikácia, prenájom telekomunikačných prístrojov, prenájom prístrojov na prenos informácií,
prenos signálu pomocou satelitu, telefonické služby, služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, prenášanie správ telegrafmi, telegrafická komunikácia, telegrafický prenos, telegrafné služby, poskytovanie telekomunikačného
pripojenia do svetovej počítačovej siete, elektronická pošta.
39 - Rozvod elektrickej energie a tepla; balenie
tovarov a uskladňovanie tovarov; prenajímanie
dopravných mechanizmov; autobusová doprava,
nákladná doprava, kamiónová doprava, osobná
doprava, preprava cenností, doprava pancierovými vozidlami.
40 - Výroba elektrickej energie a tepelnej energie, likvidácia rádioaktívneho odpadu; likvidácia
odpadu, recyklácia odpadu, spaľovanie odpadu
a spracovanie odpadu.
41 - Organizovanie a vedenie kolokvií, kongresov, seminárov, konferencií a sympózií; vydávanie kníh a časopisov, vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme.
42 - Projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, projektovanie strojárenských výrobkov a vzduchotechnických zariadení, projektovanie elektrorozvodných sietí, transformovní,
rozvodní, priemyselných a slaboprúdových elektroinštalácií, inžinierska činnosť v oblasti distribučného systému vysokonapäťovej siete, dozor
a technická inšpekcia, odborné a technické konzultácie, elektrotechnická posudková činnosť; revízne skúšky materiálov prevádzkových kotlov,
plynových zariadení a elektrických zariadení, revízne skúšky spôsobilosti zdvíhacích zariadení;
ciachovanie elektromerov a meracích súprav;
geologický výskum, grafický dizajn, priemyselný dizajn, kontrola kvality; obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie; inštalácia, aktualizácia a zhotovovanie kópií počítačových programov; návrh počítačových systé-
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35 - Maloobchodné služby v oblasti hutníckych
výrobkov, hutníckych materiálov, strojov, strojných 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 papierenských 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 - Prenájom stavebných strojov a zariadení;
montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov
a zariadení; montáž, opravy a údržba počítačov
a ich periférnych zariadení.
41 - Organizovanie živých vystúpení, meranie času na športových podujatiach, organizovanie športových a zábavných súťaží, požičiavanie športových potrieb, požičiavanie športového náradia,
požičiavanie športového výstroja okrem dopravných prostriedkov, prenájom športového náradia,
prenájom športových potrieb, prenájom štadiónov, prevádzkovanie športových zariadení, služby pre oddych a rekreáciu, služby športovísk,
prevádzka lyžiarskych vlekov a zariadení, informácie o možnostiach rekreácie, elektronické publikácie on-line bez možností kopírovania.
42 - Prenájom výpočtovej techniky; aktualizovanie, inštalácia, servis a spúšťanie počítačových
programov, počítačové programovanie, prenájom
prístupového času k počítačovým databázam, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru a softvéru, prenájom počítačového softvéru,
obnovovanie počítačových databáz, zhotovovanie kópií počítačových programov, prieskum
v oblasti využitia počítačov, návrh a tvorba počítačových systémov a softvéru, počítačové systémové analýzy, prevod a konverzia počítačových
programov a údajov; vytváranie, umiestňovanie a
udržiavanie počítačových stránok (webových).

mov, poradenské služby v oblasti počítačového
hardvéru; prenájom počítačového softvéru.
43 - Poskytovanie, rezervácie a prevádzkovanie
prechodného ubytovania, turistického ubytovania
a hotelového ubytovania, ubytovacie kancelárie
zabezpečujúce prechodné ubytovanie, penzióny,
reštaurácie, príprava a dodávka jedál.
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti, osobní
strážcovia.
(540)

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

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

2178-2006
27.11.2006
16, 35, 41
16 - Periodické a neperiodické publikácie, brožúry, časopisy, katalógy, prospekty, príručky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky,
tlačoviny.
35 - Reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, prenájom reklamných materiálov a reklamných priestorov, prenájom reklamného času vo
všetkých komunikačných médiách, marketingové
štúdie, prieskum trhu a verejnej mienky, vzťahy
s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi,
inštitúciami a spoločenským prostredím), obchodné alebo podnikateľské poradenstvo.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť.

(540)

(731) K-report, v. o. s., Libušina 95, 252 66 Libčice nad
Vltavou, CZ;
(740) Sallem Michal, Mgr., Bratislava, SK;

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

2179-2006
27.11.2006
9, 16, 35, 37, 41, 42
9 - Počítače, počítačový softvér, počítačový hardvér, periférne zariadenia počítačov, prístroje a zariadenia na spracovanie a ukladanie údajov a dát,
elektronické testovacie a meracie zariadenia a ich
súčasti, programy na počítačové hry, magnetické
nosiče údajov, nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálne záznamové disky.
16 - Firemné listiny, papiernický tovar, papierové
propagačné materiály, informačné brožúry, fotografie, katalógy, kalendáre, mapy, knihy, noviny,
časopisy, tlačivá a kancelárske potreby uvedené
v tejto triede, kancelárska technika uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto triede.

(540)

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)

účely, potravinové doplnky s liečebnými účinkami na denné doplnenie stravy, všetko patriace do
tejto triedy.
30 - Potraviny a potravinové doplnky s vysokým
obsahom vitamínov, minerálov, bylinných výťažkov a výťažkov zo zeleniny a ovocia vyrobených
s cieľom doplniť bežnú stravu konzumenta, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny, výrobky
s obsahom vitamínov, minerálov a bylín (určené
na ľudskú spotrebu), všetky požívatiny a prísady
do jedla vyrobené za účelom doplnenia bežnej
stravy konzumenta, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť zdravie konzumenta, všetky patriace do tejto
triedy.

(731) JD Software, s. r. o., Dlhá 923/88B, 010 01 Žilina, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2180-2006
28.11.2006
5, 30
5 - Dietetické výrobky pre deti s liečivými účinkami, dietetické výrobky pre chorých, chemické
výrobky na lekárske účely, liečivá kozmetika na
báze prírodných látok, liečivé výrobky kúpeľové,
liečivé prípravky pre kúpele, liečivé rastliny a výrobky z nich, vitamínové prípravky, medicinálne
vína, rastlinné zmesi a extrakty určené na dietetické účely s liečivými účinkami a zmesi uvedených látok a prípravkov, prísady do jedla dietetické s liečivými účinkami, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny s liečivými účinkami, energeticko-výživné požívatiny na liečebné účely.
30 - Posilňujúce a povzbudzujúce potraviny, výrobky s obsahom zeleného čaju a výrobky s obsahom bylín (určené pre ľudskú spotrebu), požívatiny a prísady do jedla vyrobené s cieľom doplniť
bežnú stravu konzumenta, ktoré môžu priaznivo
ovplyvniť zdravie konzumenta, všetko patriace
do tejto triedy.

(540)

(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)

2185-2006
28.11.2006
35, 38, 41, 42
35 - Hospodárske, ekonomické predpovede; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch
pre zákazníkov; podnikateľské alebo obchodné
informácie; marketingové štúdie; poradenstvo pri
vedení podnikov; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodný a podnikateľský prieskum; prieskum trhu; prieskumy verejnej mienky;
štatistické informácie; psychologické testovanie
za účelom výberu; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; vedenie kartoték v počítači; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím;
spracovanie textov; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti.
38 - Komunikácia pomocou telefónu v oblasti
marketingu a prieskumov verejnej mienky, elektronická pošta v oblasti marketingu a prieskumov
verejnej mienky.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie konferencií; zverejňovanie textov okrem reklamných.
42 - Návrh, výroba a vývoj počítačových softvérov; úprava a aktualizovanie počítačových softvérov; poradenské konzultačné a expertízne služby v oblasti počítačových softvérov, inštalácia počítačových softvérov, prenájom počítačových softvérov; hosťovanie na počítačových stránkach; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok pre
zákazníkov.

(540)

t-CPI t-Contact Performance
Index

(540)

(554) trojrozmernná známka
(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)

2181-2006
28.11.2006
5, 30
5 - Farmaceutické a vitamínové prípravky s liečivým účinkom, vitamíny, multivitamínové komplexy, minerály a multiminerálové prípravky,
doplnky zdravej výživy na liečebné účely, vitamínové a multivitamínové preparáty, minerály
a stopové prvky ako potravinové doplnky s liečebnými účinkami, chemické výrobky na lekárske účely, dietetické výrobky pre chorých, liečivé
rastliny a výrobky z nich, rastlinné zmesi, výťažky zo zeleniny a ovocia a extrakty určené na dietetické účely s liečebnými účinkami a zmesi uvedených látok a prípravkov, dietetické prísady do
jedla s liečebnými účinkami, posilňujúce
a povzbudzujúce potraviny s liečebnými účinkami, energeticko-výživné požívatiny na liečebné
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(731) Bukoven Ondrej, Sadová 11, 985 11 Halič, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2189-2006
29.11.2006
6, 19
6 - Spojovacie plechy, kovové stavebné konštrukcie, kovový stavebný materiál.
19 - Esovky (krytina).
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(540)

(540)

(591) červená
(731) Mariana Letková - FEROPLECH - LETKO, Sedličná 47, 913 11 Trenčianské Stankovce, SK;
(740) Čapková Miroslava, JUDr., Trenčín, SK;

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

2190-2006
29.11.2006
35, 36, 37, 39, 41, 42, 43
35 - Sprostredkovanie obchodu (obchodná činnosť)
so strojárskymi výrobkami, strojmi a zariadeniami pre lodnú dopravu, reklamná a propagačná
činnosť, účtovníctvo, obchodný a podnikateľský
prieskum, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, prieskum trhu a verejnej mienky.
36 - Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu
nehnuteľností.
37 - Výstavba lodí (riečne, jazerné a morské osobné lode, remorkéry, motorové nákladné lode,
vlečné, motorové a manévrovacie člny, korčekové plávajúce bagre a elevátory, náhradné diely
a ostatné príslušenstvo k lodiam), oprava a údržba (servis) lodí.
39 - Prenájom lodí, lodných zariadení, strojov,
prístrojov, motorových vozidiel.
41 - Organizovanie športových a kultúrnych podujatí, kurzov, školení, seminárov.
42 - Vypracovanie technickej dokumentácie a projektov jednoduchých stavieb, tvorba softvéru,
návrh počítačových systémov, prenájom počítačového softvéru, zariaďovanie interiéru nábytkom
a bytovými doplnkami.
43 - Poskytovanie prechodného ubytovania v zariadeniach na rekondíciu a regeneráciu.

(591) biela, zlatá, modrá, červená, žltá, bledohnedá, tmavohnedá, čierna, bledozelená, tmavozelená, sivá,
oranžová
(731) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Nová osada 798,
929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

2210-2006
30.11.2006
30
30 - Čaj.

(591) biela, zlatá, modrá, červená, žltá, bledohnedá, tmavohnedá, čierna, zelená, sivá, oranžová
(731) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Nová osada 798,
929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

2211-2006
30.11.2006
30
30 - Čaj.

(540)

(591) modro-biela
(731) SLOVENSKÁ DUNAJSKÁ KONŠTRUKČNÁ,
a. s., Poľná 3, 811 08 Bratislava, SK;

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

2200-2006
30.11.2006
5
5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne.

(540) PANKREZYM
(731) Zentiva, a. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha - Dolní Měcholupy, CZ;
(740) Kertész Jozef, Ing., Hlohovec, SK;

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

2209-2006
30.11.2006
30
30 - Čaj.

(591) biela, zlatá, modrá, červená, žltá, bledohnedá, tmavohnedá, čierna, zelená, sivá, oranžová
(731) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Nová osada 798,
929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

2212-2006
1.12.2006
42
42 - Hosťovanie na počítačových webových stránkach; vytváranie a udržiavanie počítačových webových stránok pre zákazníkov; počítačové programovanie.

(540)

(591) tmavomodrá, bledomodrá, biela
(731) ProWeb s.r.o., Opatovská cesta 701/53, 911 43
Trenčín, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

2215-2006
1.12.2006
16, 35, 36, 37, 41, 42
16 - Periodická a neperiodická tlač, časopisy, publikácie, prílohy k časopisom, baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry,
brožúrky, bublinkové obaly z plastických materiálov na balenie, časopisy, etikety s výnimkou
textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, kávové filtre, papierové, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pás-ky
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, grafické reprodukcie, tlačené reklamné
materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia
z papiera alebo plastických materiálov, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov.
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na
komerčné alebo reklamné účely, predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja, prieskum verejnej mienky, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi,
inštitúciami a spoločenským prostredím), revízia
účtov, prenájom reklamných materiálov, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné
agentúry, rozširovanie reklamných oznamov,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie
a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, uverejňovanie reklamných textov, analýzy nákupných cien,
veľkoobchodných cien, automatizované spracovanie dát v administratíve, barterové operácie,
komerčné informačné kancelárie, marketing, marketingové štúdie, obchodné administratívne služby, obchodné alebo podnikateľské informácie,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, zásielkové reklamné služby, podpora predaja (pre tretie osoby), pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, poradenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, poskytovanie pomoci
pri riadení obchodných alebo priemyselných
podnikov, prieskum trhu, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, revízia
účtov, rozmnožovanie a kopírovanie dokumentov, sekretárske služby, spracovanie textov, sprostredkovanie kompenzačných obchodov s tovarom
na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, sprostredkovanie obchodu s tovarom, účtovníctvo, vedenie kartoték v počítači, vedenie účtovných
kníh, vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, zbieranie údajov do počítačových databáz, zaraďovanie údajov v počítačových databázach, zostavovanie výpisov z účtov, zhromažďovanie, zoraďovanie dát v platobnom styku,
získavanie a spracovávanie informácií z oblasti
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rozvoja vidieka, prenájom kancelárskych strojov
a zariadení, prenájom kopírovacích strojov, sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede.
36 - Sprostredkovanie získavania dotácií, sprostredkovanie získavania financií, finančné informácie, finančné poradenstvo, finančné konzultačné služby, finančný lízing, organizovanie zbierok, záruky, ručenie.
37 - Profesionálne odborné poradenstvo týkajúce
sa stavebných prác a zatepľovania budov, demolácia budov, dozor nad stavbami, stavebné informácie, vykonávanie inžinierskych, priemyselných
bytových a občianskych stavieb, prípravné a pomocné stavebné práce, prenájom stavebných
strojov a zariadení, prenájom čistiacich strojov,
sprostredkovanie uvedených služieb.
41 - Výchovno-vzdelávacia činnosť najmä v oblasti
rozvoja vidieka, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných,
vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov, výchovno-zábavné klubové
služby, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie
a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie audiovizuálnych predstavení
na účely kultúrne a zábavné, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie súťaží (vedomostných
alebo zábavných), organizovanie súťaží krásy,
organizovanie športových podujatí a súťaží, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, poskytovanie rekreačných a vzdelávacích služieb, činnosť umeleckej a športovej
agentúry, činnosť v oblasti zábavy a kultúry
a športu, filmová tvorba, fotografická reportáž,
fotografovanie, organizovanie a plánovanie večierkov, prevádzkovanie galérie, sprostredkovanie uvedených služieb, umelecké módne agentúry, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných predstavení na účely kultúrne
a zábavné, usporadúvanie koncertov, hudobných
a tanečných produkcií, výroba (tvorba) videofilmov, výroba divadelných alebo iných predstavení, živé predstavenia, pedagogické informácie,
knižnice (požičovne kníh), vydávanie kníh, vydávanie kníh a časopisov on-line v elektronickej
forme, poskytovanie elektronických publikácií
on-line (bez možnosti kopírovania), poradenstvo
v oblasti organizovania kultúrnych, športových
a zábavných podujatí.
42 - Architektonické poradenstvo, projekčná činnosť, projektovanie stavieb, projektovanie vodohospodárskych stavieb, projektovanie technického, technologického a energetického vybavenia
stavieb, projektovanie požiarnej signalizácie, projektovanie poplašných zariadení lokálneho charakteru, technické testovanie, merania a analýzy,
navrhovanie (priemyselný dizajn), navrhovanie
obalov, obalový dizajn, technické poradenstvo,
týkajúce sa vykurovacích zariadení, motorov, kotlov, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), grafický dizajn, priemyselný dizajn,
konštrukčné práce, štúdie technických projektov,
strojársky výskum, kalibrácia, skúšky materiálu,
kontrola kvality, technický prieskum, expertízy
(inžinierske práce), chemické analýzy, poraden-
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ská, konzultačná a projektová činnosť v oblasti
priemyslu a energetiky, poradenské služby v oblasti
ochrany životného prostredia, poradenstvo v oblasti
výpočtovej techniky, obnovovanie počítačových
databáz, počítačové programovanie, odborné poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru, prenájom počítačov, prenájom počítačového softvéru, tvorba softvéru, servis počítačových programov, navrhovanie a projektovanie počítačových
sietí, sprostredkovanie uvedených služieb v tejto
triede.

(540)

(731) Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

2221-2006
4.12.2006
35, 36, 42
35 - Zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup
tovarov a služieb pre iné podniky), reklama, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov.
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo).
42 - Grafický dizajn, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov.

(540) caaviar
(731) Caaviar.sk, spol. s r. o., Sadová 1188/18, 080 05
Prešov-Solivar, SK;

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

2227-2006
4.12.2006
16, 18, 24, 25, 35
16 - Katalógy, databázy na papierových nosičoch,
albumy, pohľadnice, fotografie, grafické zobrazenia, plagáty všetkých druhov a rozmerov, grafiky, obrazy, obrazy ako maľby zarámované aj
nezarámované, papierové propagačné materiály,
plány, podložky na písanie, tlačené reklamné
a úžitkové manuály, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, skicáre, stojany na fotografie, záložky do kníh, knihy, brožúry, časopisy,
periodiká, tlačivá, ročenky, kalendáre, príručky,
prospekty, publikácie, papierové vlajky, papierové zástavky, pútače z papiera alebo lepenky, pečiatky, pečate, papiernický tovar, obálky, obaly,
nálepky, netextilné etikety, kancelárske potreby
s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske
potreby použité ako reklamné alebo darčekové
predmety, atlasy, plastové fólie na balenie, formuláre, predmety z kartónu, spisové obaly, stolové prestieranie z papiera, papierové servítky, papierové utierky, vrecia a vrecká z papiera alebo
plastických materiálov, vzory na výrobu odevov,
papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.

18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach, koža; surová koža, imitácia kože; koženky; kožené alebo kožou
potiahnuté škatule; kožené lepenky; kožené nite,
šnúrky a povrázky; cestovné potreby ako sú
aktovky; školské tašky; batohy; kufre; kufríky;
lodné kufre; torby, diplomatické kufríky; kabelky; vaky pre turistov; tašky na náradie; peňaženky; kľúčenky z kože; puzdrá na navštívenky; kožené remene a remienky; dáždniky; slnečníky; jelenica s výnimkou jelenice na čistenie; kabelkové
rámy; kožené obloženia nábytku; kožušiny; kožené ozdoby na nábytok; náhubky a obojky pre
zvieratá; postroje pre zvieratá; kožené náramenné
pásy; usne ako surovina alebo polotovar; vrecia,
tašky a vrecká z kože na balenie; puzdrá
a obaly z vulkanfíbru; postroje a sedlárske výrobky.
24 - Látky na textilné využitie, textílie, tkaniny,
posteľné pokrývky a prikrývky, textilné tapety,
textílie na obuv, umývacie rukavice, utierky na riad,
textilné utierky, obrúsky, látkové značky, bavlnené textílie, plátenná bielizeň, posteľná a stolová bielizeň, látky s imitáciou kože, cestovné prikrývky, čalúnnické látky, dverové závesy, gáza,
závoj, látky z hodvábu, hrubé plátno, jutová látka, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, moleskin ako textília, sieťky proti moskytom, poťahy na nábytok, netkané textílie, obliečky na matrace, obliečky na podušky, obliečky na vankúše,
textilné obrúsky, obrusy nie papierové, plachty,
pleteniny, prikrývky, textilné podšívky, vlajky
s výnimkou papierových, textilné vreckovky, záclonky, zástavy s výnimkou papierových, textilné
alebo umelohmotné závesy.
25 - Konfekcia, odevy, oblečenie, obuv, detská obuv,
vysoká obuv, celé topánky, pracovná obuv, papuče, bielizeň, bundy, boa, body, cyklistické
oblečenie, cylindre, čelenky, čiapky, chrániče uší
ako pokrývka hlavy, detská výbavička, textilné
detské plienky, goliere, kabáty, kapucne, klobúky, kombiné, kombinézy ako oblečenie, korzety,
kostýmy, obleky, košele, kožušiny ako oblečenie,
krátke kabátiky, peleríny, krátke kabáty s kapucňou, krátke nohavice jazdecké alebo spodné, kravaty, kúpacie plášte, manžety ako časti odevov,
náprsenky, nohavice, opasky, pančuchy, pančuškové nohavice, pánske spodky, papuče, plášte,
plavky, plážová obuv, plážové oblečenie, obuv
a plášte na kúpanie, pleteniny ako oblečenie,
oblečenie z imitácie kože, podprsenky, pokrývky
hlavy, ponožky, pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, rukavice, saká, spodničky, sukne, šály, šaty,
šatky, šerpy, tielka, potítka, tričká, vesty, uniformy, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky,
župany, vrecká na odevy, gymnastické dresy,
maškarné kostýmy, šilty na pokrývky hlavy, celé
topánky, galoše, podpätky, sandále, šnurovacie
topánky, športová obuv.
35 - Maloobchodné služby v oblasti odevov, obuvi, textilu, textilných výrobkov, galantérie, koženej galantérie, kožušín, ozdôb a doplnkov pre
textil, reklamných nosičov a predmetov, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, reklama,
reklamné činnosti, on-line reklama v počítačovej
komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie
reklamných alebo náborových materiálov, prieskum trhu, prieskum vzťahov s verejnosťou,
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zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových
databáz, vedenie kartoték v počítači, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo
podnikateľské informácie, poradenstvo a pomoc
pri riadení obchodných aktivít, aranžovanie výkladov, predvádzanie tovaru, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov,
podpora predaja pre tretie osoby, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedenými tovarmi, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených
služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu.
(540)

(591) zelená, čierna, červená
(731) SPARKS, s. r. o., Gagarinova 7/a, 821 03 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

2228-2006
4.12.2006
9
9 - Všetky druhy autobatérií.

(591) modrá, červená, biela
(731) J.B.K., spol. s r. o., Bátorove Kosihy 1586, 946 34
Bátorove Kosihy, SK;

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

2229-2006
5.12.2006
16, 39, 41
16 - Plagáty, reklamné tabule z papiera, kartónu
alebo lepenky, lístky, brožúry, mapy, katalógy,
knihy, fotografie, geografické mapy, pohľadnice,
tlačoviny, publikácie, brožované knihy, brožúry,
záložky do kníh, prospekty, časopisy (periodiká),
knižné záložky, kalendáre, pútače z papiera alebo
lepenky, nálepky, lepiace štítky.
39 - Sprevádzanie turistov.
41- Fotografovanie.

(540)

(591) tmavomodrá, béžová
(731) MS AGENCY, s. r. o., Americká 5, 831 02 Bratislava, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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2230-2006
5.12.2006
3, 5, 9, 16, 18, 21, 30, 32, 35, 39, 41, 42, 43
3 - Kozmetické prípravky, voňavkárske výrobky,
kozmetické farby, oleje, emulzie, vody a gély
určené na ošetrenie, čistenie, pestovanie a krášlenie pleti, tela, vlasov a nechtov, prípravky na
odstraňovanie líčidiel, riasenky, soli, oleje, sprchové a kúpeľové peny a emulzie, líčidlá, prípravky určené na hygienu celého tela, depilačné
prípravky, opaľovacie prostriedky a prostriedky
po opaľovaní, prostriedky určené na starostlivosť
o nohy, ústne vody nie na lekárske účely, 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, namáčacie
prostriedky, prostriedky na odstránenie hrdze
a vodného kameňa, mydlá a mydlové prípravky,
aviváže, prostriedky na saténovú bielizeň, odstraňovače škvŕn patriace do tejto triedy, antistatické
prípravky na použitie v domácnosti, potpourri (zmesi voňavých látok), vonné tyčinky, prípravky na
čistenie odpadového vedenia, autokozmetika, prípravky na ošetrovanie povrchov materiálov na
báze voskov, prípravky na odstraňovanie škvŕn
lakov a farieb z karosérií automobilov a skiel,
vonné oleje, dezodoranty na osobnú potrebu.
5 - Nápoje diabetické a dietetické upravené na
lekárske účely; farmaceutické a veterinárne prípravky na liečebné účely, diabetické prípravky
na liečebné účely, dietetické látky prispôsobené
na lekárske účely, liečivá na hojenie rán a jaziev,
prípravky na uvoľňovanie svalov a kŕčov (na lekárske účely), prípravky na zlepšenie prekrvenia
tela (na lekárske účely), masážne prípravky na
liečebné účely, antibakteriálne a dezinfekčné prípravky na hygienické účely, hygienické výrobky
na liečebné účely, liečivé čaje, liečivé čaje yin - yang, detská výživa; potraviny pre batoľatá.
9 - Počítače a súčiastky do nich, elektrické a naparovacie žehličky.
16 - Papier, papiernický tovar, tlačiarenské výrobky, potreby na knižné väzby, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, tlačiarenské typy
a štočky, pečiatky, tlačivá, prospekty, periodické
a neperiodické publikácie, diáre, kalendáre, vizitky, reklamné predmety z papiera a lepenky, mapy, kalendáre, plagáty, pohľadnice, listový papier, listové súpravy, tašky a vrecká z papiera
alebo plastových materiálov, obaly a obalové
materiály patriace do tejto triedy.
18 - Kufre, cestovné a nákupné tašky.
21 - Náčinie a nádoby do domácnosti alebo kuchyne, hrebene a umývacie huby, kefy, čistiace
potreby patriace do tejto triedy, sklo ako surovina
alebo polotovar s výnimkou stavebného skla, porcelán, keramika a majolika a výrobky z nich patriace do tejto triedy, strúhadlá do domácnosti,
prístroje a nástroje do domácnosti a kuchyne patriace do tejto triedy, čistiace nástroje na ručný
pohon, klepáče textílií a podlahovín, mechanické
nástroje a mechanické prostriedky na čistenie
patriace do tejto triedy, na umývanie a leštenie
povrchov, podláh a dlaždíc, ručné šampónovače
a neelektrické vysávače, mechanické metly, mechanické odstraňovače nečistôt patriace do tejto
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triedy, zvony na čistenie odpadov, dávkovače
mydla, mydlovničky, prenosné vaničky, drôtenky, zmetáky, lopatky, handry na čistenie a umývanie, umývacie huby, mopy, hygienické toaletné
nádoby pre domáce zvieratá, kefky a kefy vrátane elektrických, okrem kief ako súčastí strojov,
neelektrické leštiace stroje do domácnosti, hrebene, umývacie huby, kefy, dávkovače papierových utierok a toaletného papiera, vybavenie kúpeľní a toaliet patriace do tejto triedy, koše na
použitie v domácnosti s výnimkou košov z drahých kovov, neceséry, toaletné kufríky, rozprašovače na voňavky, pomôcky na odstraňovanie
líčidiel s výnimkou elektrických, štetky na holenie, riasenky, zubné kefky a nite.
30 - Cukríky, cukrovinky, čokoláda, zákusky, koláče, čokoládové nápoje, káva, čaj, kakao, cukor,
ryža, maniok, ságo, kávové náhradky; múka a
výrobky z obilia, chlieb, pečivo a cukrárske výrobky, zmrzlina, med, sirup, kvasnice, prášok do
pečiva, soľ, horčica, ocot, omáčky (aromatické),
korenia, polevy, príchuti do potravín s výnimkou
esencií a éterických olejov, pirôžky s mäsom, pirohy, prášky na výrobu zmrzliny, pizza, potravinárska múka, palacinky, niťovky, muškátové orechy, med, droždie.
32 - Pivo, diabetické a dietetické nápoje nie na
lekárske účely, nealkoholické nápoje sýtené a nesýtené vrátane nápojov minerálnych, sódových,
šumivých a energetických, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje
z ovocných štiav, stolové a minerálne vody, nápoje v práškovej forme, nízkoalkoholické miešané nápoje, sirupy a ďalšie polotovary na výrobu
nápojov.
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť,
organizovanie výstav a veľtrhov na reklamné
a obchodné účely, marketingové štúdie, distribúcia tovaru reklamné účely, rozmnožovanie dokumentov, obstarávateľská a sprostredkovateľská
činnosť v tejto oblasti.
39 - Sprostredkovanie prepravy osôb a nákladov,
turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, sprevádzanie a preprava turistov, organizovanie exkurzií, výletov a turistických prehliadok, rezervácia dopravy a obstarávanie cestovných lístkov.
41 - Činnosť vyučovacia, výchovná, vzdelávacia
a zábavná vrátane usporadúvania špecializovaných doškoľovacích kurzov, akadémií, sympózií
a konferencií, sprievodné výstavy, organizovanie
kultúrnych akcií, usporadúvanie zábavných súťaží, nakladateľská a vydavateľská činnosť s výnimkou reklamných a náborových textov, prekladateľské služby, usporadúvanie výstav a veľtrhov na kultúrne alebo výchovné účely, rezervácia vstupeniek na turistické a kultúrno-spoločenské podujatia, obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v tejto oblasti.
42 - Architektonické poradenstvo, prenájom zariadení na spracovanie dát, obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v tejto oblasti.
43 - Prevádzkovanie kempingov, služby poskytované v súvislosti s prípravou a úpravou jedál

a ďalšej stravy alebo nápojov v hoteloch, moteloch, ubytovniach, reštauráciách, rekreačných zariadeniach, bistrách, baroch, snackbaroch, kaviarňach a nočných kluboch, ako i príprava pokrmov
rýchleho občerstvenia a pokrmov podávaných
v pouličnom predaji, zabezpečovanie rezervácií
hotelového ubytovania, donáškové služby (catering), rezervácie ubytovania.
(540)

(731) Belaggio International, s. r. o., Zámocká 30, 811 01
Bratislava, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

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

2237-2006
5.12.2006
10, 20, 24, 35
10 - Zdravotné matrace, matrace a vankúše na
zdravotné a lekárske účely, postele špeciálne vyrobené na lekárske účely, prikrývky a prikrývky
na zdravotné účely, zdravotné lôžkoviny.
20 - Matrace, matrace pružinové, vankúše, lôžkoviny okrem posteľnej bielizne, komody, sedacie súpravy, kreslá, skrine.
24 - Pokrývky na posteľ, paplóny.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť.

(540)

(731) MATERASSO Slovakia, s. r. o., Oravské Veselé 612, 029 62 Oravské Veselé, SK;

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

2238-2006
5.12.2006
10, 20, 24, 35
10 - Zdravotné matrace, matrace a vankúše na
zdravotné a lekárske účely, postele špeciálne vyrobené na lekárske účely, prikrývky a prikrývky
na zdravotné účely, zdravotné lôžkoviny.
20 - Matrace, matrace pružinové, vankúše, lôžkoviny okrem posteľnej bielizne, komody, sedacie súpravy, kreslá, skrine.
24 - Pokrývky na posteľ, paplóny.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť.

(540)

(731) MATERASSO Slovakia, s. r. o., Oravské Veselé 612, 029 62 Oravské Veselé, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

2239-2006
5.12.2006
10, 20, 24, 35
10 - Zdravotné matrace, matrace a vankúše na
zdravotné a lekárske účely, postele špeciálne vyrobené na lekárske účely, prikrývky a prikrývky
na zdravotné účely, zdravotné lôžkoviny.
20 - Matrace, matrace pružinové, vankúše, lôžkoviny okrem posteľnej bielizne, komody, sedacie súpravy, kreslá, skrine.
24 - Pokrývky na posteľ, paplóny.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť.

(540)

(731) MATERASSO Slovakia, s. r. o., Oravské Veselé 612, 029 62 Oravské Veselé, SK;

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

2242-2006
6.12.2006
6, 16, 17, 19, 20, 35, 37, 40, 42
6 - Kovové okná, kovové okenice, okenné rámy,
kovové dvere, kovové brány, pánty a závesy, kovania, stavebné kovania, kovania na okná, dvere
a nábytok, stavebný materiál z valcovaného a liateho kovu, zámočnícke výrobky, kovové rúry,
iné výrobky z kovov patriace do triedy 6, stavebné kovania, kovový spojovací materiál, železiarske výrobky, parapetné dosky z kovových materiálov, obyčajné kovy v surovom a polospracovanom stave a ich zliatiny, drobný železiarsky
tovar, kovové zápustné kolíky, háčiky (železiarsky tovar), kovové podpery a konzoly pre stavebníctvo.
16 - Prospekty, pútače z papiera alebo lepenky,
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, 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, 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, grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie
na balenie, vrecia z papiera alebo plastických
materiálov.
17 - Dosky a tyče z plastov (polotovary), hmoty
tesniace, upchávkové a izolačné, hadice, polotovary z plastických hmôt v tvare profilov a tvarovaných kusov pre nábytkársky priemysel a na výrobu okien, profily úplne alebo čiastočne z plastických hmôt ako polotovary.
19 - Plastové okná, plastové dvere, drevené okná,
drevené dvere, okná s rámami z plastických
hmôt, dvere s výnimkou kovových, dverové pra-
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hy s výnimkou kovových, dverové rámy s výnimkou kovových, okenice s výnimkou kovových, okenné rámy s výnimkou kovových, okná
s výnimkou kovových, rámové konštrukcie s výnimkou kovových, rámy (okenné) s výnimkou
kovových, skladacie dvere s výnimkou kovových,
výplne dverí s výnimkou kovových, zárubne
s výnimkou kovových, garážové brány plastové,
plastové rolety, cloniace a ochranné výrobky na
okná a dvere, najmä medzi sklené, exteriérové,
vertikálne žalúzie, časti a diely týchto výrobkov - všetko z plastov, dreva a iných nekovových materiálov, vonkajšie rolety a žalúzie, časti a diely
týchto výrobkov - všetko z plastov, dreva a iných
nekovových materiálov, žalúzie s výnimkou kovových, dosky a tyče z plastov (polotovary),
hmoty tesniace, upchávkové a izolačné, hadice,
polotovary z plastických hmôt v tvare profilov
a tvarovaných kusov pre nábytkársky priemysel
a na výrobu okien, profily úplne alebo čiastočne
z plastických hmôt pre stavebníctvo, plastové rolety, debnenie s výnimkou kovového, dosky - stavebné drevo, latky, drevené dyhy, drevené a plastové obloženie, drevo opracované, drevo opracované - stolárske, strešné krokvy, lišty s výnimkou
kovových, mriežky s výnimkou kovových, palisády s výnimkou kovových, podlahové dosky,
schodiská s výnimkou kovových, schodnice ako
časti schodísk, drevotrieskové dosky, hranoly,
stavebný materiál nekovový, prírodný a umelý
kameň, inzertné stĺpy s výnimkou kovových, reklamné stĺpy s výnimkou kovových, nekovové
reklamné panely s výnimkou svetelných.
20 - Interiérové žalúzie a rolety lamelové a ich
časti, drobný nekovový materiál na okná a dvere,
dverové obloženie s výnimkou kovového, kladky
z plastických hmôt pre rolety, koľajnice na záclony, závesy a žalúzie, kovanie na okná a dvere
s výnimkou kovového, schodišťové zábradlia,
závory s výnimkou kovových, závesy a siete proti hmyzu.
35 - Maloobchodné služby v oblasti plastových
a drevených okien a dverí a stavebníctva; veľkoobchodné služby v oblasti plastových a drevených okien a dverí a stavebníctva; reklamná činnosť, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, obchodná administratíva, kancelárske práce, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, kopírovanie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov, nábor zamestnancov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, zbieranie údajov do počítačovej databázy, hospodárske alebo ekonomické predpovede, prenájom kancelárskych strojov a zariadení,
prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prepisovanie, prieskum trhu,
prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, spracovanie textov, vydávanie
reklamných materiálov, vydávanie reklamných
alebo náborových textov, vylepovanie plagátov,
analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien,
automatizované spracovanie dát v administratíve,
barterové operácie, komerčné informačné kancelárie, marketing, marketingové štúdie, obchodné
administratívne služby, obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodný alebo podnikateľský
prieskum, obchodný manažment a podni-
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kové poradenstvo, podpora predaja (pre tretie
osoby), pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov, pomoc pri riadení obchodnej
činnosti, poradenské služby v oblasti obchodného
alebo podnikateľského riadenia, poradenstvo
v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií, poskytovanie
pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, prieskum trhu, profesionálne
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, sekretárske služby, spracovanie textov, sprostredkovanie kompenzačných obchodov s tovarom na
vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, sprostredkovanie obchodu s tovarom, účtovníctvo, uverejňovanie reklamných textov, vedenie kartoték
v počítači, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vzťahy s verejnosťou (prieskum
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, sprostredkovanie uvedených
služieb v tejto triede, obchodné sprostredkovanie
služieb uvedených v triede 37 a 42.
37 - Montáž, inštalácia a opravy okien, dverí
a iných stavebných prvkov, údržba nábytku, reštaurovanie nábytku, vykonávanie inžinierskych,
priemyselných, bytových a občianskych stavieb,
prípravné a pomocné stavebné práce, montáž,
kladenie, servis, sanácie a opravy podláh a parkiet, izolovanie stavieb, realizácia fasád so zateplením a bez zateplenia, zasklievanie balkónov a
lodžií, maľovanie a natieranie, lepenie fólií, murovanie, klampiarstvo a inštalatérstvo, vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb, prípravné a pomocné stavebné práce, čistenie, čistenie exteriérov a interiérov, prenájom čistiacich strojov, inštalácia a opravy chladiacich a
klimatizačných
zariadení,
informácie
o opravách, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie
stavieb, klampiarstvo a inštalatérstvo, čalúnenie,
čalúnnické práce, čalúnnické opravy, stavebné
informácie, údržba nábytku, reštaurovanie nábytku, montáž kuchynských zariadení, montáž nábytku a zariadení, montáž a opravy vzduchotechnických zariadení, montáž a opravy klimatizačných zariadení, montáž a opravy vykurovacích zariadení, montáž, kladenie, servis, sanácie
a opravy podláh a parkiet, realizácia fasád so zateplením a bez zateplenia, exteriérové a interiérové maľovanie a natieranie, montovanie lešení, murárstvo, pokrývačské práce na strechách,
stavebné informácie, dozor nad stavbami, demolácia budov, tapetovanie, umelecká stolárska výroba a opravy, utesňovanie stavieb a budov,
inštalácia a opravy výťahov, prenájom náradia
a nástrojov, prenájom podlahárskych strojov,
prenájom čistiacich strojov.
40 - Spracovanie dreva a plastových materiálov,
frézovanie, hobľovanie, farbenie dreva a plastov,
morenie dreva, lakovanie dreva a plastov, obrusovanie, brúsenie, presné rezanie, informácie o starostlivosti o materiál, čistenie povrchov (chemickými rozpúšťadlami), spájanie materiálov (pre tretie osoby).

42 - Profesionálne odborné poradenstvo týkajúce
sa plastových a drevených okien a dverí, stavebných prác a zatepľovania budov, výskum a vývoj
nových výrobkov pre tretie osoby, navrhovanie
pre tretie osoby, priemyselný dizajn, prieskumy
(inžinierske práce), projektovanie stavieb, dizajn
nábytku a bytového zariadenia, vypracovanie stavebných výkresov, technický prieskum, výzdoba
interiérov, architektonické poradenstvo.
(540)

(591) červená, modrá, biela
(731) OKENNÉ CENTRUM, s. r. o., Dunajská 10, 040 11
Košice, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

2249-2006
6.12.2006
16, 33, 35
16 - Reklamné tlačoviny; propagačné a informačné materiály v papierovej forme; etikety s výnimkou textilných; fotografie; obaly a tašky z papiera a plastov neuvedené v iných triedach.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; vína;
destilované nápoje; liehoviny.
35 - Maloobchodná činnosť s vínami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov; reklama; reklamná a propagačná činnosť; reklama on-line na počítačovej komunikačnej sieti; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; podpora predaja
(pre tretie osoby); rozširovanie vzoriek; predvádzanie tovaru.

(540) Sperone
(731) TRINOM, a. s., Jána Mrvu 4, 949 01 Nitra, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

2250-2006
6.12.2006
35, 37, 42
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment
a podnikové poradenstvo, prieskum trhu.
36 - Služby v oblasti nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, realitné kancelárie.
37 - Stavebníctvo, stavebný dozor, stavebné informácie.
42 - Inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva.

(540) THE PORT
(731) CENTRADE, a. s., Križkova 9, 811 04 Bratislava, SK;

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

2251-2006
6.12.2006
30, 35, 39
30 - Káva, kávové výťažky, náhradky kávy, kávové príchuti, instantná káva - všetko pochádzajúce z Brazílie.
35 - Reklama.
39 - Balenie kávy pochádzajúcej z Brazílie.
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(540)

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

185

2290-2006
13.12.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky a výrobky.

(540) VENO - Ritz
(731) GM Pharmaceuticals Ltd., 103 Zemo Vedzisi
Str., 0160 Tbilisi, GE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(591) biela, čierna, červená, žltá, hnedá
(731) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2252-2006
6.12.2006
30, 35, 39
30 - Káva, kávové výťažky, náhradky kávy, kávové príchuti, instantná káva - všetko pochádzajúce z Kolumbie.
35 - Reklama.
39 - Balenie kávy pochádzajúcej z Kolumbie.

(540)

(540) AZIMAC
(731) GM Pharmaceuticals Ltd., 103 Zemo Vedzisi
Str., 0160 Tbilisi, GE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

2308-2006
15.12.2006
16, 35, 41
16 - Tlačoviny, periodická a neperiodická tlač,
najmä noviny, plagáty.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť.
41 - Vydavateľská činnosť v odbore vzdelávacích
tlačovín, publikácií, správ a informácií.

(540) HLAS ĽUDU
(731) ISKRAPRESS, s. r. o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, SK;

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

(591) biela, čierna, žltá, hnedá, sivá
(731) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2291-2006
13.12.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky a výrobky.

2253-2006
6.12.2006
30, 35, 39
30 - Káva, kávové výťažky, náhradky kávy, kávové príchuti, instantná káva.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.

2310-2006
18.12.2006
2, 6, 40
2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky
proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá;
prírodné živice v surovom stave; kovy vo forme
fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov.
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný materiál z kovu; prenosné stavby z kovu; kovový materiál na železničné trate; káble a drôty z obyčajných kovov s výnimkou elektrických; železiarsky
tovar; drobný železiarsky tovar; kovové potrubia
a rúry; bezpečnostné schránky; iné výrobky z
kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
rudy.
40 - Spracovanie a úprava materiálov - povrchová úprava kovov žiarovým zinkovaním.

(540)

(540)

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

(591) modrá, sivá
(731) ZINKOZA, a. s., Hornádska 83, 053 42 Krompachy, SK;

186
(210)
(220)
8 (511)
(511)
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2316-2006
19.12.2006
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie, káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové
kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, elektronická edičná činnosť (DPT služby).
42 - Poskytovanie informácií o módnom návrhárstve, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

(540)

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

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

2317-2006
19.12.2006
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk,
prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovnozábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, elektronická edičná
činnosť (DPT služby).
42 - Poskytovanie informácií o módnom návrhárstve, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

(540)

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

2318-2006
19.12.2006
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie do počítačov, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením do počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných
textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie, káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové
kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnostiach zábavy, služby športovísk,
prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, elektronická edičná
činnosť (DPT služby).
42 - Poskytovanie informácií o módnom návrhárstve, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

(540)

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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2319-2006
19.12.2006
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie do počítačov, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením do počítače, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných
textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie, káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové
kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnostiach zábavy, služby športovísk,
prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, elektronická edičná
činnosť (DPT služby).
42 - Poskytovanie informácií o módnom návrhárstve, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

(540)

(731) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(731) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)
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36 - Registrácie kariet používaných na finančné
transakcie, organizovanie konkurzných konaní.
37 - Antikorózne ošetrovanie vozidiel, asfaltovanie, čistenie, leštenie, mazanie, údržba a opravy
lietadiel, automobilov, vozidiel a trajlerov, umývanie motorových vozidiel, inštalácie a opravy kotlov, montáž a opravy pneumatík vozidiel, inštalácie a opravy vykurovacích zariadení, pranie bielizne, ošetrovanie, čistenie a opravy výrobkov
z kože, inštalácie energetických jednotiek, inštalácia, údržba a opravy plynových zariadení a prístrojov; údržba a opravy strojových zariadení,
inštalácie a údržba potrubí, opravy a údržba čerpadiel, servisné stanice pre vozidlá, inštalácie vrtných zariadení, natieranie a opravy značiek,
údržba a opravy lodí, vrtných zariadení a lietadiel; chemické čistenie, čistenie automobilov,
čistenie motorov, čistenie palivového systému,
čistenie vagónov, čistenie ciest, čistenie komínov, čistenie kotlov, čistenie okien, čistenie exteriérov budov, čistenie interiérov, leštenie automobilov a vozidiel, čistenie šatstva, oprava šatstva, žehlenie bielizne, mangľovanie, opravy odevov, pranie, povrchové čistenie exteriérov budov,
čistenie interiérov budov; prenájom čistiacich strojov.

2342-2006
22.12.2006
35, 41, 42
35 - Reklamná a propagačná činnosť.
41 - Prekladateľské a tlmočnícke služby; vydavateľská činnosť v oblasti periodickej a neperiodickej tlače a publikácií.
42 - Grafické dizajnérstvo.

(540)

(731) TETRAS, s. r. o., Dubová 6, 010 01 Žilina, SK;
(740) United BG, a. s, Bratislava, SK;

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

2348-2006
26.12.2006
4, 35, 36, 37
4 - Priemyselné oleje a tuky; zmáčadlá, spojivá
a zmesi pohlcujúce prach; palivá; svietiace materiály a prostriedky uvedené v tejto triede; nechemické prísady do olejov a palív; mazivá a mazacie tuky; výrobky s vlastnosťami mazív používané pri spracovaní kovov; motorové oleje; prevodové oleje; automobilové oleje na pohon náprav;
vosky na priemyselné účely; vazelína na priemyselné účely.
35 - Priama inzercia poštovou cestou, aranžovanie výkladných skríň obchodov, prenájom propagačných materiálov, rozmnožovanie dokumentov, prieskum trhu, marketingové štúdie, styk s verejnosťou, obchodný manažment, služby obchodného manažmentu, vedenie účtovných kníh a výpisy z účtov týkajúcich sa obchodu a platieb
v oblasti letectva a pohonných hmôt a súvisiacich
služieb; účtovníctvo; výpisy z účtov, obchodné
odhady, revízie účtov, vedenie účtovníctva, prenájom kancelárskych strojov a vybavenia, služby
spracovania dát, služby týkajúce sa riadenia podniku počítačovou technikou, obchodné informácie, konzultačná činnosť v oblasti obchodného manažmentu a pomocných služieb, účtovnícke služby a daňové poradenstvo, rozmiestňovanie reklám, fotokopírovacie služby, obchodné poradenstvo v oblasti nákupu a predaja tovaru prostredníctvom vybraných obchodov a servisných staníc, obchodné poradenstvo v oblasti predaja pokrmov (hotových jedál) určených na konzumáciu
mimo reštauračného či iného stravovacieho zariadenia (take-away), prevádzky pekární, kaviarní, reštaurácií a predajných automatov, kancelárskych služieb, vedenia zákazníckych, ponukových
alebo propagačných programov, obchodné porady súvisiace s prevádzkou pekární, predajom pokrmov (hotových jedál) určených na konzumáciu
mimo reštauračného či iného stravovacieho zariadenia, prevádzkou kaviarní, reštaurácií, servisných staníc a spotrebiteľských obchodov, s obstarávaním zásob pre maloobchodné predajne, odborné obchodné poradenstvo súvisiace s prevádzkou
servisných staníc; maloobchodné služby týkajúce
sa čerpacích staníc a obchodov umiestnených pri
čerpacích staniciach, priemyselných olejov a tukov, palív a mazív.

(540)

(731) Babarik Norbert, Mgr., Športová 8, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

5014-2006
9.1.2006
36
36 - Sprostredkovanie nehnuteľností, správa nehnuteľností.

(540)

(591) červená, zelená, oranžová, modrá
(731) LBG byty, s. r. o., Račianska 42/A, 831 02 Bratislava, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

5016-2006
9.1.2006
35
35 - Prenájom kancelárskych strojov a zariadení.

(591) červená, zelená, oranžová, modrá
(731) LUKA & BRAMER, spol. s r. o., Račianska 42/A,
831 02 Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

5017-2006
9.1.2006
35
35 - Obchodný manažment a podnikové poradenstvo.
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tačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, elektronická pošta, prenájom modemov, prenájom telefónov, prenájom telekomunikačných prístrojov, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.

(540)

(540)
(591) červená, zelená, oranžová, modrá
(731) LUKA & BRAMER GROUP, a. s., Račianska 42/A,
831 02 Bratislava, SK;

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

5028-2006
11.1.2006
9, 18, 35, 37, 38
9 - Telefónne prístroje, prenosné telefóny, mobilné telefóny, telefónne záznamníky, videotelefóny, základné stanice a prenosové zariadenia na
telefonovanie, pamäťové karty, modemy, nabíjacie agregáty pre elektrické batérie, nabíjačky
akumulátorov, batérie do telefónov, mobilných telefónov, rádiotelefónne zariadenia, telefónne slúchadlá, slúchadlá na odposluch telefónov, zariadenia na prenos zvuku z telefónu do slúchadiel,
príslušenstvo k mobilným telefónom na reprodukciu hovoru, elektrické káble a drôty, kódované SIM karty, telefónne káble, telefónne mikrofóny, vysielacie zariadenia (telekomunikácie), telekomunikačné vysielače, vysielače elektronických
signálov, zariadenia na záznam, prenos a reprodukciu údajov, obrazu a/alebo zvuku, rádioprijímače, autorádia, telefóny s rádioprijímačom, čítacie zariadenia (informatika), puzdrá na mobilné
telefóny, retiazky alebo šnúrky na mobilné telefóny, kryty telefónnych prístrojov, predovšetkým
mobilných, klávesnice mobilných telefónov, nahrané počítačové programy, softvér pre telefóny.
18 - Kožené puzdrá na mobilné telefóny, kožené
remienky, kožené šnúrky, puzdrá a obaly z vulkanfíbru, vrecká, tašky, kožené povrázky, kufríky, imitácia kože, kožené alebo kožou potiahnuté
puzdrá.
35 - Maloobchodné služby v oblasti telefónov,
súčastí telefónov, telefónneho príslušenstva a doplnkov, poradenstvo v obchodnej činnosti, predovšetkým pri predaji telefónov a ich príslušenstva a doplnkov, reklama, on-line reklama v internete, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom, poskytovanie
a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
37 - Montáž, údržba, servis a oprava strojov a zariadení, predovšetkým telefónov, príslušenstva
k telefónom, informácie o opravách, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
38 - Telefónna komunikácia, telefonické služby,
telekonferenčné služby, telekomunikačné informácie, služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, komunikácia pomocou počítačových terminálov, posielanie správ, poskytovanie
telekomunikačného pripojenia do svetovej počí-

(731) RODEN, spol. s r. o., Cesta na Klanec 13, 841 03
Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

5032-2006
12.1.2006
35, 36, 38
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
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) flexisplátka
(731) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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zov, prednášok, prehliadok, výstav a stretnutí
s odborným zameraním.

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

5061-2006
16.1.2006
7, 8, 21
7 - Kuchynské drviče.
8 - Nože, vidličky a lyžičky; luskáčiky na orechy
s výnimkou luskáčikov z drahých kovov.
21 - Cedidlá na čaj s výnimkou cedidiel z drahých kovov; čajové vajíčka (sitká) s výnimkou
sitiek z drahých kovov; lisy na cesnak; dávkovače papierových utierok; dózy na čaj s výnimkou dóz z drahých kovov; lopatka a zmetáčik na
omrvinky; formičky na pečenie; kuchynské formy; kuchynské hrnce; kuchynský riad s výnimkou riadu z drahých kovov; mlynčeky na korenie
ručné; kávové mlynčeky ručné; krájače cesta;
grily ako potreby na opekanie; koše na odpadky;
štipce na bielizeň; koreničky okrem koreničiek
z drahých kovov; otvárače na fľaše; kanvice na
varenie vody s výnimkou elektrických a kanvíc
z drahých kovov; vedrá na smeti, vedierka na
ľad; malé prístroje na sekanie, mletie a lisovanie
s ručným pohonom; kuchynské náradie s výnimkou náradia z drahých kovov; handry na utieranie
prachu a dlážky; kávové súpravy s výnimkou súprav z drahých kovov.

(540) SMART COOK
(731) ELMICH ART-TOYS, s. r. o., U Hrůbků 1570,
709 00 Ostrava -Nová Ves, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5235-2006
27.2.2006
35, 37, 41, 42
35 - Propagačná činnosť v oblasti obchodu a obchodných služieb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a obchodných služieb, propagačné
služby, činnosť organizačných a personálnych poradcov, obchodný prieskum, obchodné alebo podnikateľské informácie, reklama, komerčné služby
patriace do triedy 35, systematizácia informácií
do počítačovej databázy, preklad informácií do
počítačovej databázy, automatizované spracovávanie dát, elektronické spracovávanie dát pre tretie osoby, vedenie a správa databánk patriace do
triedy 35, kopírovacie služby.
37 - Stavebná činnosť, zhotovovanie stavieb včítane ich zmien, úprav, udržiavacích prác a ich
odstraňovanie, prípravné práce na stavby, dokončovacie stavebné práce, zemné práce, stavebnomontážne služby v strojárstve a stavebníctve,
stavby technologických strojárskych celkov, servis, montáž, opravy priemyselných strojov a strojového vybavenia, servis, montáž, opravy vyhradených elektrických a elektronických zariadení,
sprostredkovateľská a poradenská činnosť a služby v súvisiacich s uvedenými oblasťami patriacich do triedy 37.
41 - Výchovná, vzdelávacia, lektorská a školiaca
činnosť, nakladateľská, vydavateľská a edičná
činnosť, vydávanie odborných publikácií, skrípt,
monografií a referátov, organizovanie a usporadúvanie vzdelávacích, zábavných a športových
súťaží, organizovanie a usporadúvanie odborných
kongresov, konferencií, seminárov, sympózií, kur-

42 - Konštrukčná činnosť v oblasti strojárstva, projektovanie strojov, elektrických a elektronických zariadení, inžinierska a projektová činnosť
v investičnej výstavbe a stavebníctve, priemyselný dizajn, činnosť technických poradcov v oblasti
strojárstva, hutníctva, zlievarenstva a energetiky,
inžiniering, technický a stavebný dozor, skúšková
a testovacia činnosť, vykonávanie meraní, metrologické služby, technické analýzy, tvorba počítačového softvéru - zhotovovanie softvéru všetkých druhov na zákazku, počítačová grafika.
(540) PUROKLIMA
(731) PURO-KLIMA, a. s., Štechovická 2266/2, 100 00
Praha, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

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

5252-2006
1.3.2006
431941
30.11.2005
CZ
25
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar, ako tričká,
čiapky, šiltovky, klobúky, zápästky, 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.

(540) EROS
(731) VULKAN Intim Brands, a. s., U Gumovky 379,
Hrádek nad Nisou, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

(210) 5310-2006
(220) 10.3.2006
9 (511) 1, 9, 10, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43
(511) 1 - Impregnačné prípravky na textil (vodovzdorná úprava); zvlhčovacie prípravky pre textilný
priemysel; namáčacie prípravky pre textilný priemysel; chemické impregnačné prípravky na textil; chemické prípravky na vodovzdornú úpravu
textilu; valchovacia hlina pre textilný priemysel;
zjasňovacie prípravky na textil.
9 - Azbestové odevy na ochranu proti ohňu; odrazové disky na odevy na zabránenie dopravným
nehodám; protipožiarne ochranné odevy; tlačiarne k počítačom; počítače; rozhrania počítačov;
počítač - zápisník (notebook); počítačový softvér;
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nahrané počítačové programy; periférne zariadenia počítačov; počítačové pamäte.

10 - Odevy pre operačné sály.
16 - Vzory na výrobu odevov; papierové pásky
a štítky na zaznamenávanie počítačových programov.
18 - Cestovné obaly na odevy.
20 - Vešiaky na odevy; dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných; držiaky na záclony
a závesy, nie z textilných materiálov; dekoratívne
závesy na steny s výnimkou textilných.
22 - Sklené vlákna na textilné účely; textil zo surových vlákien; umelohmotné vlákna na textilné
účely; sklené vlákna na použitie v textilnom priemysle; sklené vlákna na použitie v textilnom priemysle; textilné vlákna; textilné vlákna surové; karbónové vlákna na textilné použitie; umelohmotné
vlákna na textilné účely.
23 - Pružné nite a priadze na textilné použitie;
kaučukové priadze na textilné účely; pružné nite
a priadze na textilné použitie.
24 - Textilné alebo umelohmotné závesy; tkaniny, látky na textilné využitie; samolepiaci textil
nanášaný teplom; závesy na sprchu z textilných
alebo plastových materiálov; držiaky na záclony
a závesy z textilných materiálov; obloženie nábytku textilnými látkami; obrúsky (textilné prestieranie); textilné alebo umelohmotné závesy.
25 - Manžety (časti odevov); vrecká na odevy;
podšívky (časti odevov).
26 - Pracky (odevné doplnky); odevy (vypchávky, náplecníky); obruby, lemy, bordúry na odevy; pštrosie perá (odevné doplnky); uzávery na
odevy; podkrúžky na odevy; očká na odevy; lemy, bordúry, obruby na odevy; vypchávky, náplecníky odevov; flitre na odevy; perie (odevný
doplnok); vtáčie perie (odevné doplnky); odznaky na odevy s výnimkou odznakov z drahých kovov; prižehľovacie textílie na opravu textilu; nažehľovacie ozdoby textilných výrobkov.
35 - Reklama on-line v počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama;
reklama; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom kopírovacích strojov; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných materiálov; prenájom predajných automatov; prenájom
reklamných materiálov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; personálne poradenstvo; odborné obchodné poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; personálne
poradenstvo; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment
a podnikové poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; zbieranie údajov do počítačových
databáz; vedenie kartoték v počítači; určovanie
polohy prepravných vozňov pomocou počítačov;
vyhľadávanie v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vedenie kartoték v počítači; určovanie
polohy nákladných vozňov pomocou počítača.
36 - Prenájom fariem; prenájom nehnuteľností;
prenájom kancelárskych strojov priestorov; prenájom bytov.
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov; opravy
odevov; prenájom buldozérov; prenájom bagrov
a rýpadiel; prenájom stavebných strojov a zaria-
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dení; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom vozidiel na zametanie; prenájom žeriavov (staveniskových); stavebníctvo (stavebná činnosť).
38 - Prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom modemov; prenájom telefónov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom faxových
prístrojov; prenájom zariadení na prenos informácií; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; prenos správ
a obrazových informácií pomocou počítača; počítačová komunikácia; komunikácia pomocou
počítačových terminálov; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov.
39 - Nákladná doprava (kamiónová); sprostredkovanie prenájmu lodí; sprostredkovanie prepravy; prenájom skladovacích kontajnerov; prenájom miesta na parkovanie; prenájom garáží; prenájom potápačských oblekov; prenájom potápačských zvonov; prenájom nákladných vozňov; prenájom pojazdných kresiel; prenájom chladiarenských boxov; prenájom skladísk; prenájom miesta na parkovanie; prenájom pretekárskych vozidiel.
40 - Úprava odevov; úprava a spracovanie textilu;
ohňovzdorná úprava textilu; apretácia textilu;
farbenie textilu a textílií; úprava textilu proti moľom; prenájom generátorov; prenájom pletacích
strojov.
41 - Merania času na športových podujatiach;
prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; prevádzkovanie karaoke; prevádzkovanie športových zariadení; prevádzkovanie kinosál; prekladateľské služby; prenájom audioprístrojov; prenájom videorekordérov; prenájom štadiónov; prenájom videorekordérov; prenájom kinematografických filmov; prenájom videokamier; prenájom audionahrávok;
prenájom dekorácií; prenájom tenisových kurtov;
prenájom osvetľovacích prístrojov pre divadelné
sály a televízne štúdiá; prenájom potápačského
výstroja; prenájom rozhlasových a televíznych
prijímačov; prenájom divadelných dekorácií.
42 - Prenájom počítačov; prenájom počítačového
softvéru; prenájom počítačov; skúšanie textilu;
architektonické poradenstvo; poradenstvo v oblasti
počítačového hardvéru; prenájom počítačového
softvéru; aktualizovanie počítačových programov; prenájom počítačov; prieskum v oblasti využitia počítačov; obnovovanie počítačových databáz; inštalácia počítačových programov; poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru;
aktualizovanie počítačových programov; servis
počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; počítačové programovanie; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); počítačové programovanie;
vytváranie a udržiavanie počítačových stránok
(webových pre zákazníkov; prenájom počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačov; návrh počítačových systémov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); obnovovanie počítačových databáz; inštalácia počítačových programov; návrhy počítačových systémov.
43 - Prenájom prechodného ubytovania; prevádzkovanie kempov; prevádzkovanie hotelového ubytovania; prenájom turistických stanov; prenájom
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prenosných stavieb; prenájom stoličiek, stolov,
obrusov a sklenených výrobkov; prenájom prenosných stavieb; prenájom prednáškových sál.

(540) ARMA
(731) ARMA, s. r. o., Hlavná 62, 946 56 Dulovce, SK;
(740) Malata Milan, JUDr., Malacky, SK;

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

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

5312-2006
13.3.2006
21, 37, 39, 40, 42, 44
21 - Nádoby na odpadky, koše na smeti; kontajnery.
37 - Čistenie ciest; prenájom čistiacich strojov;
údržba a čistenie verejných komunikácií; letná
a zimná údržba ciest.
39 - Prenájom skladovacích kontajnerov; preprava a skladovanie odpadu.
40 - Likvidácia odpadu; recyklácia odpadu a surovín; spaľovanie odpadu; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; zabezpečenie separovaného zberu v mestách a obciach; zriaďovanie
a prevádzka zberných zariadení; prevádzka kompostovacieho zariadenia, kompostovanie biologických odpadov; sanácia starých ekologických
záťaží, poradenstvo obciam a podnikom v oblasti
odpadového hospodárstva.
42 - Poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia.
44 - Údržba trávnikov.

(540) .A.S.A.
(731) .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r. o., Bratislavská 18,
900 51 Zohor, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

5313-2006
13.3.2006
21, 37, 39, 40, 42, 44
21 - Nádoby na odpadky, koše na smeti; kontajnery.
37 - Čistenie ciest; prenájom čistiacich strojov;
údržba a čistenie verejných komunikácií; letná
a zimná údržba ciest.
39 - Prenájom skladovacích kontajnerov; preprava a skladovanie odpadu.
40 - Likvidácia odpadu; recyklácia odpadu a surovín; spaľovanie odpadu; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; zabezpečenie separovaného zberu v mestách a obciach; zriaďovanie
a prevádzka zberných zariadení; prevádzka kompostovacieho zariadenia, kompostovanie biologických odpadov; sanácia starých ekologických
záťaží, poradenstvo obciam a podnikom v oblasti
odpadového hospodárstva.
42 - Poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia.
44 - Údržba trávnikov.

(540)

(591) modrá, biela
(731) .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r. o., Bratislavská 18,
900 51 Zohor, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

5468-2006
25.4.2006
35, 36, 41, 43, 44
35 - Spravovanie hotelov, administratívna správa
hotelov, maloobchodné a veľkoobchodné služby
s tovarom z tried 1 až 33.
36 - Zmenárenské služby;
41 - Informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie
o možnostiach zábavy; zabezpečovanie, usporadúvanie a organizovanie seminárov, kurzov a školení, plesov, večierkov, recepcií, prezentácií, módnych prehliadok; služby na oddych a rekreáciu,
zábava, pobavenie; prevádzkovanie priestorov
s hracími automatmi; prevádzkovanie kasín; prevádzkovanie stávkových hier v kasínach; prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov; prevádzkovanie stávkových hier
pomocou elektronicko-mechanických ruliet; požičiavanie športových potrieb; služby športovísk,
jazdenie na koni; prenájom tenisových kurtov;
43 - Bufety; hotelierske služby; jedálne, kaviarne; penzióny; poskytovanie prechodného ubytovania; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov; prevádzkovanie hotelového
ubytovania; rezervácia prechodného ubytovania;
príprava a dodávka jedál na objednávku; rezervovanie prechodného ubytovania; reštaurácie; barové služby, reštauračné služby, kaviarenské služby; služby nočných klubov; ubytovacie služby
a pohostinská činnosť, turistické ubytovne, motelové služby, prevádzkovanie chát a kempingov,
prenájom priestorov patriacich do tejto triedy na
účely organizovania výstav, konferencií, seminárov, plesov, večierkov, recepcií, prezentácií, módnych prehliadok, svadieb a promócií.
44 - Kúpele, manikúra, masáže, kadernícke salóny, parné kúpele, salóny krásy.

(540)

(731) Veľká Havrania, s. r. o., Zázrivá - Havrania 81,
027 05 Zázrivá - Havrania, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

5473-2006
25.4.2006
9, 16, 35, 39, 41, 43, 44
9 - Nosiče zvykových nahrávok, nahrané audioa videokazety.
16 - Brožúry, časopisy, kalendáre, knihy, manuály.
35 - Obchodná reklama, propagácia, vydávanie reklamných a propagačných textov.
39 - Organizovanie ciest.
41 - Organizovanie kurzov na znižovanie nadváhy,
organizovanie redukčno-kondičných pobytov, organizovanie cvičení, organizovanie školení, organizovanie seminárov a konferencií, kluby zdravia,
korešpondenčné kurzy, vydávanie kníh a brožúr,
vydávanie audio- a videokaziet, CD diskov.
43 - Sprostredkovanie prechodného ubytovania.
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44 - Odborné poradenstvo v oblasti výživy a zdravého životného štýlu.

(540)

(731) Brynda Radomír, Mgr., U horní brány 8, 785 01
Štenberk, CZ;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(731) Málková Iva, PhDr., Poljanovova 3158, 143 00
Praha, CZ;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

5498-2006
3.5.2006
16, 18, 25, 28
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené do iných tried, učebné
a vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov,
plastické obaly, hracie pohľadnice.
18 - Koža, imitácia kože, výrobky z týchto materiálov patriace do tejto triedy, koža zo zvierat,
kufre, nákupné tašky, cestovné tašky, školské tašky, aktovky, diplomatky, batohy, kabelky, slnečníky, biče, sedlárske výrobky.
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar.
28 - Hry, hračky, hracie karty, potreby na gymnastiku a šport patriace do tejto triedy, vianočné
ozdoby s výnimkou osvetľovacích telies a cukroviniek.

(540)

(731) Brynda Radomír, Mgr., U Horní Brány 8, 785 01
Šternberk, CZ;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

5499-2006
3.5.2006
16, 18, 25, 28
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené do iných tried, učebné
a vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov,
plastické obaly, hracie pohľadnice.
18 - Koža, imitácia kože, výrobky z týchto materiálov patriace do tejto triedy, koža zo zvierat,
kufre, nákupné tašky, cestovné tašky, školské tašky, aktovky, diplomatky, batohy, kabelky, slnečníky, biče, sedlárske výrobky.
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar.
28 - Hry, hračky, hracie karty, potreby na gymnastiku a šport patriace do tejto triedy, vianočné
ozdoby s výnimkou osvetľovacích telies a cukroviniek.
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5530-2006
15.5.2006
29, 30, 32, 35, 39
29 - Bujóny, vývary, prípravky na bujóny a vývary, džemy, fazuľa konzervovaná, hrach konzervovaný, jablkový kompót, jedlé oleje, jedlé tuky,
konzervy s ovocím, konzervy s rybami, konzervy
so zeleninou, kyslá kapusta, marmeláda, mliečne
nápoje, mliečne výrobky, mlieko, mrazené ovocie, nakladaná zelenina, mrazená zelenina, nakladané uhorky, olivový olej, olivy konzervované, ovocie (kandizované, konzervované, zavárané), kompóty, palmový olej, paradajková šťava
na varenie, paradajkový pretlak, paštéty, polievky, repkový olej jedlý, ryby konzervované, šaláty
ovocné, šaláty zeleninové, šampiňóny konzervované, sardinky, slnečnicový olej, syry, tukové nátierky na chlieb, tuniaky, vývary, zelenina konzervovaná, zelenina sušená, zeleninové šaláty.
30 - Čaj, nápoje na báze čaju, cestoviny, chuťové
prísady, čokoládové nápoje, horčica, kakao, kakaové nápoje, káva, kávové nápoje, kávové príchuti, kečup, korenie, koreniny, kuchynská soľ,
ľadový čaj, mliečne čokoládové nápoje, mliečne
kakaové nápoje, mliečne kávové nápoje, múka,
müsli, niťovky, omáčka paradajková, paprika
(korenina), paradajková omáčka, puding, rezance, ryža, škrob ako potrava, sójová omáčka, soľ,
špagety, strúhanka, tortillas.
32 - Nápoje nealkoholické, sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na výrobu nápojov.
35 - Predajné automaty (prenájom, prevádzka), zásobovacie služby.
39 - Doručovanie tovaru, dovoz, doprava, skladovanie tovaru.

(540)

(591) zelená, zlatá
(731) ATC - JR, s. r. o., Vsetínska cesta 766, 020 01
Púchov, SK;

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

5581-2006
24.5.2006
35, 36, 37, 39, 41, 42
35 - Maloobchodná činnosť v oblasti cestnej dopravy; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vydávanie reklamných alebo náborových textov.
36 - Colné služby; správcovstvo; služby v oblasti
poisťovníctva; sprostredkovanie poistenia.
37 - Služby spojené s údržbou alebo opravou dopravných prostriedkov.
39 - Činnosť informačného centra v oblasti dopravy a prepravy; sprostredkovanie prepravy;
služby v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave; informácie o preprave; ťahanie alebo vlečenie
dopravných prostriedkov pri poruchách; poskytovanie pomoci pri doprave; koordinácia dopravného systému; doručovacie služby; kuriérske
služby; prepravné služby; doručovanie tovaru.
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41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových; vzdelávacia činnosť v oblasti
cestnej dopravy.

v bezpečnostných schránkach, zmenárenské
služby; colné služby.
38 - Telekomunikačné služby vrátane telefónnej
komunikácie, komunikácia mobilnými telefónmi,
počítačová komunikácia; poskytovanie telekomu-

42 - Právne služby; právne zastupovanie; návrh,
tvorba a inštalácia počítačových programov
v oblasti dopravy; technická kontrola automobilov;
návrh a tvorba počítačových systémov v oblasti
cestnej dopravy.

nikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, elektronická pošta; prenájom modemov, prenájom prístrojov na prenos
správ, prenájom zariadení na prenos informácií,
prenos správ a obrazových informácií pomocou
počítača.
39 - Služby spojené s cestovaním, najmä organizovanie ciest, organizovanie exkurzií; služby
v doprave a preprave, prepravné služby, rezervácia dopravy, informácie o preprave, sprostredkovanie prepravy; kuriérne služby (dokumenty alebo tovar), prenájom dopravných prostriedkov;
skladovanie vrátane skladovania tovaru, prenájom skladísk; služby parkovania automobilov,
prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie;
skladovanie údajov a dokumentov elektronicky
uložených, uchovávanie informácií.
41 - Vyučovanie a vzdelávanie vrátane zabezpečovania výcvikov, kurzov a školení; organizovanie a vedenie kolokvií, kongresov, seminárov
a sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, informácie o výchove a vzdelávaní; prekladateľské služby, prenájom audioprístrojov, prenájom videozariadení; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových;
zábava vrátane organizovania predstavení (manažérske služby), plánovanie a organizovanie večierkov, výchovno-zábavné klubové služby, organizovanie plesov, nočné kluby.
42 - Počítačové programovanie (tvorba softvéru);
aktualizovanie počítačových programov, inštalácia počítačových programov, poradenské služby
v oblasti počítačového hardvéru, prenájom počítačov (hardvér), prenájom počítačového softvéru;
servis počítačových programov; vytváranie a udržiavanie počítačových webových stránok pre zákazníkov.
43 - Reštauračné služby (strava) vrátane jedální
a závodných jedální, samoobslužné reštaurácie,
kaviarne, bufety (rýchle občerstvenie); prenájom
stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov,
poradenské služby vo verejnom stravovaní; poskytovanie prechodného ubytovania vrátane hotelierskych služieb, motelových služieb, penzióny, rekreačné zariadenia, ubytovacie služby
prázdninových táborov; prevádzkovanie hotelového uby-tovania, rezervácia hotelov, rezervácia
penziónov, rezervácia prechodného ubytovania;
ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom
pred-náškových sál, kongresových centier.

(540)

(591) modrá, červená
(731) ČESMAD Slovakia, občianske združenie, Levická 1, 826 40 Bratislava, SK;
(740) Lenčéš Robert, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5590-2006
25.5.2006
35, 36, 38, 39, 41, 42, 43
35 - Administratívna správa hotelov; obchodný
manažment a podnikové poradenstvo, personálne
poradenstvo, poradenstvo pri vedení podnikov,
pomoc pri riadení komerčných a priemyselných
podnikov; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske alebo ekonomické predpovede; posudzovanie efektívnosti
prevádzky a racionalizácie práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; kopírovanie alebo
rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď.; reklama, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, reklamné agentúry, prenájom reklamných priestorov; on-line reklama v počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov;
obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum;
prieskum trhu, vzťahy s verejnosťou (prieskum
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); zbieranie údajov do počítačových databáz, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); nábor zamestnancov; služby týkajúce sa premiestňovania
prevádzok a podnikov, zásobovacie služby pre
tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); podpora predaja (pre tretie osoby), sekretárske služby, príprava a vyhotovenie daňových
priznaní; účtovníctvo, vedenie účtovných kníh;
dražby.
36 - Prenájom nehnuteľností, oceňovanie a odhady nehnuteľností, správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, prenájom bytov, prenájom kancelárskych priestorov, realitné kancelárie, správcovstvo; finančné konzultačné služby,
finančné informácie, finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančný lízing; garancie, záruky, kaucie; informácie o poistení, kapitálové investície, likvidácia podnikov (finančné
služby), pôžičky (financovanie); poistno-technické služby (štatistika), platobné prevody vykonávané elektronicky, úschovné služby, úschova

(540) BIZNISUITE
(731) Technopol Servis, a. s., Kutlíkova 17, 852 50
Bratislava, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

5601-2006
25.5.2006
38, 41
38 - Vysielanie televíznych programov.
41 - Tvorba televíznych programov.
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levíznych programov, zábavné, vzdelávacie a publicistické programy, prenájom audionahrávok
a audioprístrojov, prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov, prenájom zvukových nahrá-

(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5699-2006
14.6.2006
35, 38, 41
35 - Reklama, reklamná činnosť, reklamné a informačné služby reklamných kancelárií prostredníctvom rádia, rozhlasová a televízna reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti,
prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, spracovanie textov, rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty,
tlačivá) zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov, vydávanie reklamných
alebo náborových textov, inzercia, príprava inzertných stĺpcov, prenájom reklamných plôch, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov, organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely, nábor zamestnancov, marketingové štúdie, prieskum trhu a verejnej mienky,
kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov,
dokladov, prepisovanie, štatistické informácie,
vedenie kartoték v počítači, zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre
zákazníkov, poskytovanie a sprostredkovanie
uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 38 a 41
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
38 - Rozhlasové a rádiové vysielanie, spravodajské služby, služby spočívajúce v rozširovaní rozhlasových programov, satelitné vysielanie, informačné a tlačové kancelárie, telefónna komunikácia, počítačová komunikácia, komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov, telekonferenčné služby, elektronická pošta, posielanie správ,
výziev (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami), prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom faxových prístrojov, telefónov a modemov, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, služby sprostredkovania prístupu
k počítačovej sieti, služby dátovej siete, služby
prístupu a pripojenia k dátovým a informačným
sieťam a k internetu, poskytovanie prístupu na
on-line informačné služby a databázy, prenos
signálu pomocou satelitu, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, výmena, získavanie a šírenie informácií a správ prostredníctvom telekomunikačnej siete, satelitov, dátovej
siete, informačnej siete, komunikačnej a elektronickej techniky, telekomunikačné služby v oblasti prenosu dát, služby konverzie prenosového
protokolu, formátu a kódu, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, služby informačných kancelárií prostredníctvom rádia.
41 - Služby prevádzkovania rozhlasovej stanice
patriace do tejto triedy, rozhlasová zábava, reportérske služby, rozhlasové spravodajstvo, publicistika a dialógy, výroba rozhlasových alebo te-
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vacích zariadení, služby nahrávacích štúdií, archivovanie rozhlasových fondov formou nahrávania,
vydavateľská a nakladateľská činnosť, poskytovanie elektronických publikácií on-line bez možnosti kopírovania, vydávanie on-line kníh a časopisov v elektronickej forme, elektronická edičná činnosť, DPT služby, zverejňovanie a vydávanie textov s výnimkou reklamných, vzdelávanie, zábava, športová a kultúrna činnosť, služby
zamerané na pobavenie, rozptýlenie alebo rekreáciu osôb, služby v oblasti estrády, služby diskoték, výchovno-zábavné klubové služby, informácie o možnostiach rozptýlenia a zábavy, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, kolokvií, seminárov a sympózií, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, lotérií, živých vystúpení, koncertov,
športových súťaží, vedomostných alebo zábavných súťaží, rezervácia vstupeniek, manažérske
služby pri organizovaní predstavení, plánovanie
a organizovanie večierkov, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových
sietí a internetu.
(540)

(591) čierna, červená, biela
(731) Nedeliak Daniel, Ing., Sadmelijská 7464/1, 831 06
Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

5730-2006
19.6.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky humánne a veterinárne.

(540) DEPANT
(731) Valeant Czech Pharma, s. r. o., Truhlářská 1104/13,
1103/15, 110 00 Praha, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

5737-2006
19.6.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky humánne a veterinárne.

(540) PRESARTAN
(731) Valeant Czech Pharma, s. r. o., Truhlářská 1104/13,
1103/15, 110 00 Praha, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

5830-2006
21.7.2006
36, 37, 39, 42
36 - Prenájom nehnuteľností.
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37 - Budovanie závodov, demolácia budov, dozor
nad stavbami, klampiarstvo a inštalatérstvo, interiérové a exteriérové maľovanie, natieranie, murovanie, pokrývačské práce na strechách budov,
stavebné informácie, stavebná činnosť, uskutoč-

vaním kurzových stávok, marketing na prevádzkovanie kurzových stávok.
36 - Finančné sponzorstvo športových aktivít.
41 - Prevádzkovanie stávok prostredníctvom pobočiek stávkovej kancelárie a tiež on-line s využitím internetu, tzn. prevádzkovanie kurzových

ňovanie stavieb a ich zmien, (realizácia pozemných stavieb, vodostavieb, priemyselných stavieb,
potrubných, energetických a iných líniových stavieb).
39 - Prenájom dopravných prostriedkov.
42 - Projektovanie stavieb.

stávok, pri ktorých je výhra podmienená uhádnutím športových výsledkov alebo poradia v športových súťažiach, pretekoch alebo uhádnutím iných
udalostí verejného záujmu, realizované priamym
zberom tiketov, prostredníctvom internetu, mobilných sietí, realizácia stávkových hier, organizovanie športových podujatí, výchova a vzdelávanie v oblasti športu.
42 - Vývoj stávkových hier.

(540)

(540)
(591) modrá, žltá, červená
(731) INSTA - PL s. r. o., Inžinierska 2, 971 01 Prievidza, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

5833-2006
21.7.2006
16, 35, 36, 41, 42
16 - Propagačné materiály v papierovej forme,
tlačoviny, plagáty, časopisy.
35 - Inzertná, reklamná, propagačná činnosť, vydávanie reklamných textov, prevádzkovanie reklamných plôch, bannerov, balónov, klipov na
reklamné účely, všetko v súvislosti s prevádzkovaním kurzových stávok, marketing na prevádzkovanie kurzových stávok.
36 - Finančné sponzorstvo športových aktivít.
41 - Prevádzkovanie stávok prostredníctvom pobočiek stávkovej kancelárie a tiež on-line s využitím internetu, tzn. prevádzkovanie kurzových
stávok, pri ktorých je výhra podmienená uhádnutím športových výsledkov alebo poradia v športových súťažiach, pretekoch alebo uhádnutím iných
udalostí verejného záujmu, realizované priamym
zberom tiketov, prostredníctvom internetu, mobilných sietí, realizácia stávkových hier, organizovanie športových podujatí, výchova a vzdelávanie v oblasti športu.
42 - Vývoj stávkových hier.

(591) žltá, čierna, biela
(731) FORTUNA sázková kancelář a. s., Vodičkova 30,
110 00 Praha, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

(540)

5835-2006
21.7.2006
16, 35, 36, 41, 42
16 - Propagačné materiály v papierovej forme,
tlačoviny, plagáty, časopisy.
35 - Inzertná, reklamná, propagačná činnosť, vydávanie reklamných textov, prevádzkovanie reklamných plôch, bannerov, balónov, klipov na
reklamné účely, všetko v súvislosti s prevádzkovaním kurzových stávok, marketing na prevádzkovanie kurzových stávok.
36 - Finančné sponzorstvo športových aktivít.
41 - Prevádzkovanie stávok prostredníctvom pobočiek stávkovej kancelárie a tiež on-line s využitím internetu, tzn. prevádzkovanie kurzových
stávok, pri ktorých je výhra podmienená uhádnutím športových výsledkov alebo poradia v športových súťažiach, pretekoch alebo uhádnutím iných
udalostí verejného záujmu, realizované priamym
zberom tiketov, prostredníctvom internetu, mobilných sietí, realizácia stávkových hier, organizovanie športových podujatí, výchova a vzdelávanie v oblasti športu.
42 - Vývoj stávkových hier.

(540)
(591) žltá, čierna, biela
(731) FORTUNA sázková kancelář a. s., Vodičkova 30,
110 00 Praha, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5834-2006
21.7.2006
16, 35, 36, 41, 42
16 - Propagačné materiály v papierovej forme,
tlačoviny, plagáty, časopisy.
35 - Inzertná, reklamná, propagačná činnosť, vydávanie reklamných textov, prevádzkovanie reklamných plôch, bannerov, balónov, klipov na
reklamné účely, všetko v súvislosti s prevádzko-

(591) žltá, čierna, biela
(731) FORTUNA sázková kancelář a. s., Vodičkova 30,
110 00 Praha, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

5836-2006
21.7.2006
16, 35, 36, 41, 42
16 - Propagačné materiály v papierovej forme,
tlačoviny, plagáty, časopisy.
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35 - Inzertná, reklamná, propagačná činnosť, vydávanie reklamných textov, prevádzkovanie reklamných plôch, bannerov, balónov, klipov na
reklamné účely, všetko v súvislosti s prevádzkovaním kurzových stávok, marketing na prevádzkovanie kurzových stávok.

na; med, melasa; droždie, prášok do pečiva; soľ,
horčica; ocot, omáčky (koreniace); korenie; dezerty; pudingy; ryžové koláče; potravinové doplnky pre ľudí; tonikové potraviny (iné ako na
zdravotné účely).

36 - Finančné sponzorstvo športových aktivít.
41 - Prevádzkovanie stávok prostredníctvom pobočiek stávkovej kancelárie a tiež on-line s využitím internetu, tzn. prevádzkovanie kurzových
stávok, pri ktorých je výhra podmienená uhádnutím športových výsledkov alebo poradia v športových súťažiach, pretekoch alebo uhádnutím iných
udalostí verejného záujmu, realizované priamym
zberom tiketov, prostredníctvom internetu, mobilných sietí, realizácia stávkových hier, organizovanie športových podujatí, výchova a vzdelávanie v oblasti športu.
42 - Vývoj stávkových hier.

32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; nápoje
z ovocných džúsov; nealkoholické nápoje; toniková voda, tonikové nápoje; nealkoholické nápoje na objednávku; práškové nápoje (nealkoholické); rastlinné nealkoholické nápoje (iné ako na
zdravotné účely).
35 - Reklama; riadenie obchodu; správa obchodu; kancelárske činnosti; maloobchod a veľkoobchod s potravinami, vodou a nápojmi všetkých
druhov (na zdravotné alebo iné účely) a prísadami, zložkami, sirupmi a prípravkami na ich výrobu, patentovanými čínskymi liekmi, tonikovými
liekmi, rastlinnými preparátmi a výťažkami (na
zdravotné alebo iné účely), rastlinnými prípravkami (na zdravotné alebo iné účely), potravinovými a výživovými doplnkami pre ľudí (na zdravotné alebo iné účely); maloobchodné služby týkajúce sa všetkých tovarov uvedených v triedach
5, 29, 30, 32; služby obchodného poradenstva, riadenie obchodu a organizácia konzultačných služieb týkajúcich sa všetkého uvedeného.
41 - Vzdelávanie; poskytovanie vzdelávania; zábava; športové a kultúrne podujatia; výchovné
a vzdelávacie služby vrátane poskytovania informácií v oblasti potravín, nápojov, čínskych liekov, zdravotných nápojov a potravín a zdravotnej
starostlivosti.
43 - Služby súvisiace so zabezpečovaním potravín a nápojov; dočasné ubytovanie; reštaurácie;
bary; jedálne; bufety; kaviarne; čajovne; reštaurácie ponúkajúce rýchle občerstvenie; stravovacie
služby, kde si občerstvenie klient odnáša; zabezpečovanie stravovania; príprava hotových jedál;
príprava jedál, nápojov, ktoré si klient odnáša.
44 - Zdravotnícke služby; veterinárne služby; hygienická a kozmetická starostlivosť o ľudí a zvieratá; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke
služby; konzultačné a poradenské služby týkajúce sa potravín, nápojov, čínskych liekov, zdravotných nápojov a potravín a zdravotníckych
služieb.

(540)

(591) žltá, čierna, biela
(731) FORTUNA sázková kancelář a. s., Vodičkova 30,
110 00 Praha, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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5882-2006
2.8.2006
5, 29, 30, 32, 35, 41, 43, 44
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky; hygienické prípravky na zdravotnícke účely; dietetické látky upravené na zdravotnícke účely, strava pre dojčatá; náplasti; dentálny materiál, dentálny vosk; dezinfekčné látky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy; čínsky bylinný
čaj, zdravotný čaj, zdravotné nápoje; toniková
voda, tonikové nápoje, bylinné nápoje (všetko na
zdravotné účely); bylinné výťažky na zdravotné
účely; bylinné preparáty na zdravotné účely; bylinný čaj na zdravotné účely; bylinné zmesi na
zdravotné účely; bylinné prípravky na zdravotné
účely; zdravotné bylinné odvary; čínske patentované lieky; bylinné želé na lekárske účely; rôsoly
na lekárske účely; tonikové lieky.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; výťažky z mäsa; konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; jedlé želatíny, džemy; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky; polievky, polievkové prípravky, práškové polievky, polievkové
zmesi, polievky v plechovkách, hlboko zmrazené
polievky, prísady do polievok (všetky iné ako
zdravotné); potravinové a výživové doplnky (iné
ako na zdravotné účely); prírodné produkty, ktoré sú bylinnými prípravkami (iné ako na zdravotné účely); potravinové doplnky s bylinkami (iné
ako na zdravotné účely).
30 - Ovocné omáčky; káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, umelá káva; rastlinné výťažky
(iné ako na zdravotné účely); rastlinné odvary
(iné ako na zdravotné účely); bylinné čaje (iné
ako na zdravotné účely); múka a prípravky z obilnín, chlieb, pečivo a cukrárske výrobky, zmrzli-

(540) HEALTHWORKS
(731) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Georgia 30313, US;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;

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

5889-2006
3.8.2006
35, 36, 38, 39
35 - Služby dovozných a vývozných kancelárií;
vývozné služby; zatrieďovanie založené na harmonizovanom kódovacom systéme produktov;
zatrieďovanie kontroly vývozu, určovanie čísla
zatriedenia kontroly vývozu a určovanie vývozných licencií; pomoc pri riadení obchodnej činnosti v oblasti dopravy a doručovania; služby
obchodného poradenstva; poskytovanie automa-
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tizovanej registrácie pre zákazníkov zisťujúcich
informácie o zasielateľských účtoch prostredníctvom globálnej počítačovej siete; obchodná správa v oblasti riadenia dopravnej siete pre tretie
osoby.

riál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie
škodcov; fungicídy, herbicídy.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené, varené a inak spracované ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy,
marmelády, lekváre, ovocné zaváraniny, sterili-

36 - Služby colného konateľstva, služby colného
odbavenia v medzinárodnej triede 36, výpočty
colných poplatkov a daní, skríning nežiaducich
subjektov ako colná služba,
38 - Elektronický prenos dát a informácií, najmä
elektronický prenos dopravných informácií pri
preprave listín, zásielok a nákladov v medzinárodnej triede 38.
39 - Preberanie, skladovanie, preprava a doručovanie pošty, listín, zásielok a nákladov po zemi,
letecky a po vode; dopravné služby, balenie tovarov na transport, preprava listov, listín, komunikácií, tlačených materiálov a iného tovaru a majetku letecky, loďami, po železnici a motorovými
vozidlami; skladovanie dokumentov, balíkov a nákladov; transport pasažierov a osobných hnuteľností letecky, po železnici, loďami a motorovými
vozidlami a zaistenie ich cesty späť; poskytovanie informácií o medzinárodnej preprave a doručovacích službách, transport, doručovanie a vracanie balíkov a osobného vlastníctva letecky, po
železnici, loďami a motorovými vozidlami; poskytovanie služieb týkajúcich sa manipulácie s
nák-ladmi v tuzemsku aj v zahraničí; poradenstvo
v oblasti smerovania a časového plánovania vozidiel; poskytovanie počítačom spracovaných
sledovacích a stopovacích služieb týkajúcich sa
celosvetového nakladania a doručovania cestovných batožín a osobného majetku letecky, po železnici, loďou a motorovými vozidlami; poskytovanie počítačom spracovaných služieb spočívajúcich v sledovaní a stopovaní batožiny pri tranzite; poskytovanie informácií a informácie
o sledovaní tretích osôb cez internetový prístup
a telefón ohľadne vyzdvihnutia a doručenia tovarov; poskytovanie služieb spočívajúcich v sledovaní balíkov prostredníctvom globálnych počítačových sietí a týkajúcich sa informácií ohľadne
nakladania, doručovania a vracania balíkov a osobného majetku letecky, po železnici, loďami a motorovými vozidlami; riadenie logistiky v oblasti
dopravy a doručovania; obstarávanie expresných
služieb spočívajúcich v nakladaní, skladovaní,
doprave a doručovaní; sledovanie zásielky prostredníctvom globálnych počítačových sietí; služby spočívajúce v triedení, manipulácii a prijímaní
pošty.

zovaná nakladaná zelenina, ovocné pretlaky, ovocná dreň; vajcia; jedlé oleje a tuky; mlieko a mliečne výrobky; čerstvé mliečne produkty; maslo, syry, čerstvé syry, jogurty, jogurty na pitie, zrazené
mlieko, tvaroh, smotanové syry, smotana na šľahanie, ochutené dezerty vyrobené z mlieka, šľahačka.
30 - Káva; čaj; kakao; cukor; ryža; maniok; ságo;
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia; chlieb;
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny, zmrzlinové jogurty; med; melasový sirup; kvasnice;
prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot; omáčky ako
chuťové prísady; korenie; ľad; mrazené jogurty.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina;
semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá,
slad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540) NEC LOGIXNET
(731) NEC CORPORATION, 7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

5891-2006
3.8.2006
5, 29, 30, 31, 32
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky; zdravotnícke a hygienické prípravky na lekárske účely; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový mate-

(540) AKTIVNÍ RÁNO
(731) YOPLAIT MARQUES INTERNATIONALES,
170 bis Boulevard du Montparnasse, 75014 Paris, FR;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5897-2006
7.8.2006
3, 5, 21, 37
3 - Prípravky na bielenie a iné pracie prostriedky,
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie
a brúsenie, mydlá, dezinfekčné mydlá, antistatické prípravky na použitie v domácnosti, čistiace roztoky, čističe upchatých odpadov, detergenty (s výnimkou na použitie pri priemyselných
procesoch a v lekárstve), prípravky na odstraňovanie vodného kameňa na použitie v domácnosti,
prípravky na namáčanie bielizne, pracie prášky,
roztoky a koncentráty, aviváže, prípravky na chemické čistenie, prostriedky na odstraňovanie
hrdze, sóda a lúhy na pranie a čistenie, bieliace
soli, vosky na podlahy a na leštenie, dezodoranty na
osobnú potrebu, hygienické toaletné prípravky.
5 - Dezinfekčné prípravky na hygienické účely,
hygienické výrobky na liečebné účely, hygienické výrobky na osobnú hygienu (nie toaletné potreby), dezinfekčné prípravky na chemické WC,
dezodoranty a dezodoranty iné ako na osobnú
potrebu, herbicídy, repelenty proti hmyzu, výrobky na hubenie škodlivých zvierat, fungicídy.
21 - Náradie a nádoby pre domácnosť, upratovacie
predmety, ako napr. kefy, zmetáky, stierky, vedrá, džbery z plechu, hliníku, plastových hmôt
alebo iných hmôt, hubky na umývanie, čistiace
potreby patriace do tejto triedy, čistiace nástroje,
zvony na čistenie odpadu, dávkovače mydla, papierových utierok a toaletného papiera, drôtenky
na čistenie, utierky, prachovky, aerosólové dáv-
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kovače čistiacich a upratovacích prostriedkov,
zmetáčiky a lopatky na odrobinky, držiaky na
mydlo, handry na čistenie, koše na odpadky, kože na leštenie, neelektrické leštiace stroje a zariadenia pre domácnosť, misky na mydlo, mopy,
tampóny na čistenie, výlevky.

databáz, správa obchodných záujmov tretích osôb,
obchodné zastúpenie tuzemských a zahraničných
subjektov, poskytovanie pomoci pri prevádzkovaní obchodu vrátane sprostredkovania obchodných záujmov a záležitostí, organizovanie a uspo-

37 - Upratovacie služby, čistenie interiérov budov,
upratovanie interiérov budov, povrchové čistenie
fasád a vonkajších plôch budov, údržba a čistenie
nábytku a kobercov, údržba nehnuteľností.

radúvanie propagačných a/alebo komerčných výstav a prehliadok, služieb, odborná informačná
a poradenská činnosť v odbore služieb zahrnutých v tejto triede.
36 - Prevádzkovanie realitnej kancelárie, predaj
a prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie obchodu v oblasti realít, odhady nehnuteľností, správa
nehnuteľného majetku, hlavne budov, bytov, nebytových priestorov, výrobných a prevádzkových
objektov, rekreačných objektov a pozemkov, sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami a hypotékami vrátane úverov zo stavebného sporenia,
finančné služby, najmä vykonávanie finančných
operácií vrátane finančných analýz, hotovostných
a bezhotovostných finančných služieb, kapitálové investície, oceňovanie nehnuteľného a hnuteľného majetku, informačné služby a odborná
poradenská, konzultačná a posudková činnosť
v odbore realít vrátane správy a oceňovania majetku, daňové služby a poradenstvo v rámci tejto
triedy.
38 - Elektronická pošta a počítačová komunikácia, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, distribúcia informácií pomocou komunikácie medzi sieťami, napr. využitím internetu, prenos dát a publikácií na nosičoch prenášaných po sieti a pomocou počítača, sprostredkovateľská služba v telekomunikačných službách
a v šírení informácií, prevádzkovanie informačných sietí, systémov a databáz vrátane elektronických, najmä on-line systémov, odborná informačná a poradenská činnosť v službách zahrnutých v tejto triede.
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo periodických
a neperiodických publikácií, najmä v odbore investičnej výstavby, realít a architektúry na papierových nosičoch a/alebo v elektronickej podobe
vrátane textových, zvukových a audiovizuálnych
správ a informácií na elektronických, magnetických a optických nosičoch všetkého druhu, edičná a publikačná činnosť vrátane nahrávania zvukových a audiovizuálnych programov, požičiavanie publikácií a nahraných zvukových a audiovizuálnych nosičov.
42 - Tvorba multimediálnych publikácií, prezentácií, aplikácií, katalógov a informačných databáz, počítačové animácie a vizualizácie, právne
služby a poradenstvo, developerské projekty, expertízna a odborná konzultačná a poradenská
činnosť v odbore architektúry, realít a investičnej
výstavby v rámci tejto triedy.

(540) HYGIENICA
(731) BONNO s. r. o., Husova 523, 370 21 České Budějovice, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5959-2006
17.8.2006
35, 37, 40
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
v oblasti strojov a zariadení.
37 - Prenájom stavebných strojov.
40 - Prenájom strojov a zariadení na ťažbu
a spracovanie nerastov.

(540) FORESTVILLE CONTRACTING
(731) Forestville Consulting, s. r. o., Nobelova 18, 831 02
Bratislava, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

5978-2006
24.8.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky na ľudské použitie.

(540) SOTALEX
(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)
9 (511)
(511)
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6042-2006
12.9.2006
9, 35, 36, 38, 41, 42
9 - Nosiče dát všetkého druhu patriace do tejto
triedy, najmä informačné produkty na nosičoch
dát a v elektronických dátových, informačných
sieťach všetkého druhu, napr. nosiče magnetických audio- a audiovizuálnych záznamov a multimediálnych aplikácií, elektronické siete, multimediálne informačné katalógy, elektronické periodické a neperiodické publikácie, informačné
súbory na prenos cez internet vrátane súvisiaceho
hardvéru a softvéru.
35 - Inzertné, reklamné a obchodné propagačné
služby vrátane zaisťovania reklamných a náborových textov a ich rozširovania, marketing, prieskum a analýza trhu a nákladov vrátane spracovania odborných komerčných posudkov, analýz
a štúdií, informačný servis v odbore obchodu
a reklamy, propagačná tlač (rozširovanie), komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb vrátane systematizácie informácií do počítačových

(540)

(731) MEXX Reality s. r. o., Palác Blaník - Václavské
nám. 56, 110 00 Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

200
(210)
(220)
8 (511)
(511)
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6043-2006
12.9.2006
5, 10, 35, 36, 38, 39, 44
5 - Balzamovacie prípravky na lekárske účely, balzamy na lekárske účely, chemické prípravky na
farmaceutické účely, chemicko-farmaceutické prípravky, dietetické potraviny upravené na lekárske
účely, doplnky výživy na lekárske účely, farmaceutické prípravky, farmaceutické prípravky na
ľudskú spotrebu a pre zvieratá, lekárničky (plné),
liečivá na ľudskú spotrebu, liečivá na zverolekárske účely, liečivé čaje, cukríky, pastilky, nápoje,
prípravky na zuby, masti na farmaceutické účely,
masti na lekárske účely, výrobky farmaceutické,
dietetické, lekárnické, hygienické, dezinfekčné,
zdravotné a iné na lekárske účely.
10 - Zdravotnícka technika; ortopedické pomôcky.
35 - Obchodný manažment, reklama, reklama v počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných letákov pre zákazníkov (prospekty, tlačivá,
časopisy, vzorky), reklamné texty, uverejňovanie,
zbieranie údajov do počítačových databáz, administratívna činnosť pri registrácii zákazníkov,
elektronický obchod, elektronické obchodovanie.
36 - Prenájom nehnuteľností, platba v hotovosti,
platba cez virtuálne konto, on-line platba, vklad
na účet.
38 - Telefónna komunikácia, telefonické služby,
počítačová komunikácia, posielanie emailových
správ.
39 - Balenie tovaru, distribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok, distribúcia tovaru na dobierku, doručovanie balíkov, doručovanie tovaru, kuriérne služby (dokumenty alebo tovar), skladovanie tovaru, skladovanie údajov a dokumentov
elektronicky uložených.
44 - Farmaceutické poradenstvo, farmaceutické
služby, fyzioterapia, kúpele, lekárenská starostlivosť, lekáreň, lekárenské služby, lekárske služby,
nemocnice (služby), optici (služby), ošetrovateľské
služby, plastická chirurgia, poradenstvo v oblasti
liekov a zdravotných pomôcok, poradenstvo v oblasti zdravotných pomôcok, zdravia a zdravej výživy, poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni so zabezpečením individuálne pripravovaných liekov, poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom
zariadení, prenájom zdravotníckych zariadení,
psychologické služby, sanatóriá, sprostredkovanie lekárskych služieb, súkromné kliniky alebo sanatóriá, zdravotné strediská, zdravotnícka starostlivosť, zotavovne, elektronická lieková knižka.

(540)

(511) 30 - Chlieb, bežné a celozrnné pečivo, toasty, bagety, pizze, pečivo s mäsovými, syrovými a zeleninovými náplňami, koláče, záviny, buchty, bábovky, lievance, sladké pečivo, perníky a medovníky, dezerty, piškóty, pudingy, torty, drobné cukrovinky, marcipánové a mandľové pečivo, sucháre, pekárenské výrobky na dopečenie, polotovary
cestových, pekárenských a cukrárskych výrobkov, výrobky z olejnín, zo semien a z kukurice
obsiahnuté v tejto triede, pekárenské výrobky
plnené, výrobky na báze olejnín a/alebo strukovín, ryže a výrobky z ryže, sójová múka a výrobky z nej, cukor, med, tapioka, ságo, soľ, droždie,
korenie, všetky druhy cestovín a výrobky obsahujúce cestoviny, výrobky z cesta a cukrárske
výrobky, najmä výrobky neobsahujúce cholesterol, výrobky na báze sušenej zemiakovej kaše,
pekárenské, cestové a cukrárske diétne výrobky
nie na lekárske účely, bezlepkové výrobky, popcorn, pekárenské, cestové a cukrárske výrobky
všetkých druhov vrátane týchto výrobkov v mrazenej forme, výrobky studenej kuchyne a lahôdkarské výrobky patriace do tejto triedy vrátane
občerstvenia zhotoveného z týchto výrobkov.
40 - Mlynárstvo, pekárstvo.
43 - Prevádzkovanie cukrární, jedální rýchleho
občerstvenia, bufetov, snackbarov, činnosť pohostinstiev.
(540)

(731) DELTA PEKÁRNY, a. s., Bohunická 519/24,
619 00 Brno, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

(540) HUESITOS
(731) Cadbury Espana S.L., Poligono Industrial San
Christobal, C/Topacio.7, 47012 San Christobal,
Valladolid, ES;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
(591) zelená, biela
(731) NeoBALZAM, s. r. o., Dunajská 33, 811 08 Bratislava, SK;

(210) 6045-2006
(220) 12.9.2006
8 (511) 30, 40, 43

6052-2006
14.9.2006
30
30 - Cukrovinky bez liečivých účinkov, čokoládové cukríky, cukrovinky, mrazené cukrovinky,
keksy, koláče a žuvačky.

6078-2006
22.9.2006
35, 39, 41, 42, 43
35 - Pomoc pri riadení činnosti podnikov, obchodný manažment, komerčné informačné kancelárie,
obchodné alebo podnikateľské informácie, reklama vo všetkých druhoch médií, vydávanie reklamných textov, organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav a veľtrhov.
39 - Organizovanie výletov a exkurzií, osobná doprava, informácie o doprave, informácie o ubytovaní, služby parkovania automobilov, turistické
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kancelárie so zameraním na agroturistiku, turistické prehliadky, sprevádzanie turistov.
41 - Zábava, vzdelávanie, zverejňovanie textov s výnimkou reklamných, vzdelávanie mládeže a dospelých, sprostredkovateľská činnosti v oblasti kultúry, zábavy a výchovy.

(511) 35 - Sprostredkovanie služieb uvedených v triede
37 a 43.
37 - Opravy dopravných prostriedkov (autobusov,
automobilov, nákladných vozidiel), údržba dopravných prostriedkov, opravy pneumatík, sprostredkovanie uvedených služieb.

42 - Vypracovávanie projektov na ochranu životného prostredia, štúdie technických projektov,
poradenská činnosť v oblasti trvalo udržateľného
rozvoja, poradenská činnosť v oblasti ochrany
životného prostredia.
43 - Hotelierske služby, reštauračné služby, poskytovanie prechodného ubytovania, kempy, motely, rezervácie ubytovania.

39 - Autobusová doprava, informácie o preprave,
osobná doprava, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, organizovanie
ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie okružných výletov, poskytovanie pomoci pri doprave,
prenájom dopravných prostriedkov, nosenie batožín, prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie, doručovacie služby, kuriérske služby,
rezervácia (v doprave), rezervácia miesteniek na
cestovanie, služby v doprave a v preprave, sprevádzanie turistov, turistické prehliadky, preprava
turistov, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, organizovanie výletov, sprostredkovanie
uvedených služieb, sprostredkovanie prepravy.
43 - Služby cestovných kancelárií v oblasti ubytovania a stravovacích služieb, sprostredkovanie
uvedených služieb.

(540)

(731) EUROPROJEKT, a. s., Májová 21, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(540)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6095-2006
27.9.2006
25
25 - Oblečenie, ako sú podprsenky, tričká, tielka,
nohavičky, bikiny, podväzkové pásy, korzety, body, topy, spodničky, spodná bielizeň, obuv, pokrývky hlavy a klobúky.

(540) VICKY FORM
(731) VICKY FORM S.A. DE C.V., Recursos Hidráulicos No. 2, P.B. Parque Industrial La Loma,
54060, Tlalnepantla, Estado de México, MX;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

(731) Slovenská autobusová doprava Bratislava, akciová spoločnosť (v skratke SAD Bratislava, a.s.),
Rožňavská 2, 820 04 Bratislava, SK;

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

6119-2006
29.9.2006
436121
31.3.2006
CZ
35, 36, 42
35 - Propagačná činnosť, reklama, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodná administratíva, kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo, poistenie, finančné služby,
peňažné služby, nehnuteľnostné služby.
42 - Návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru.

(540)

(591) modrá, žltozelená
(731) Credium, a. s., Vladislavova 17/1390, 110 06
Praha, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(210) 6129-2006
(220) 4.10.2006
9 (511) 35, 37, 39, 43

(540)

6130-2006
4.10.2006
35, 37, 39, 43
35 - Sprostredkovanie služieb uvedených v triede
37 a 43.
37 - Opravy dopravných prostriedkov (autobusov,
automobilov, nákladných vozidiel), údržba dopravných prostriedkov, opravy pneumatík.
39 - Autobusová doprava, informácie o preprave,
osobná doprava, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, organizovanie
ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie okružných výletov, poskytovanie pomoci pri doprave,
prenájom dopravných prostriedkov, nosenie batožín, prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie, doručovacie služby, kuriérske služby,
rezervácia (v doprave), rezervácia miesteniek na
cestovanie, služby v doprave a v preprave, sprevádzanie turistov, turistické prehliadky, preprava
turistov, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, organizovanie výletov, sprostredkovanie
uvedených služieb, sprostredkovanie prepravy.
43 - Služby cestovných kancelárií v oblasti ubytovania a stravovacích služieb, sprostredkovanie
uvedených služieb.
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(731) Slovenská autobusová doprava Bratislava, akciová spoločnosť (v skratke SAD Bratislava, a.s.),
Rožňavská 2, 820 04 Bratislava, SK;

vania, organizovanie výletov, sprostredkovanie
uvedených služieb, sprostredkovanie prepravy.
43 - Služby cestovných kancelárií v oblasti ubytovania a stravovacích služieb, sprostredkovanie
uvedených služieb.
(540)

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

6132-2006
4.10.2006
35, 37, 39, 43
35 - Sprostredkovanie služieb uvedených v triede
37 a 43.
37 - Opravy dopravných prostriedkov (autobusov,
automobilov, nákladných vozidiel), údržba dopravných prostriedkov, opravy pneumatík, sprostredkovanie uvedených služieb.
39 - Autobusová doprava, informácie o preprave,
osobná doprava, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, organizovanie
ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie okružných výletov, poskytovanie pomoci pri doprave,
prenájom dopravných prostriedkov, nosenie batožín, prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie, doručovacie služby, kuriérske služby,
rezervácia (v doprave), rezervácia miesteniek na
cestovanie, služby v doprave a v preprave, sprevádzanie turistov, turistické prehliadky, preprava
turistov, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, organizovanie výletov, sprostredkovanie
uvedených služieb, sprostredkovanie prepravy.
43 - Služby cestovných kancelárií v oblasti ubytovania a stravovacích služieb, sprostredkovanie
uvedených služieb.

(731) Slovenská autobusová doprava Bratislava, akciová spoločnosť (v skratke SAD Bratislava, a.s.),
Rožňavská 2, 820 04 Bratislava, SK;

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

(540)

(731) Slovenská autobusová doprava Bratislava, akciová spoločnosť (v skratke SAD Bratislava, a.s.),
Rožňavská 2, 820 04 Bratislava, SK;

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

6133-2006
4.10.2006
35, 37, 39, 43
35 - Sprostredkovanie služieb uvedených v triede
37 a 43.
37 - Opravy dopravných prostriedkov (autobusov,
automobilov, nákladných vozidiel), údržba dopravných prostriedkov, opravy pneumatík, sprostredkovanie uvedených služieb.
39 - Autobusová doprava, informácie o preprave,
osobná doprava, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, organizovanie
ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie okružných výletov, poskytovanie pomoci pri doprave,
prenájom dopravných prostriedkov, nosenie batožín, prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie, doručovacie služby, kuriérske služby,
rezervácia (v doprave), rezervácia miesteniek na
cestovanie, služby v doprave a v preprave, sprevádzanie turistov, turistické prehliadky, preprava
turistov, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubyto-

6134-2006
4.10.2006
9, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43
9 - Informačný systém (softvér).
30 - Káva; náhradky kávy; čaj; kakao; cukor; ryža; maniok; ságo; múka a výrobky z obilia;
chlieb, pekárske výrobky; kvasnice, prášky do
pečiva; cukrárske výrobky; zmrzliny; med; sirupy; soľ, horčica; ocot; omáčky ako chuťové prísady; koreniny; ľad.
32 - Nealkoholické nápoje a prípravky na výrobu
nápojov (okrem nápojov pripravených z kávy,
čaju, kakaa a mlieka); pivo, minerálne a sýtené
vody; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy na
výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamná činnosť (on-line) v počítačovej
sieti internet, reklamná činnosť všeobecne, vyhľadávanie informácií v počítačovej sieti internet
pre zákazníkov, sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru, pomoc pri organizovaní obchodných
činností, sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru v počítačovej sieti internet.
38 - Telekomunikačné služby a prenos dát v oblasti internetu.
41 - Organizovanie odborných školení a seminárov; služby prázdninových táborov.
42 - Odborné poradenstvo v oblasti informačných
technológií, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (web) pre zákazníkov, návrh a tvorba počítačových programov na aplikácie na sprostredkovanie obchodu v sieti internet.
43 - Reštauračné služby: prevádzka prechodného
ubytovania a poskytovanie stravovacích služieb;
služby rýchloobslužných a nonstop reštaurácií;
kaviarne a reštaurácie; bufety, jedálne a reštaurácie so samoobsluhou; jedálne a bufety; služby
denných barov; stravovacie služby.

(540)

(731) INTERSONIC, s. r. o., Staré Grunty 36, 842 25
Bratislava, SK;

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

6135-2006
4.10.2006
9, 16, 35, 38, 41, 42
9 - Nosiče zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov.
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16 - Papier, kartón a lepenka nespracované, ako
polotovary alebo na výrobu papiernického tovaru; lístky; afiše (vývesky) z papiera, kartónu alebo lepenky; tabule na inzerciu z papiera, kartónu
alebo lepenky; papierové tašky, vrecká, obálky,
vrecúška a taštičky na balenie; plagáty; pohľadnice; grafická tlač; tlačoviny; knihy; noviny; časopisy; knihársky materiál; fotografie; papiernický tovar, plastové tašky, vrecká, obálky, vrecúška a taštičky na balenie; filmy; stereotypy; lepia-

tiach zábavy, služby nahrávacích štúdií, nočné
kluby, obveselenie, organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie vedomostných, vzdelávacích, zábavných alebo športových súťaží, organizovanie živých vystúpení,
plánovanie a organizovanie večierkov, prenájom
audionahrávok, prenájom audioprístrojov, prevádzkovanie karaoke, redigovanie scenárov, rozhlasová zábava, produkcia rozhlasových a tele-

ce pásky na kancelárske účely alebo na použitie
v domácnosti.
35 - Lepenie a vylepovanie plagátov, obchodný
manažment v oblasti umenia, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov,
organizovanie výstav na obchodné, komerčné
alebo reklamné účely, podpora predaja (pre tretie
osoby), zabezpečovanie predplácania novín a časopisov, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie
tovaru a výrobkov, prenájom reklamného času vo
všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prieskum verejnej mienky, príprava inzertných stĺpcov, reklama, reklama na počítačovej
komunikačnej sieti, rozširovanie a zasielanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, uverejňovanie reklamných textov,
rozhlasová reklama rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, rozširovanie vzoriek,
spracovanie textov, využívanie a aktualizovanie
reklamných materiálov, vydávanie reklamných
alebo náborových textov, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov),
zbieranie, zhromažďovanie a zoraďovanie údajov
do počítačových databáz; služby inštitútov na
prieskum verejnej mienky; zisťovanie názorov,
hlasovanie; sčítanie príjemcov reklamy; nahrávanie; prepis, záznam, využívanie, zhromažďovanie
štatistických údajov a informácií; počítačom riadená správa súborov; marketingové štúdie; distribúcia vzoriek; informácie týkajúce sa prieskumu verejnej mienky, príjemcov reklamy a podielov na trhu; poradenstvo v oblasti obchodu,
reklamy, propagácie, marketingu a služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarmi, sprostredkovanie
v oblasti reklamy, propagácie, marketingu a služieb.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie,
telefónna komunikácia, počítačová komunikácia,
posielanie správ, prenos správ a obrazových
informácií alebo obrázkov pomocou počítača
a globálnou komunikačnou sieťou internet, rozhlasové vysielanie, služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby), služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačnej siete, rádiové vysielanie, rozhlasové vysielanie, výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); spravodajské agentúry; komunikácia prostredníctvom rozhlasu, telefónu, počítačových terminálov; elektronická pošta; televízne vysielanie.
41 - Diskotéky (služby), elektronická edičná činnosť v malom (DPT služby), služby v oblasti
estrád, hudobné skladateľské služby, informácie
o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnos-

víznych programov, organizovanie vedomostných
a zábavných súťaží, výroba rozhlasových a televíznych programov, zábava, pobavenie, prenájom zvukových nahrávacích zariadení a zvukových nahrávok - vzdelávanie; zabezpečovanie výcviku, kurzov a školení; športová a kultúrna činnosť; rozhlasová zábava; televízna zábava; organizovanie vzdelávacích a zábavných súťaží; vydávanie kníh a periodík; služby diskoték; organizovanie predstavení (služby agentúr sprostredkúvajúcich vystúpenia divadelných, koncertných
a varietných umelcov); organizovanie výstav na
kultúrne a vzdelávacie účely; usporadúvanie
a vedenie kolokvií, konferencií, kongresov; výroba predstavení; výroba filmov.
42 - Spravovanie autorských práv, sledovacie
služby v oblasti duševného vlastníctva, hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), licencie práv duševného vlastníctva, prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, umelecký dizajn; výskum, vývoj, tvorba programového vybavenia; výskum a vývoj nových programov.
(540)

(591) čierna, biela, červená
(731) INTERSONIC, s. r. o., Staré Grunty 36, 842 25
Bratislava, SK;

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

6136-2006
4.10.2006
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 pre počítače, 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 (kto-
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rú 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, príslušen-

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 uve-

stvo k telefónom a príručným telefónnym zariadeniam, adaptéry, ktoré možno používať s telefónmi, nabíjačky batérií, ktoré sa používajú s telefónmi, stolové alebo jednotky zabudovateľné
do auta 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 a 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,

dené 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 pre paging, zariadení pre 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
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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

činnosť v oblasti výpočtovej techniky, komerčné
využitie internetu na poskytovanie služieb patriacich do triedy 35, sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie,
vysielanie káblovej televízie, telefónna komunikácia, komunikácia prostredníctvom optických
káblov, počítačová komunikácia, posielanie správ,
komunikácia pomocou počítačových terminálov,

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.

poskytovanie telekomunikačného pripojenia do
svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete,
prenájom telekomunikačných prístrojov, prenájom zariadení na prenos informácií, prenos správ
a obrazových informácií pomocou počítača,
služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, telekomunikačné informácie, tlačové
kancelárie, telexové služby.
42 - Aktualizácia počítačových programov, spravovanie autorských práv, hosťovanie na počítačových stránkach, inštalácia počítačových programov, kontrola kvality, licencie práv duševného
vlastníctva, skúšky materiálu, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie,
inštalácia počítačových programov, aktualizovanie počítačových programov, zhotovovanie kópií
počítačových programov, návrh počítačových
systémov, poradenstvo v oblasti počítačového
hardvéru, prenájom počítačov, prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie), priemyselný dizajn, prieskum v oblasti
využitia počítačov, projekty, servis počítačových
programov, prenájom počítačového softvéru, udržiavanie a vytváranie počítačových stránok, tvorba, vývoj, aktualizovanie, inštalácia, prenájom
a servis počítačových programov a softvéru, prevod a konverzia údajov a dokumenty 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
v oblasti služieb uvedených v tejto triede.

(540) INTERCALL 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)
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6137-2006
5.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Počítače, počítačové programy, periférne zariadenia počítačov, tlačiarne k počítačom, programy na počítačové hry, počítačové programy
stiahnuté z telekomunikačnej siete, počítačový
softvér, počítač - zápisník (notebook), audio- a videoprijímače, centrálne procesorové jednotky,
nahrané programy obsluhujúce počítač.
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie,
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch, informačné kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, poradenstvo v obchodnej činnosti, pomoc pri riadení obchodnej činnosti,
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií, profesionálne obchodné a podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové
poradenstvo, organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, zbieranie
údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov do počítačových databáz, podpora predaja,
poradenstvo pri vedení podnikov, predvádzanie
tovaru, prenájom kopírovacích strojov, prieskum
trhu, prieskum verejnej mienky, reklama (on-line) v počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, prenájom reklamných plôch, riadenie, rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, sekretárske služby,
spracovanie textov, televízna reklama, rozhlasová reklama, vedenie kartoték v počítači, zásobovacie služby pre tretie osoby, sprostredkovanie
obchodu s tovarom, poradenská a konzultačná

(540)

(731) Slovak Data Systems s. r. o., Tomášikova 30,
821 01 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

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

6138-2006
5.10.2006
35, 37, 39, 43
35 - Sprostredkovanie služieb uvedených v triede
37 a 43.
37 - Opravy dopravných prostriedkov (autobusov,
automobilov, nákladných vozidiel), údržba dopravných prostriedkov, opravy pneumatík, sprostredkovanie uvedených služieb.
39 - Autobusová doprava, informácie o preprave,
osobná doprava, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, organizovanie

206

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie okružných výletov, poskytovanie pomoci pri doprave,
prenájom dopravných prostriedkov, nosenie batožín, prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie, doručovacie služby, kuriérske služby,
rezervácia (v doprave), rezervácia miesteniek na
cestovanie, služby v doprave a v preprave, sprevádzanie turistov, turistické prehliadky, preprava
turistov, turistické kancelárie s výnimkou kance-

(511) 9 - Kinematografické filmy, animované filmy,
krátke filmy, magnetické záznamy, optické záznamy, magneticko-optické záznamy, polovodičové záznamy, elektronické knihy a publikácie,
elektro- a videoprístroje a zariadenia na zábavu,
multimediálne disky, disky čítané laserom, videodisky a publikácie, digitálne záznamy, nosiče
na záznam zvuku a/alebo dát, a/alebo informácií,
nástroje a prístroje na záznam a/alebo reprodukciu zvuku a/alebo obrazu, a/alebo informácií,

lárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, organizovanie výletov, sprostredkovanie
uvedených služieb, sprostredkovanie prepravy.
43 - Služby cestovných kancelárií v oblasti ubytovania a stravovacích služieb, sprostredkovanie
uvedených služieb.

hologramy, diskety, zvukové záznamy, predhrané disky, nahrané disky, kompaktné disky, audiokazety, magnetofónové kazety, videokazety, laserové disky, kompaktné disky - interaktívne CD-ROM-y, digitálne videodisky (DVD), komunikačné nástroje a prístroje.
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, telefónnej siete.
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, organizovanie vzdelávacích alebo zábavných súťaží, interaktívne telefónne súťaže,
nakladateľská činnosť, produkcia kinematografických filmov, zábavných programov, televíznych a rozhlasových programov, poskytovanie
a zabezpečovanie vzdelania a zábavy prostredníctvom rozhlasového vysielania, televízneho vysielania, satelitného vysielania, káblovej televízie, telefónu, celosvetovej siete internetu, organizovanie zábavných programov, požičovňa zvukových nahrávok a vopred nahraných zábavných
programov, filmov, rozhlasových a televíznych
predstavení, rozhlasová zábava, televízna zábava,
filmová zábava, divadelná zábava, zábavné súťažné hry, televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov, interaktívne
zábavné služby pre mobilné telefóny, organizácia
vzdelávacích alebo zábavných súťaží a hier prostredníctvom a s použitím internetu.

(540)

(591) biela, modrá, červená
(731) Slovenská autobusová doprava Bratislava, akciová spoločnosť (v skratke SAD Bratislava, a.s.),
Rožňavská 2, 820 04 Bratislava, SK;

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

6139-2006
5.10.2006
35, 37, 39, 43
35 - Sprostredkovanie služieb uvedených v triede
37 a 43.
37 - Opravy dopravných prostriedkov (autobusov,
automobilov, nákladných vozidiel), údržba dopravných prostriedkov, opravy pneumatík, sprostredkovanie uvedených služieb.
39 - Autobusová doprava, informácie o preprave,
osobná doprava, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, organizovanie
ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie okružných výletov, poskytovanie pomoci pri doprave,
prenájom dopravných prostriedkov, nosenie batožín, prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie, doručovacie služby, kuriérske služby,
rezervácia (v doprave), rezervácia miesteniek na
cestovanie, služby v doprave a v preprave, sprevádzanie turistov, turistické prehliadky, preprava
turistov, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, organizovanie výletov, sprostredkovanie
uvedených služieb, sprostredkovanie prepravy.
43 - Služby cestovných kancelárií v oblasti ubytovania a stravovacích služieb, sprostredkovanie
uvedených služieb.

(540)

(591) modrá, červená
(731) Slovenská autobusová doprava Bratislava, akciová spoločnosť (v skratke SAD Bratislava, a.s.),
Rožňavská 2, 820 04 Bratislava, SK;
(210) 6141-2006
(220) 6.10.2006
8 (511) 9, 38, 41

(540) PENZIÓN
(731) MAYA, spol. s r. o., Čajakova 13, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

6142-2006
6.10.2006
9, 38, 41
9 - Kinematografické filmy, animované filmy,
krátke filmy, magnetické záznamy, optické záznamy, magneticko-optické záznamy, polovodičové záznamy, elektronické knihy a publikácie,
elektro- a videoprístroje a zariadenia na zábavu,
multimediálne disky, disky čítané laserom, videodisky a publikácie, digitálne záznamy, nosiče na
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záznam zvuku a/alebo dát, a/alebo informácií,
nástroje a prístroje na záznam a/alebo reprodukciu zvuku, a/alebo obrazu, a/alebo informácií,
hologramy, diskety, zvukové záznamy, predhrané disky, nahrané disky, kompaktné disky, audiokazety, magnetofónové kazety, videokazety, laserové disky, kompaktné disky - interaktívne CD-ROM-y, digitálne videodisky (DVD), komunikačné nástroje a prístroje.

sieťach všetkých druhov, multimediálne aplikácie, elektronické multimediálne alebo elektronické informačné katalógy, elektronické časopisy,
elektronické periodiká a knihy v elektronickej
podobe.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov zaradené do triedy, výrobky z papiera, plagáty, fotografie, kalendáre, pohľadnice, gratulácie,
obálky, samolepky, obtlačky, poznámkové bloky,
papierové obaly všetkých druhov, listy, vrecká na

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 telefónnej.
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, organizovanie vzdelávacích alebo zábavných súťaží, interaktívne telefónne súťaže,
nakladateľská činnosť, produkcia kinematografických filmov, zábavných programov, televíznych a rozhlasových programov, poskytovanie
a zabezpečenie vzdelania a zábavy prostredníctvom rozhlasového vysielania, televízneho vysielania, satelitného vysielania, káblovej televízie,
telefónu, celosvetovej siete internetu, organizovanie zábavných programov, požičovňa zvukových nahrávok a vopred nahraných zábavných
programov, filmov, rozhlasových a televíznych
predstavení, rozhlasová zábava, televízna zábava,
filmová zábava, divadelná zábava, zábavné súťažné hry, televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov, interaktívne
zábavné služby pre mobilné telefóny, organizácia
vzdelávacích alebo zábavných súťaží a hier prostredníctvom a s použitím internetu.

obalovú techniku, papierové tašky ako obalový
materiál, papierové vreckovky, tlačoviny, tlačivá,
časopisy, periodiká, knihy, databázové produkty
v papierovej forme, databázy v papierovej forme,
tlačiarenské výrobky, umelecké alebo ozdobné
predmety z papiera.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, rozširovanie
reklamných materiálov, marketing, reklamná
a inzertná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek
média, prostredníctvom telefónnej, dátovej, informačnej, elektronickej, komunikačnej alebo počítačovej siete, poskytovanie informácii a iných
informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, informačných produktov
reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného charakteru, maloobchodný predaj internetových médií prostredníctvom internetu, poskytovanie obchodných informácií, on-li-ne
inzercia, činnosť reklamnej agentúry, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovateľská činnosť v obchode s tovarom, merchandising, obchodný franchising, pomoc pri využívaní a riadení obchodného podniku, automatizované spracovanie dát, pomoc pri prevádzkovaní obchodov a obchodných činností priemyselného alebo obchodného podniku, služby, ktoré zahŕňajú záznam dátových alebo elektronických
oznámení a záznamov, ako aj využívanie alebo
kompiláciu matematických a štatistických údajov.
38 - Televízne vysielanie, televízne vysielanie programov, televízne vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, súťažných, diskusných a informačných programov; digitálne vysielanie; telematika; výmena správ; šírenie, výmena alebo získavanie správ a informácií; šírenie elektronických
časopisov, informácií, elektronických periodík,
kníh v elektronickej podobe, audio- alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej, dátovej, elektronickej, komunikačnej, telekomunikačnej alebo počítačovej siete, najmä internetu,
pomocou satelitov a pod., televízne vysielanie
prostredníctvom internetu, informácie o televíznom vysielaní, organizačné a technické zabezpečovanie televízneho vysielania, komunikácia, poradenská činnosť v oblasti oznamovacích prostriedkov, informačná kancelária, poskytovanie
te-lekomunikačných a televíznych informačných
služieb prostredníctvom počítačov, televízne spravodajstvo.
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových
textov, edičná činnosť, publikačná činnosť, nahrávanie zvukových alebo obrazovo-zvukových
nosičov, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a šírenie audiovizuálnych diel, TV produkcia, filmová produkcia, televízna výroba programov, tvorba
programov, tvorba a výroba televíznych a audio-

(540) PENZIÓN ČIERNY PETER
(731) MAYA, spol. s r. o., Čajakova 13, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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6147-2006
9.10.2006
9, 16, 35, 38, 41
9 - Ilustrované pohľadnice ilustrované so zvukovou nahrávkou, elektrické alebo elektronické hlavolamy, svetelná reklama, nosiče záznamov nahrané aj nenahrané, videokazety nahrané aj nenahrané, audiokazety nahrané aj nenahrané,
audiovizuálne programy, audioprogramy, audiovizuálne diela, audiovizuálne diela v digitálnej
podobe, filmy, hudobné diela, CD disky, elektronické databázy a databázové produkty, informácie a záznamy v elektronickej podobe, informácie, dáta, databázy a informačné produkty na nosičoch alebo aj v elektronických, dátových,
informačných, počítačových a komunikačných
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vizuálnych programov, informácie o programe
TV, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, sprostredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy
a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť, organizovanie spoločenských a kultúrnych akcií, organizovanie, prevádzkovanie a vykonávanie hier a súťaží aj verejných, výstavná
činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy či výchovy alebo vzdelávania.

covanie dát, pomoc pri prevádzkovaní obchodov a obchodných činností priemyselného alebo
obchodného podniku, služby, ktoré zahŕňajú záznam dátových alebo elektronických oznámení
a záznamov, ako aj využívanie alebo kompiláciu
matematických a štatistických údajov.

38 - Televízne vysielanie, televízne vysielanie programov, televízne vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, súťažných, diskusných a informačných programov; digitálne vysielanie; telematika; výmena správ; šírenie, výmena alebo získavanie správ a informácií; šírenie elektronických
časopisov, informácií, elektronických periodík,
kníh v elektronickej podobe, audio- alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej, dátovej, elektronickej, komunikačnej, telekomunikačnej alebo počítačovej siete, najmä internetu,
pomocou satelitov a pod., televízne vysielanie
prostredníctvom internetu, informácie o televíznom vysielaní, organizačné a technické zabezpečovanie televízneho vysielania, komunikácia, poradenská činnosť v oblasti oznamovacích prostriedkov, informačná kancelária, poskytovanie
telekomunikačných a televíznych informačných
služieb prostredníctvom počítačov, televízne
spravodajstvo.
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových
textov, edičná činnosť, publikačná činnosť, nahrávanie zvukových alebo obrazovo-zvukových
nosičov, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a šírenie audiovizuálnych diel, TV produkcia, filmová produkcia, televízna výroba programov, tvorba
programov, tvorba a výroba televíznych a audiovizuálnych programov, informácie o programe TV,
agentúrna činnosť v oblasti kultúry, sprostredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná
činnosť, organizovanie spoločenských a kultúrnych akcií, organizovanie, prevádzkovanie a vykonávanie hier a súťaží aj verejných, výstavná
činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy či výchovy alebo vzdelávania.

(540)

(731) Gavalier Peter, Lichardova 14, 811 03 Bratislava,
SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

6148-2006
9.10.2006
9, 16, 35, 38, 41
9 - Ilustrované pohľadnice ilustrované so zvukovou nahrávkou, elektrické alebo elektronické hlavolamy, svetelná reklama, nosiče záznamov nahrané aj nenahrané, videokazety nahrané aj nenahrané, audiokazety nahrané aj nenahrané, audiovizuálne programy, audioprogramy, audiovizuálne diela, audiovizuálne diela v digitálnej podobe,
filmy, hudobné diela, CD disky, elektronické databázy a databázové produkty, informácie a záznamy v elektronickej podobe, informácie, dáta,
databázy a informačné produkty na nosičoch alebo aj v elektronických, dátových, informačných,
počítačových a komunikačných sieťach všetkých
druhov, multimediálne aplikácie, elektronické multimediálne alebo elektronické informačné katalógy, elektronické časopisy, elektronické periodiká
a knihy v elektronickej podobe.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov zaradené do triedy, výrobky z papiera, plagáty, fotografie, kalendáre, pohľadnice, gratulácie,
obálky, samolepky, obtlačky, poznámkové bloky,
papierové obaly všetkých druhov, listy, vrecká na
obalovú techniku, papierové tašky ako obalový
materiál, papierové vreckovky, tlačoviny, tlačivá,
časopisy, periodiká, knihy, databázové produkty
v papierovej forme, databázy v papierovej forme,
tlačiarenské výrobky, umelecké alebo ozdobné
predmety z papiera.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, rozširovanie reklamných materiálov, marketing, reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média,
prostredníctvom telefónnej, dátovej, informačnej,
elektronickej, komunikačnej alebo počítačovej
siete, poskytovanie informácii a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného
charakteru, informačných produktov reklamného
charakteru, multimediálnych informácií komerčného charakteru, maloobchodný predaj internetových médií prostredníctvom internetu, poskytovanie obchodných informácií, on-line inzercia,
činnosť reklamnej agentúry, sprostredkovanie
v obchodných vzťahoch, sprostredkovateľská
činnosť v obchode s tovarom, merchandising,
obchodný franchising, pomoc pri využívaní a riadení obchodného podniku, automatizované spra-

(540) NOSTALGIA TV
(731) Gavalier Peter, Lichardova 14, 811 03 Bratislava,
SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

6150-2006
10.10.2006
9, 16, 35, 38, 41
9 - Magnetické nosiče údajov.
16 - Reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky.
35 - Rozhlasová reklama; reklama; reklama v počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom;
rozširovanie reklamných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; televízna reklama; vydávanie reklamných alebo náborových textov.
38 - Rozhlasové vysielanie.
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41 - Výroba rozhlasových a televíznych programov; rozhlasová zábava; reportérske služby; živé
predstavenie.

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

(540) NÁJDI SEKÁČA
(731) D. EXPRES, a. s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, SK;

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

6151-2006
10.10.2006
9, 16, 35, 38, 41
9 - Magnetické nosiče údajov.
16 - Reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky.
35 - Rozhlasová reklama; reklama; reklama v počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom;
rozširovanie reklamných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; televízna reklama; vydávanie reklamných alebo náborových textov.
38 - Rozhlasové vysielanie.
41 - Výroba rozhlasových a televíznych programov; rozhlasová zábava; reportérske služby; živé
predstavenie.

(540) SEKÁČ
(731) D. EXPRES, a. s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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6152-2006
10.10.2006
9, 16, 35, 38, 41
9 - Magnetické nosiče údajov.
16 - Reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky.
35 - Rozhlasová reklama; reklama; reklama v počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom;
rozširovanie reklamných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; televízna reklama; vydávanie reklamných alebo náborových textov.
38 - Rozhlasové vysielanie.
41 - Výroba rozhlasových a televíznych programov; rozhlasová zábava; reportérske služby; živé
predstavenie.

(540) MILIÓNOVÁ BANKOVKA
(731) D. EXPRES, a. s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, SK;
(540)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6153-2006
10.10.2006
9, 16, 35, 37, 41
9 - Prístroje na záznam, prenos alebo reprodukciu
zvuku alebo obrazu; softvér na magnetických nosičoch; magnetické alebo optické nosiče zvukových a/alebo obrazových záznamov nahraté i nenahraté; videokazety nahrané i nenahrané; audiokazety nahrané i nenahrané; audiovizuálne programy; audioprogramy; audiovizuálne diela; audiovizuálne diela v digitálnej podobe; CD disky; videodiskety; audiodiskety; informácie a záznamy
v elektronickej podobe.

(731) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6154-2006
10.10.2006
9, 16, 35, 37, 41
9 - Prístroje na záznam, prenos alebo reprodukciu
zvuku alebo obrazu; softvér na magnetických no-

210

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
sičoch; magnetické alebo optické nosiče zvukových a/alebo obrazových záznamov nahraté i nenahraté; videokazety nahraté i nenahraté; audiokazety nahraté i nenahraté; audiovizuálne programy; audioprogramy; audiovizuálne diela; audiovizuálne diela v digitálnej podobe; CD disky; videodiskety; audiodiskety; informácie a záznamy
v elektronickej podobe.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; tlačiarenské výrobky; tlačoviny; časopisy; periodiká; knihy; potreby na knižné väzby; fotografie;
papiernický tovar; fólie; kalendáre; katalógy; prospekty; plagáty; pohľadnice; mapy; obálky; obaly
(papiernické výrobky); obaly na spisy; dosky (papiernické výrobky); dosky na dokumenty; listový
papier; držiaky na písacie potreby; etikety okrem
textilných; samolepky; vlajky papierové; baliaci
papier; papierové obrúsky; písacie potreby; písacie podložky; písacie súpravy; lepidlá pre papiernictvo alebo domácnosť; materiál pre umelcov;
štetce; písacie stroje; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zaraďovače; učebné a školské potreby a pomôcky s výnimkou prístrojov; plastické obaly, ktoré nie sú zaradené do
iných tried.
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť;
poskytovanie pomoci pri prevádzkovaní obchodu
vrátane sprostredkovania obchodných a súvisiacich obchodno-personálnych záležitostí; organizovanie výstav a veľtrhov na reklamné a obchodné účely; organizovanie módnych prehliadok na
obchodné účely; odborné poradenstvo vzťahujúce sa na organizovanie výstav a veľtrhov; správa
obchodných záujmov tretích osôb; vypracovávanie štatistických prehľadov; poradenstvo v oblasti organizácie a ekonomiky podnikania; marketing; prieskum a analýzy trhov; činnosť a služby
v oblasti aranžérstva výstavných plôch, výstavných expozícií, ako i výstavných exponátov na
reklamné a obchodné účely; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; distribúcia tovaru na
reklamné účely; rozmnožovanie dokumentov.
37 - Technické zabezpečenie výstav a výstavných
plôch, najmä montáž a demontáž výstavných expozícií, ako i výstavných exponátov.
41 - Činnosť vyučovacia, výchovná, vzdelávacia
a zábavná vrátane usporadúvania špecializovaných doškoľovacích kurzov, sympózií a konferencií; sprievodné výstavy; prevádzkovanie pracovno-diskusného a záujmového klubu; organizovanie výstav a veľtrhov na vzdelávanie, kultúrne, výchovné a zábavné účely; organizovanie
spoločensko-kultúrnych akcií; usporadúvanie zábavných súťaží; organizovanie oceňovaní najlepších exponátov, ako i najlepších expozícií; odborné poradenstvo vzťahujúce sa na organizovanie
výstav a veľtrhov; organizovanie módnych prehliadok na výchovné, vzdelávacie, kultúrne a zábavné účely okrem módnych prehliadok na reklamné účely; nakladateľská a vydavateľská činnosť; prevádzkovanie galérií.

(540)

(731) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, CZ;

(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

6155-2006
10.10.2006
9, 16, 35, 37, 41
9 - Prístroje na záznam, prenos alebo reprodukciu
zvuku alebo obrazu; softvér na magnetických nosičoch; magnetické alebo optické nosiče zvukových a/alebo obrazových záznamov nahraté i nenahraté; videokazety nahraté i nenahraté; audiokazety nahraté i nenahraté; audiovizuálne programy; audioprogramy; audiovizuálne diela; audiovizuálne diela v digitálnej podobe; CD disky; videodiskety; audiodiskety; informácie a záznamy
v elektronickej podobe.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; tlačiarenské výrobky; tlačoviny; časopisy; periodiká; knihy; potreby na knižné väzby; fotografie; papiernický tovar; fólie; kalendáre; katalógy; prospekty; plagáty; pohľadnice; mapy; obálky; obaly
(papiernické výrobky); obaly na spisy; dosky (papiernické výrobky); dosky na dokumenty; listový
papier; držiaky na písacie potreby; etikety okrem
textilných; samolepky; vlajky papierové; baliaci
papier; papierové obrúsky; písacie potreby; písacie podložky; písacie súpravy; lepidlá pre papiernictvo alebo domácnosť; materiál pre umelcov;
štetce; písacie stroje; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zaraďovače; učebné a školské potreby a pomôcky s výnimkou prístrojov; plastické obaly, ktoré nie sú zaradené do
iných tried.
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť;
poskytovanie pomoci pri prevádzkovaní obchodu
vrátane sprostredkovania obchodných a súvisiacich obchodno-personálnych záležitostí; organizovanie výstav a veľtrhov na reklamné a obchodné účely; organizovanie módnych prehliadok na
obchodné účely; odborné poradenstvo vzťahujúce sa na organizovanie výstav a veľtrhov; správa
obchodných záujmov tretích osôb; vypracovávanie štatistických prehľadov; poradenstvo v oblasti organizácie a ekonomiky podnikania; marketing; prieskum a analýzy trhov; činnosť a služby
v oblasti aranžérstva výstavných plôch, výstavných expozícií, ako i výstavných exponátov na
reklamné a obchodné účely; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; distribúcia tovaru na
reklamné účely; rozmnožovanie dokumentov.
37 - Technické zabezpečenie výstav a výstavných
plôch, najmä montáž a demontáž výstavných expozícií, ako i výstavných exponátov.
41 - Činnosť vyučovacia, výchovná, vzdelávacia
a zábavná vrátane usporadúvania špecializovaných doškoľovacích kurzov, sympózií a konferencií; sprievodné výstavy; prevádzkovanie pracovno-diskusného a záujmového klubu; organizovanie výstav a veľtrhov na vzdelávanie, kultúrne, výchovné a zábavné účely; organizovanie
spoločensko-kultúrnych akcií; usporadúvanie zábavných súťaží; organizovanie oceňovaní najlepších exponátov, ako i najlepších expozícií; odborné poradenstvo vzťahujúce sa na organizovanie
výstav a veľtrhov; organizovanie módnych prehliadok na výchovné, vzdelávacie, kultúrne a zábavné účely okrem módnych prehliadok na re-
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klamné účely; nakladateľská a vydavateľská činnosť; prevádzkovanie galérií.

zovanie výstav a veľtrhov na vzdelávanie, kultúrne, výchovné a zábavné účely; organizovanie
spoločensko-kultúrnych akcií; usporadúvanie zábavných súťaží; organizovanie oceňovaní najlepších exponátov, ako i najlepších expozícií; odborné poradenstvo vzťahujúce sa na organizovanie
výstav a veľtrhov; organizovanie módnych prehliadok na výchovné, vzdelávacie, kultúrne a zábavné účely okrem módnych prehliadok na reklamné účely; nakladateľská a vydavateľská činnosť; prevádzkovanie galérií.

(540)

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

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

6156-2006
10.10.2006
9, 16, 35, 37, 41
9 - Prístroje na záznam, prenos alebo reprodukciu
zvuku alebo obrazu; softvér na magnetických nosičoch; magnetické alebo optické nosiče zvukových a/alebo obrazových záznamov nahraté i nenahraté; videokazety nahraté i nenahraté; audiokazety nahraté i nenahraté; audiovizuálne programy; audioprogramy; audiovizuálne diela; audiovizuálne diela v digitálnej podobe; CD disky; videodiskety; audiodiskety; informácie a záznamy
v elektronickej podobe.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; tlačiarenské výrobky; tlačoviny; časopisy; periodiká; knihy; potreby na knižné väzby; fotografie; papiernický tovar; fólie; kalendáre; katalógy; prospekty; plagáty; pohľadnice; mapy; obálky; obaly
(papiernické výrobky); obaly na spisy; dosky (papiernické výrobky); dosky na dokumenty; listový
papier; držiaky na písacie potreby; etikety okrem
textilných; samolepky; vlajky papierové; baliaci
papier; papierové obrúsky; písacie potreby; písacie podložky; písacie súpravy; lepidlá pre papiernictvo alebo domácnosť; materiál pre umelcov;
štetce; písacie stroje; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zaraďovače; učebné a školské potreby a pomôcky s výnimkou prístrojov; plastické obaly, ktoré nie sú zaradené do
iných tried.
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť;
poskytovanie pomoci pri prevádzkovaní obchodu
vrátane sprostredkovania obchodných a súvisiacich obchodno-personálnych záležitostí; organizovanie výstav a veľtrhov na reklamné a obchodné účely; organizovanie módnych prehliadok na
obchodné účely; odborné poradenstvo vzťahujúce sa na organizovanie výstav a veľtrhov; správa
obchodných záujmov tretích osôb; vypracovávanie štatistických prehľadov; poradenstvo v oblasti organizácie a ekonomiky podnikania; marketing; prieskum a analýzy trhov; činnosť a služby
v oblasti aranžérstva výstavných plôch, výstavných expozícií, ako i výstavných exponátov na
reklamné a obchodné účely; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; distribúcia tovaru na
reklamné účely; rozmnožovanie dokumentov.
37 - Technické zabezpečenie výstav a výstavných
plôch, najmä montáž a demontáž výstavných expozícií, ako i výstavných exponátov.
41 - Činnosť vyučovacia, výchovná, vzdelávacia
a zábavná vrátane usporadúvania špecializovaných doškoľovacích kurzov, sympózií a konferencií; sprievodné výstavy; prevádzkovanie pracovno-diskusného a záujmového klubu; organi-
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(540)

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

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

6157-2006
10.10.2006
9, 16, 35, 37, 41
9 - Prístroje na záznam, prenos alebo reprodukciu
zvuku alebo obrazu; softvér na magnetických nosičoch; magnetické alebo optické nosiče zvukových a/alebo obrazových záznamov nahraté i nenahraté; videokazety nahraté i nenahraté; audiokazety nahraté i nenahraté; audiovizuálne programy; audioprogramy; audiovizuálne diela; audiovizuálne diela v digitálnej podobe; CD disky; videodiskety; audiodiskety; informácie a záznamy
v elektronickej podobe.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; tlačiarenské výrobky; tlačoviny; časopisy; periodiká; knihy; potreby na knižné väzby; fotografie; papiernický tovar; fólie; kalendáre; katalógy; prospekty; plagáty; pohľadnice; mapy; obálky; obaly
(papiernické výrobky); obaly na spisy; dosky (papiernické výrobky); dosky na dokumenty; listový
papier; držiaky na písacie potreby; etikety okrem
textilných; samolepky; vlajky papierové; baliaci
papier; papierové obrúsky; písacie potreby; písacie podložky; písacie súpravy; lepidlá pre papiernictvo alebo domácnosť; materiál pre umelcov;
štetce; písacie stroje; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zaraďovače; učebné a školské potreby a pomôcky s výnimkou prístrojov; plastické obaly, ktoré nie sú zaradené do
iných tried.
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť;
poskytovanie pomoci pri prevádzkovaní obchodu
vrátane sprostredkovania obchodných a súvisiacich obchodno-personálnych záležitostí; organizovanie výstav a veľtrhov na reklamné a obchodné účely; organizovanie módnych prehliadok na
obchodné účely; odborné poradenstvo vzťahujúce sa na organizovanie výstav a veľtrhov; správa
obchodných záujmov tretích osôb; vypracovávanie štatistických prehľadov; poradenstvo v oblasti organizácie a ekonomiky podnikania; marketing; prieskum a analýzy trhov; činnosť a služby
v oblasti aranžérstva výstavných plôch, výstavných expozícií, ako i výstavných exponátov na
reklamné a obchodné účely; prenájom kancelár-
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skych strojov a zariadení; distribúcia tovaru na
reklamné účely; rozmnožovanie dokumentov.
37 - Technické zabezpečenie výstav a výstavných
plôch, najmä montáž a demontáž výstavných expozícií, ako i výstavných exponátov.
41 - Činnosť vyučovacia, výchovná, vzdelávacia
a zábavná vrátane usporadúvania špecializovaných doškoľovacích kurzov, sympózií a konferencií; sprievodné výstavy; prevádzkovanie pracovno-diskusného a záujmového klubu; organizovanie výstav a veľtrhov na vzdelávanie, kultúrne, výchovné a zábavné účely; organizovanie
spoločensko-kultúrnych akcií; usporadúvanie zábavných súťaží; organizovanie oceňovaní najlepších exponátov, ako i najlepších expozícií; odborné poradenstvo vzťahujúce sa na organizovanie
výstav a veľtrhov; organizovanie módnych prehliadok na výchovné, vzdelávacie, kultúrne a zábavné účely okrem módnych prehliadok na reklamné účely; nakladateľská a vydavateľská činnosť; prevádzkovanie galérií.

(540)

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

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

6164-2006
11.10.2006
35, 36, 41
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti, prieskum
trhu, prieskum verejnej mienky.
36 - Sprostredkovanie poistenia, poistky - uzatváranie, konzultačné služby finančné, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, poistenie - informácie.
41 - Organizovanie súťaží, školenie, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie športových súťaží, organizovanie a vedenie seminárov, predstavenia - organizovanie (manažérske služby).

(731) VIZYON CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, 2.Organize Sanayi
Bolgesi Dogu 3. Cad. No:6, Gaziantep, TR;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

(540)

(591) červená, biela, fialová
(731) SCJ EurAFNE Ltd., Frimley Green, Camberley,
Surrey GU167QJ, GB;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

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

6166-2006
11.10.2006
30
30 - Čokoláda.

(591) oranžová, žltá, červená, cyklámenová, biela, hnedá, modrá, tmavomodrá

6219-2006
25.10.2006
5
5 - Farmaceutické, zverolekárske a hygienické prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske
účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov, zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy.

(540) SANCILLON
(731) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

(540)

(591) sivá, zelená
(731) Medical & Financial Consulting s. r. o., Gessayova 33, 851 03 Bratislava, SK;
(740) Žideková Jarmila, Bratislava, SK;

6218-2006
25.10.2006
5
5 - Prípravky na ničenie škodcov; insekticídy;
prípravky proti moľom; repelenty proti hmyzu.

6220-2006
25.10.2006
5
5 - Farmaceutické, zverolekárske a hygienické prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske
účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov, zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy.

(540) SANESTRELLE
(731) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

6221-2006
25.10.2006
5
5 - Farmaceutické, zverolekárske a hygienické prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske
účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov, zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy.

(540) SANETTE
(731) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

6284-2006
30.10.2006
42, 44
42 - Lekársky a vedecký výskum v oblasti očného lekárstva.
44 - Poradenstvo v oblasti rizika vzniku glaukómu,
poradenstvo v oblasti zdravotných vyšetrení súvisiacich s glaukómom, konzultácie a konzultačné služby v oblasti zdravotnej starostlivosti o zrak
a zvýšeného rizika vzniku očných ochorení, starostlivosť o hygienu očí, informačné služby v odbore očného lekárstva, najmä poskytovanie informácií lekárom, odborníkom na zdravotnú starostlivosť a pacientom o liečbe ochorenia zraku.

(540)
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(731) Converse Inc., One High Street, North Andover,
Massachusetts 01845-2601, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

6295-2006
2.11.2006
25
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.

(540)

(591) modrá, žltá, biela, čierna
(731) MERCK SHARP & DOHME IDEA, Inc., Schaffhauserstrasse 134, 8152 Glattburgg, CH;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

6292-2006
2.11.2006
35, 41
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
poskytovanie informácií obchodného charakteru,
spracúvanie analytických prehľadov a odvetvových analýz, informačné a databázové služby, čitateľská anketa.
41 - Organizácia spoločenských akcií, organizácia súťaží a vyhlasovanie ich výsledkov, propagácia výhercov súťaže alebo ankety.

(731) Converse Inc., One High Street, North Andover,
Massachusetts 01845-2601, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

(540)

(731) GRAFIAS, s. r. o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, SK;

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

6293-2006
2.11.2006
25
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.

(540) CONVERSE
(731) Converse Inc., One High Street, North Andover,
Massachusetts 01845-2601, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

6294-2006
2.11.2006
25
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.

(540)

6300-2006
7.11.2006
16, 35, 42
16 - Papier, lepenka, výrobky z papiera, výrobky
z lepenky, tlačoviny, knihy, ročenky, publikácie,
komiksy, spevníky, magazíny, letáky, noviny,
albumy, periodiká, časopisy, katalógy, manuály,
mapy, pamflety, prospekty, plagáty, papiernický
tovar, štítky, kancelárske potreby, materiál a nástroje na kreslenie a maľovanie, písacie potreby,
potreby na zväzovanie kníh, knižné väzby, záložky do kníh, tlačiarenské nástroje, kresby, maľby, fotografie, štetce, maliarska výbava, značkovače, darčekové balenia, menovky na darčeky,
hodvábny papier na balenie darčekov, škatule na
darčeky, baliaci papier, poznámkové bloky, obtlačky, papierové obrúsky a ostatný dekoratívny papierový tovar, dekoratívne obtlačky, pravítka, gumy, blahoželania, štítky a nálepky, papierové
značky, transparenty, tabule, náhradné diely a príslušenstvo pre všetky uvedené druhy výrobkov.
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; spros
tredkovanie reklamy a inzercie; prieskum v oblas
ti reklamy; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb.
42 - Grafický dizajn.
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bo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách; nákladná kamiónová doprava; parkovanie
automobilov (služby); prenájom automobilov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom miesta na parkovanie; prenájom vozidiel; prepravné služby; skladovanie; služby
v doprave a preprave; sprostredkovanie prepravy;
vodiči (služby).

(731) WORX, s. r. o., Grösslingova 71, 811 09 Bratislava, SK;
(740) Jóža Marcel, JUDr. Bratislava, SK;

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

6335-2006
14.11.2006
5
5 - Liečivá, humánne farmaceutické prípravky,
chemické prípravky a substancie na farmaceutické účely, fungicídne prípravky.

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

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

6338-2006
13.11.2006
9, 16, 35, 37, 42
9 - Počítače a ich časti, modemy, monitory, tlačiarne k počítačom, periférne zariadenia počítačov, počítačové klávesnice, počítačové pamäte,
programy do počítačov, elektrické káble, svorky
a spojky na počítače, faxy, telefóny, odkazovače,
prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu
zvuku alebo obrazu, počítacie stroje, kalkulačky,
kancelárske dierovacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, magnetické nosiče údajov, záznamové disky.
16 - Kopírovacie zariadenia a stroje, písacie stroje elektrické.
35 - Maloobchod s tovarmi uvedeným v triede 9,
sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná
činnosť, automatizované spracovanie údajov.
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov a ich
častí, opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky, opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, sprostredkovanie činností uvedených
v triede 37.
42 - Prenájom počítačov a príslušenstva počítačov, odborné poradenstvo v oblasti počítačov,
počítačových programov a v oblasti zariadení na
spracovanie dát.

(540) AF - CAR
(731) AF - CAR, s. r. o., Partizánska 94, 033 01 Liptovský Hrádok, SK;
(740) Hulín Richard, JUDr., Bratislava, SK;

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

6351-2006
15.11.2006
2, 19, 37
2 - Ohňovzdorné farby.
19 - Ohňovzdorné cementové povlaky; omietky
pre stavebníctvo; protipožiarne priečky.
37 - Maľovanie a natieranie interiéru a exteriéru
vrátane stavebných konštrukcií; murárstvo; stavebná činnosť.

(540)

(731) SIBATERM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Hraničná 16, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

(540)

6352-2006
15.11.2006
2, 19, 37
2 - Ohňovzdorné farby.
19 - Ohňovzdorné cementové povlaky; omietky
pre stavebníctvo; protipožiarne priečky.
37 - Maľovanie a natieranie interiéru a exteriéru
vrátane stavebných konštrukcií; murárstvo; stavebná činnosť.

(540) SIBATERM
(731) SIBATERM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Hraničná 16, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(591) biela, čierna, červená, sivá
(731) Hervai Zalán - ARTECH, Horná Potôň 322, 930 36
Horná Potôň, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

6344-2006
14.11.2006
37, 39
37 - Opravy automobilov; údržba automobilov;
autoopravovne; autoservisy; čistenie automobilov; prenájom stavebných stropov a zariadení;
oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; montáž, údržba a opravy strojov.
39 - Automobilová preprava; prenájom automobilov; doprava nákladná kamiónová; ťahanie ale-

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

6353-2006
15.11.2006
35, 36, 37, 42
35 - Obchodná činnosť, poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, pomoc pri riadení
obchodnej činnosti, oceňovanie a odhady v oblasti podnikania, organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav a veľtrhov, reklama, reklamné agentúry, reklamné služby, reklamné materiály, prenájom reklamných plôch.
36 - Nehnuteľnosti, správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, realitné kancelárie, oceňovanie a odhady

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)

215

nehnuteľností, správcovstvo, vedenie nájomných
domov, prenájom bytov.
37 - Stavebníctvo, stavebná činnosť, výstavba
obchodných a veľtrhových stánkov, budovanie
závodov a tovární, stavebný dozor, prenájom stavebných strojov a zariadení, demolácia budov,
izolovanie stavieb, dozor nad stavbami, murovanie, utesňovanie budov a stavieb, montovanie lešení, stavebné informácie.
42 - Architektúra (architektonické služby), projekty, štúdie technických projektov, architektonické poradenstvo, projektovanie stavieb, projektová činnosť, vypracovanie stavebných výkresov,
prieskumy, inžinierske práce, grafický dizajn, navrhovanie obalov, obalový dizajn, priemyselný
dizajn, umelecký dizajn.

reklamných výstav a veľtrhov, reklama, reklamné agentúry, reklamné služby, reklamné materiály, prenájom reklamných plôch.
36 - Nehnuteľnosti, správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, realitné kancelárie, oceňovanie a odhady
nehnuteľností, správcovstvo, vedenie nájomných
domov, prenájom bytov.
37 - Stavebníctvo, stavebná činnosť, výstavba
obchodných a veľtržných stánkov, budovanie závodov a tovární, stavebný dozor, prenájom stavebných strojov a zariadení, demolácia budov,
izolovanie stavieb, dozor nad stavbami, murovanie, utesňovanie budov a stavieb, montovanie lešení, stavebné informácie.

(540) STAVOINVESTA GROUP
(731) STAVOINVESTA GROUP s. r. o., Račianska 66,
831 02 Bratislava, SK;
(740) Vodová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

42 - Architektúra (architektonické služby), projekty, štúdie technických projektov, architektonické poradenstvo, projektovanie stavieb, projektová činnosť, vypracovanie stavebných výkresov,
prieskumy, inžinierske práce, grafický dizajn, navrhovanie obalov, obalový dizajn, priemyselný
dizajn, umelecký dizajn.

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

6354-2006
15.11.2006
35, 36, 37, 42
35 - Obchodná činnosť, poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, pomoc pri riadení
obchodnej činnosti, oceňovanie a odhady v oblasti podnikania, organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav a veľtrhov, reklama, reklamné agentúry, reklamné služby, reklamné materiály, prenájom reklamných plôch.
36 - Nehnuteľnosti, správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, realitné kancelárie, oceňovanie a odhady
nehnuteľností, správcovstvo, vedenie nájomných
domov, prenájom bytov.
37 - Stavebníctvo, stavebná činnosť, výstavba
obchodných a veľtržných stánkov, budovanie závodov a tovární, stavebný dozor, prenájom stavebných strojov a zariadení, demolácia budov,
izolovanie stavieb, dozor nad stavbami, murovanie, utesňovanie budov a stavieb, montovanie lešení, stavebné informácie.
42 - Architektúra (architektonické služby), projekty, štúdie technických projektov, architektonické poradenstvo, projektovanie stavieb, projektová činnosť, vypracovanie stavebných výkresov,
prieskumy, inžinierske práce, grafický dizajn,
navrhovanie obalov, obalový dizajn, priemyselný
dizajn, umelecký dizajn.

(540)

(731) STAVOINVESTA GROUP s. r. o., Račianska 66,
831 02 Bratislava, SK;
(740) Vodová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

(540) STAVOINVESTA
(731) STAVOINVESTA GROUP s. r. o., Račianska 66,
831 02 Bratislava, SK;
(740) Vodová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

6355-2006
15.11.2006
35, 36, 37, 42
35 - Obchodná činnosť, poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, pomoc pri riadení
obchodnej činnosti, oceňovanie a odhady v oblasti podnikania, organizovanie komerčných alebo

(540)

6356-2006
15.11.2006
35, 36, 37, 42
35 - Obchodná činnosť, poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, pomoc pri riadení
obchodnej činnosti, oceňovanie a odhady v oblasti podnikania, organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav a veľtrhov, reklama, reklamné agentúry, reklamné služby, reklamné materiály, prenájom reklamných plôch.
36 - Nehnuteľnosti, správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, realitné kancelárie, oceňovanie a odhady
nehnuteľností, správcovstvo, vedenie nájomných
domov, prenájom bytov.
37 - Stavebníctvo, stavebná činnosť, výstavba
obchodných a veľtržných stánkov, budovanie závodov a tovární, stavebný dozor, prenájom stavebných strojov a zariadení, demolácia budov,
izolovanie stavieb, dozor nad stavbami, murovanie, utesňovanie budov a stavieb, montovanie lešení, stavebné informácie.
42 - Architektúra (architektonické služby), projekty, štúdie technických projektov, architektonické poradenstvo, projektovanie stavieb, projektová činnosť, vypracovanie stavebných výkresov,
prieskumy, inžinierske práce, grafický dizajn,
navrhovanie obalov, obalový dizajn, priemyselný
dizajn, umelecký dizajn.
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(731) STAVOINVESTA GROUP s. r. o., Račianska 66,
831 02 Bratislava, SK;
(740) Vodová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

6358-2006
15.11.2006
5, 9, 16, 44
5 - Farmaceutické prípravky.
6 - Počítačové programy a softvér týkajúci sa
zdravia a zdravotného povedomia.
16 - Tlačené materiály, najmä prospekty (letáky)
a brožúry týkajúce sa zdravia a zdravotného povedomia.
44 - Zdravotnícke informačné služby, najmä poskytovanie informácií na tému zdravie a zdravotné
povedomie a zdravotné záležitosti vo vzťahu k lekárom, profesionálnym opatrovateľom a pacientom.

(540)

(591) modrá, biela, čierna
(731) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York,
New York 10017, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

6377-2006
23.11.2006
9, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 41
9 - Slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky,
štítky proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče
zvukových nahrávok, kreslené filmy, vysielače
elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, hracie automaty
s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince, reklamné svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na prenášanie zvuku,
zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne zariadenia, exponované filmy, magnetické disky, hracie zariadenia
fungujúce po pripojení na televízne prijímače,
exponované kinofilmy, zábavné zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu s televíznymi
prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné
disky, magnetické médiá, magnetické nosiče
údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, 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 s výnimkou
prístrojov a zariadení, zoznamy, kancelárske po-

treby s výnimkou nábytku, pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier,
sto-lové 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, oznámenia (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, papierové utierky,
etikety s výnimkou textilných, nálepky, lepiace
štítky.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl
s výnimkou papierových (anglické prestieranie);
textilné obrúsky (textilné prestieranie), čiapkové
štítky látkové.
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
26 - Ozdoby textilných výrobkov (nažehľovacie),
značky na bielizeň a šatstvo.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince, golfové vaky; spoločenské hry; bábiky; divadelné
masky; karnevalové masky; ozdoby a vianočné
stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek;
zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier
využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky);
medvedíky (hračky).
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32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače pre fajčiarov,
zápalky, tabak, fajčiarske potreby.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie výstav na reklamné účely, zásielkové
reklamné služby, pomoc pri riadení obchodnej
činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov, rozširovanie reklamných oznamov, uverejňovanie
reklamných textov, vydávanie reklamných alebo
náborových textov, reklama, rozhlasová reklama,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, vzťahy
s verejnosťou, televízna reklama, reklamné agentúry, poradenské služby v oblasti obchodného
alebo podnikateľského riadenia, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, prenájom reklamných priestorov, prenájom
reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie
osoby), spracovanie textov.
41 - Organizovanie plesov, organizovanie súťaží
krásy, rezervácia vstupeniek, zábavné parky,
obveselenie, zábava, pobavenie, požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva,
filmové štúdiá, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, prenájom dekorácií, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vzdelávanie, prenájom audionahrávok, požičiavanie filmov, filmová tvorba, služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov, vydávanie kníh, prenájom
televíznych prijímačov, výroba televíznych programov, služby poskytované orchestrami, divadelné predstavenia, výroba divadelných alebo iných
predstavení, televízna zábava, prenájom dekorácií, umelecké módne agentúry, výchovno-zábavné klubové služby, organizovanie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie
a vedenie kongresov, informácie o výchove a vzdelávaní, informácie o možnostiach zábavy, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav,
služby klubov zdravia, organizovanie seminárov,
organizovanie a vedenie sympózií, výroba videofilmov, strihanie videopások.
(540)

(731) Agentúra Pohoda s. r. o., Heydukova 16, 831 06
Bratislava, SK;

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

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

23.11.2006
01713/2006
21.8.2006
CH
5
5 - Prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy.

(540)

(591) zelená, žltá
(731) Syngenta Limited, Syngenta European Regional
Centre, Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU2 7YH, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

6386-2006
27.11.2006
9, 16, 36
9 - Informácie a dáta v elektronickej podobe na
nosičoch zaradených v triede 9.
16 - Informácie a dáta na nosičoch zaradených
v triede 16; fotografie, tlačoviny, tlačivá, formuláre, brožúry, letáky, gratulácie, kalendáre, reklamné predmety z papiera, príručky, časopisy, periodiká, knihy, informačné produkty na papierových
nosičoch, dáta a databázy v papierovej forme,
tlačiarenské výrobky.
36 - Finančné služby, poisťovníctvo, poisťovacia
činnosť, zaisťovacia činnosť, činnosť súvisiaca
s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou, zábranná
činnosť, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti finančných služieb a poisťovníctva.

(540)

(591) modrá, žltá, biela
(731) Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, 113 04
Praha, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6379-2006
23.11.2006
5
5 - Farmaceutické lieky, najmä antikonvulsanty
a antiepileptické prípravky a lieky na predpis na
liečbu migrény.

(540) MAXOTOP
(731) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson
Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(540)
(210) 6381-2006
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6387-2006
27.11.2006
9, 16, 36
9 - Informácie a dáta v elektronickej podobe na
nosičoch zaradených v triede 9.
16 - Informácie a dáta na nosičoch zaradených
v triede 16; fotografie, tlačoviny, tlačivá, formuláre, brožúry, letáky, gratulácie, kalendáre, reklamné predmety z papiera, príručky časopisy, periodiká, knihy, informačné produkty na papierových
nosičoch, dáta a databázy v papierovej forme,
tlačiarenské výrobky.
36 - Finančné služby, poisťovníctvo, poisťovacia
činnosť, zaisťovacia činnosť, činnosť súvisiaca
s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou, zábranná
činnosť, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti finančných služieb a poisťovníctva.
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(591) modrá, žltá, biela
(731) Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, 113 04
Praha, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6388-2006
27.11.2006
9, 16, 36
9 - Informácie a dáta v elektronickej podobe na
nosičoch zaradených v triede 9.
16 - Informácie a dáta na nosičoch zaradených
v triede 16; fotografie, tlačoviny, tlačivá, formuláre, brožúry, letáky, gratulácie, kalendáre, reklamné predmety z papiera, príručky časopisy,
periodiká, knihy, informačné produkty na papierových nosičoch, dáta a databázy v papierovej
forme, tlačiarenské výrobky.
36 - Finančné služby, poisťovníctvo, poisťovacia
činnosť, zaisťovacia činnosť, činnosť súvisiaca
s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou, zábranná
činnosť, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti finančných služieb a poisťovníctva.

(540)

8 (511) 9, 16, 36
(511) 9 - Informácie a dáta v elektronickej podobe na
nosičoch zaradených v triede 9.
16 - Informácie a dáta na nosičoch zaradených
v triede 16; fotografie, tlačoviny, tlačivá, formuláre, brožúry, letáky, gratulácie, kalendáre, reklamné predmety z papiera, príručky časopisy, periodiká, knihy, informačné produkty na papierových
nosičoch, dáta a databázy v papierovej forme,
tlačiarenské výrobky.
36 - Finančné služby, poisťovníctvo, poisťovacia
činnosť, zaisťovacia činnosť, činnosť súvisiaca
s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou, zábranná
činnosť, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti finančných služieb a poisťovníctva.
(540)

(591) modrá, žltá, biela
(731) Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, 113 04
Praha, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

(591) modrá, žltá, biela
(731) Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, 113 04
Praha, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6389-2006
27.11.2006
9, 16, 36
9 - Informácie a dáta v elektronickej podobe na
nosičoch zaradených v triede 9.
16 - Informácie a dáta na nosičoch zaradených
v triede 16; fotografie, tlačoviny, tlačivá, formuláre, brožúry, letáky, gratulácie, kalendáre, reklamné predmety z papiera, príručky časopisy, periodiká, knihy, informačné produkty na papierových
nosičoch, dáta a databázy v papierovej forme,
tlačiarenské výrobky.
36 - Finančné služby, poisťovníctvo, poisťovacia
činnosť, zaisťovacia činnosť, činnosť súvisiaca
s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou, zábranná
činnosť, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti finančných služieb a poisťovníctva.

6391-2006
27.11.2006
9, 16, 36
9 - Informácie a dáta v elektronickej podobe na
nosičoch zaradených v triede 9.
16 - Informácie a dáta na nosičoch zaradených
v triede 16; fotografie, tlačoviny, tlačivá, formuláre, brožúry, letáky, gratulácie, kalendáre, reklamné predmety z papiera, príručky časopisy, periodiká, knihy, informačné produkty na papierových
nosičoch, dáta a databázy v papierovej forme,
tlačiarenské výrobky.
36 - Finančné služby, poisťovníctvo, poisťovacia
činnosť, zaisťovacia činnosť, činnosť súvisiaca
s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou, zábranná
činnosť, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti finančných služieb a poisťovníctva.

(540)

(591) modrá, žltá, biela
(731) Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, 113 04
Praha, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(540)

(591) modrá, žltá, biela
(731) Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, 113 04
Praha, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210) 6390-2006
(220) 27.11.2006

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

6392-2006
27.11.2006
9, 16, 36
9 - Informácie a dáta v elektronickej podobe na
nosičoch zaradených v triede 9.
16 - Informácie a dáta na nosičoch zaradených
v triede 16; fotografie, tlačoviny, tlačivá, formuláre, brožúry, letáky, gratulácie, kalendáre, reklamné predmety z papiera, príručky časopisy, periodiká, knihy, informačné produkty na papierových
nosičoch, dáta a databázy v papierovej forme,
tlačiarenské výrobky.
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36 - Finančné služby, poisťovníctvo, poisťovacia
činnosť, zaisťovacia činnosť, činnosť súvisiaca
s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou, zábranná
činnosť, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti finančných služieb a poisťovníctva.
(540)

(591) modrá, žltá, biela
(731) Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, 113 04
Praha, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

6393-2006
27.11.2006
9, 16, 36
9 - Informácie a dáta v elektronickej podobe na
nosičoch zaradených v triede 9.
16 - Informácie a dáta na nosičoch zaradených
v triede 16; fotografie, tlačoviny, tlačivá, formuláre, brožúry, letáky, gratulácie, kalendáre, reklamné predmety z papiera, príručky časopisy,
periodiká, knihy, informačné produkty na papierových nosičoch, dáta a databázy v papierovej
forme, tlačiarenské výrobky.
36 - Finančné služby, poisťovníctvo, poisťovacia
činnosť, zaisťovacia činnosť, činnosť súvisiaca
s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou, zábranná
činnosť, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti finančných služieb a poisťovníctva.

(540) Chránime vaše sny
(731) Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, 113 04
Praha, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6396-2006
27.11.2006
30, 35, 43
30 - Káva, instantná káva, kávové nápoje, kávové
príchuti, kávové náhradky na báze rastlín, kávovinové náhradky.
35 - Maloobchodné služby s tovarmi v triede 30.
43 - Kaviarne.

(540)

(731) Ábel Miroslav, Mgr., Radová 9, 949 01 Nitra, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6399-2006
28.11.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky.
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(540) LAMISIL 1X
(731) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

6406-2006
30.11.2006
33
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou piva).

(731) L.M. "Chateau Vartely" S.R.L., str. Eliberării nr. 170/b,
MD-3501 Orhei, MD;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6407-2006
30.11.2006
25
25 - Obuv všetkých druhov, ponožky, podkolienky, pančuchy, pančuchové nohavice, oblečenie
všetkých druhov, pokrývky hlavy všetkých druhov.

(540) JUST DO IT
(731) Nike International Ltd. / a Bermuda corporation/,
One Bowerman Drive, Beaverton, 97005-6453
Oregon, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6411-2006
1.12.2006
19
19 - Škridly s výnimkou kovových a ostatné výrobky na strešné krytiny s výnimkou kovových
zahrnuté v triede 19.

(540) Tegalit
(731) BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o., Mojmírovská 9, 951 12 Ivanka pri Nitre, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6412-2006
4.12.2006
9, 16, 35, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nahrané nosiče
audionahrávok, videopásky, videokazety, disky
kompaktné, disky optické, magnetofónové pásky,
hrané a animované filmy, záznamy televíznych
programov.
16 - Tlačoviny, grafické zobrazenie, poštové pohľadnice, papierové nálepky, lósy, brožúry, knihy,
časopisy, kalendáre.
35 - Služby reklamnej agentúry, reklama vo všetkých druhoch médií, vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov, podpora predaja (pre tretie osoby), návrhy a realizácia reklamných kampaní, obchodný manažment v oblasti umenia a zábavy, ekonomické a strategické poradenstvo, poradenstvo v oblasti vzťahov s verejnosťou.
41 - Tvorba a výroba televíznych programov, organizovanie zábavných súťaží, organizovanie spotrebiteľských súťaží, vzdelávanie, organizovanie
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školení, seminárov a konferencií, vydávanie textov s výnimkou reklamných, služby nahrávacieho
štúdia, organizovanie prehliadok, spoločenských
večierkov s predvádzaním produktov, vernisáže.
42 - Priemyselný dizajn, grafický dizajn, spravovanie autorských práv, umelecký dizajn, navrhovanie reklamných predmetov.

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

(540) monarchproduction
(731) MONARCH, akciová spoločnosť, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6413-2006
4.12.2006
9, 16, 35, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nahrané nosiče
audionahrávok, videopásky, videokazety, disky
kompaktné, disky optické, magnetofónové pásky,
hrané a animované filmy, záznamy televíznych
programov.
16 - Tlačoviny, grafické zobrazenie, poštové pohľadnice, papierové nálepky, lósy, brožúry, knihy,
časopisy, kalendáre.
35 - Služby reklamnej agentúry, reklama vo všetkých druhoch médií, vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov, podpora predaja (pre tretie osoby), návrhy a realizácia reklamných kampaní, obchodný manažment v oblasti umenia a zábavy, ekonomické a strategické poradenstvo, poradenstvo v oblasti vzťahov s verejnosťou.
41 - Tvorba a výroba televíznych programov, organizovanie zábavných súťaží, organizovanie spotrebiteľských súťaží, vzdelávanie, organizovanie
školení, seminárov a konferencií, vydávanie textov s výnimkou reklamných, služby nahrávacieho
štúdia, organizovanie prehliadok, spoločenských
večierkov s predvádzaním produktov, vernisáže.
42 - Priemyselný dizajn, grafický dizajn, spravovanie autorských práv, umelecký dizajn, navrhovanie reklamných predmetov.

(540)

(731) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

(540) MONARCH PRODUCTION
(731) MONARCH, akciová spoločnosť, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

6441-2006
12.12.2006
35, 36, 37, 42
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prieskum trhu.
36 - Služby v oblasti nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, realitné kancelárie.
37 - Stavebníctvo, stavebný dozor, stavebné informácie.
42 - Inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva.

6447-2006
12.12.2006
29, 30, 32
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a zavárané ovocie
a zelenina, jedlá želatína, džemy, vajcia, mlieko
a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, polievky,
polievkové základy, bujóny a mäsové vývary všetkých druhov, tekuté polievky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky, múka a prípravky z obilia,
chlieb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, melasový sirup, droždie, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, koreniace zmesi, múčniky, múčniky
v prášku, prípravky na pečenie, ocot, nálevy na
ochutenie, ľad na osvieženie, ryžové burizony,
vločková kaša, dresingy, cestoviny, pizza, trvanlivé pekárske výrobky, zápražky do omáčok
a polievok, omáčky, omáčkové základy, omáčky v prášku, šťavy k mäsu a minútkam, tekuté
omáčky.
32 - Pivá, minerálne vody, šumivé nápoje a iné
nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

6448-2006
12.12.2006
29, 30, 32
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a zavárané ovocie
a zelenina, jedlá želatína, džemy, vajcia, mlieko
a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, polievky,
polievkové základy, bujóny a mäsové vývary
všetkých druhov, tekuté polievky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky, múka a prípravky z obilia,
chlieb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, melasový sirup, droždie, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, koreniace zmesi, múčniky, múčniky
v prášku, prípravky na pečenie, ocot, nálevy na
ochutenie, ľad na osvieženie, ryžové burizony,
vločková kaša, dresingy, cestoviny, pizza, trvanlivé pekárske výrobky, zápražky do omáčok
a polievok, omáčky, omáčkové základy, omáčky v prášku, šťavy k mäsu a minútkam, tekuté
omáčky.
32 - Pivá, minerálne vody, šumivé nápoje a iné
nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540)

(540)

(591) čierna, biela, modrá
(731) Digital Park, a. s., Križkova 9, 811 04 Bratislava,
SK;

(731) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(210) 6450-2006
(220) 12.12.2006
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8 (511) 29, 30, 32
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a zavárané ovocie
a zelenina, jedlá želatína, džemy, vajcia, mlieko
a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, polievky,
polievkové základy, bujóny a mäsové vývary
všetkých druhov, tekuté polievky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky, múka a prípravky z obilia,
chlieb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, melasový sirup, droždie, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, koreniace zmesi, múčniky, múčniky
v prášku, prípravky na pečenie, ocot, nálevy na
ochutenie, ľad na osvieženie, ryžové burizony,
vločková kaša, dresingy, cestoviny, pizza, trvanlivé pekárske výrobky, zápražky do omáčok
a polievok, omáčky, omáčkové základy, omáčky v prášku, šťavy k mäsu a minútkam, tekuté
omáčky.
32 - Pivá, minerálne vody, šumivé nápoje a iné
nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
(540)

polievkové základy, bujóny a mäsové vývary
všetkých druhov, tekuté polievky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky, múka a prípravky z obilia,
chlieb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, melasový sirup, droždie, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, koreniace zmesi, múčniky, múčniky
v prášku, prípravky na pečenie, ocot, nálevy na
ochutenie, ľad na osvieženie, ryžové burizony,
vločková kaša, dresingy, cestoviny, pizza, trvanlivé pekárske výrobky, zápražky do omáčok
a polievok, omáčky, omáčkové základy, omáčky v prášku, šťavy k mäsu a minútkam, tekuté
omáčky.
(540) Jos.Horn & CO.
(731) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(731) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

6457-2006
12.12.2006
29, 30, 32
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a zavárané ovocie
a zelenina, jedlá želatína, džemy, vajcia, mlieko
a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, polievky,
polievkové základy, bujóny a mäsové vývary
všetkých druhov, tekuté polievky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky, múka a prípravky z obilia,
chlieb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, melasový sirup, droždie, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, koreniace zmesi, múčniky, múčniky
v prášku, prípravky na pečenie, ocot, nálevy na
ochutenie, ľad na osvieženie, ryžové burizony,
vločková kaša, dresingy, cestoviny, pizza, trvanlivé pekárske výrobky, zápražky do omáčok
a polievok, omáčky, omáčkové základy, omáčky v prášku, šťavy k mäsu a minútkam, tekuté
omáčky.
32 - Pivá, minerálne vody, šumivé nápoje a iné
nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540) HORM
(731) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6458-2006
12.12.2006
29, 30
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a zavárané ovocie
a zelenina, jedlá želatína, džemy, vajcia, mlieko
a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, polievky,
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6475-2006
14.12.2006
3, 5, 35, 36, 41, 44
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky;
éterické oleje; kozmetické prípravky; vlasové
vodičky; prípravky na čistenie zubov.
5 - Farmaceutické, zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; dietetické
látky prispôsobené na lekárske účely; potrava pre
dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na
plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné
prostriedky, prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy; herbicídy.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment;
obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financovania; služby v oblasti peňažníctva, služby v oblasti
nehnuteľností.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov
a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
44 - Lekárske služby; veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby.

(540)

(731) SONIX, s. r. o., Píniová 21, 821 07 Bratislava, SK;

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

6476-2006
14.12.2006
3, 5, 35, 36, 41, 44
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky;
éterické oleje; kozmetické prípravky; vlasové
vodičky; prípravky na čistenie zubov.
5 - Farmaceutické, zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; dietetické
látky prispôsobené na lekárske účely; potrava pre
dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na
plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné
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prostriedky, prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy; herbicídy.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment;
obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financovania; služby v oblasti peňažníctva, služby v oblasti
nehnuteľností.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov
a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
44 - Lekárske služby; veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby.

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

6479-2006
14.12.2006
16, 35, 41
16 - Časopisy, noviny, knihy, príručky, prospekty, publikácie, periodiká, ročenky.
35 - Reklama, organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových materiálov
a textov, elektronická edičná činnosť, DTP služby, výroba televíznych programov, organizovanie súťaží.

(540) SPORT NESS
(731) Brčák Milan, Meličkovej 22, 841 05 Bratislava,
SK;
(540)

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

(731) SONIX, s. r. o., Píniová 21, 821 07 Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6477-2006
14.12.2006
16, 35, 41
16 - Časopisy, noviny, knihy, príručky, prospekty, publikácie, periodiká, ročenky.
35 - Reklama, organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových materiálov
a textov, elektronická edičná činnosť, DTP služby, výroba televíznych programov, organizovanie súťaží.

(540)

(731) Brčák Milan, Meličkovej 22, 841 05 Bratislava,
SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6478-2006
14.12.2006
16, 35, 41
16 - Časopisy, noviny, knihy, príručky, prospekty, publikácie, periodiká, ročenky.
35 - Reklama, organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových materiálov
a textov, elektronická edičná činnosť, DTP služby, výroba televíznych programov, organizovanie súťaží.

(540)

(731) Brčák Milan, Meličkovej 22, 841 05 Bratislava,
SK;

6480-2006
14.12.2006
16, 35, 41
16 - Časopisy, noviny, knihy, príručky, prospekty, publikácie, periodiká, ročenky.
35 - Reklama, organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových materiálov
a textov, elektronická edičná činnosť, DTP služby, výroba televíznych programov, organizovanie súťaží.

(540) SPORTNESS
(731) Brčák Milan, Meličkovej 22, 841 05 Bratislava,
SK;

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

6486-2006
15.12.2006
5, 29, 30
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 veterinárne výrobky, potraviny na zvláštnu výživu na lekárske účely, liečivá, doplnok výživy, bylinné doplnky, diétne
doplnky, diétne doplnky stravy, doplnky stravy,
všetko na liečebné 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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(540) PargaVit
(731) Simply You, a. s., Skřivánčí pole 918, 749 01
Vítkov, CZ;
(740) Michalková Marta, JUDr., Bratislava, SK;

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

6487-2006
15.12.2006
5, 29, 30
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 veterinárne výrobky, potraviny na zvláštnu výživu na lekárske účely, liečivá, doplnok výživy, bylinné doplnky, diétne doplnky, diétne doplnky stravy, doplnky stravy,
všetko na liečebné 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)

6490-2006
15.12.2006
5
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky; zdravotnícke prípravky na lekárske účely; dietetické
látky upravené na lekárske účely; potrava pre
dojčatá; náplasti; obväzový materiál; materiály
na plombovanie zubov, dentálne vosky; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov;
fungicídy, herbicídy.

(540) QUETIASTAD
(731) STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18,
61118 Bad Vilbel, DE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(210) 6491-2006
(220) 15.12.2006
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8 (511) 5
(511) 5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky; zdravotnícke prípravky na lekárske účely; dietetické
látky upravené na lekárske účely; potrava pre
dojčatá; náplasti; obväzový materiál; materiály
na plombovanie zubov, dentálne vosky; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov;
fungicídy, herbicídy.
(540) FORMOSTAD
(731) STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18,
61118 Bad Vilbel, DE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

6492-2006
15.12.2006
5
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky; zdravotnícke prípravky na lekárske účely; dietetické
látky upravené na lekárske účely; potrava pre
dojčatá; náplasti; obväzový materiál; materiály
na plombovanie zubov, dentálne vosky; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov;
fungicídy, herbicídy.

(540) BICASTAD
(731) STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18,
61118 Bad Vilbel, DE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

6494-2006
15.12.2006
32
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540) MYCOKEZONE
(731) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Georgia 30313, US;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;

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

6497-2006
18.12.2006
30
30 - Múka a výrobky z obilia; chlieb; pekárske
výrobky.

(540) Chlieb Rustikal
(731) Gajdula Miroslav, Polianky 5, 841 01 Bratislava, SK;

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

6498-2006
18.12.2006
30
30 - Múka a výrobky z obilia; chlieb; pekárske
výrobky.

(540) Melonový chlieb
(731) Gajdula Miroslav, Polianky 5, 841 01 Bratislava, SK;
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(220)
9 (511)
(511)
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2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky
proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá;
prírodné živice v surovom stave; kovy vo forme
fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov.
3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie
a brúsenie.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje.
5 - Dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.
7 - Stroje a obrábacie stroje; motory a hnacie
stroje.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce;
obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie
sú zahrnuté v iných triedach.

22-2007
8.1.2007
35, 41, 43
35 - Reklamná činnosť, reklama.
41 - Prevádzkovanie športových zariadení.
43 - Hotelové služby, prevádzkovanie hotelového
ubytovania, rezervácia hotelového ubytovania,
ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny), poskytovanie prechodného ubytovania (prázdninové tábory), rezervácie prechodného ubytovania, reštaurácie a jedálne.

(540) Hotel Carpatia
(731) SLOVAK INVEST CORPORATION, a. s., Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina, SK;

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

23-2007
8.1.2007
35
35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum, marketingové štúdie, reklamné agentúry, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely,
rozhlasová reklama, vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, určovanie polohy prepravných vozňov pomocou počítačov, odborné obchodné poradenstvo, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, televízne reklamy, televízna reklama, prieskum verejnej mienky, prenájom reklamných priestorov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), poradenstvo pri vedení podnikov, reklama, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov,
rozširovanie vzoriek, rozširovanie reklamných
oznamov, pomoc pri riadení obchodnej činnosti,
obchodné alebo podnikateľské informácie, sprostredkovateľne práce, prieskum trhu, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely,
obchodný prieskum, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, poradenstvo v obchodnej činnosti, účtovníctvo, profesionálne obchodné alebo
podnikateľské poradenstvo, zásobovacie služby
pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné
podniky), lepenie plagátov, poradenské služby
v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, obchodný manažment a podnikové poradenstvo.

(540)

(731) PRO GRUP, s. r. o., Ferka Urbánka 20, 052 01
Spišská Nová Ves, SK;

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

25-2007
4.1.2007
1, 2, 3, 4, 5, 7, 16, 17, 21, 27, 40
1 - Chemikálie pre priemysel; umelé živice v nespracovanom stave, plastické hmoty v nespracovanom stave; lepidlá a spojivá používané v priemysle.

17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; plastové výlisky ako polotovary; baliace, tesniace a izolačné materiály.
21 - Kefy, štetky a štetce; oceľová vlna a drôtenky; prostriedky a pomôcky na čistenie; výrobky
zo skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
27 - Tapety okrem textilných.
40 - Spracovanie a úprava materiálov.
(540) Farby pre všetky nálady
(731) HELIOS SLOVAKIA s. r. o., Kamenná 9, 010 01
Žilina, SK;

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

26-2007
4.1.2007
2, 5, 40
2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá; prírodné živice v surovom stave; kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov
a umelcov.
5 - Dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.
40 - Spracovanie a úprava materiálov.

(540) BORI namiesto kôry
(731) HELIOS SLOVAKIA s. r. o., Kamenná 9, 010 01
Žilina, SK;

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

27-2007
8.1.2007
33
33 - Alkoholické nápoje.

(540) NO 55
(731) Diageo North America, Inc., 801 Main Ave, Norwalk, CT 06851, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

31-2007
9.1.2007
1, 9, 12, 45
1 - Médiá na automatický prenos.
9 - Zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu.
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12 - Zabezpečovacie poplašné zariadenia proti
odcudzeniu vozidiel.
45 - Systém signalizujúci neoprávnenú manipuláciu najmä s monitorovaným objektom.
(540) Nemasob
(731) PLENKALL a. s., Macharova 3, 851 01 Bratislava, SK;

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

(731) INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 3-7, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Hrčková Jolana, JUDr., Bratislava, SK;

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

33-2007
9.1.2007
4
4 - Mazadlá; mazacie oleje do motorových vozidiel.

(540) CASTROL DYNADRIVE
(731) Castrol Limited, Wakefield House, Pipers Way,
Swindon, Wiltshire SN3 1RE, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

36-2007
10.1.2007
9, 16, 35
9 - Magnetické nosiče údajov, záznamové disky.
16 - Tlačoviny.
35 - Reklamné služby a maloobchodná činnosť
predaja počítačových hier.

37-2007
10.1.2007
9, 16, 35
9 - Magnetické nosiče údajov, záznamové disky.
16 - Tlačoviny.
35 - Reklamné služby a maloobchodná činnosť
predaja počítačových hier.

(540) ALI THE PENGUIN
(731) INLOGIC SOFTWARE, s. r. o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica, SK;

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

40-2007
11.1.2007
35, 36, 43
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch.
36 - Prenájom kancelárskych priestorov, prenájom
nehnuteľností.
43 - Prevádzkovanie ubytovania (poskytovanie prechodného ubytovania, prevádzkovanie hotelového ubytovania).

(540)

(591) modrá, zelená, červená, oranžová, tyrkysová

199-2007
31.1.2007
16, 35, 36, 39, 41
16 - Prospekty; periodiká; časopisy (periodiká);
brožúry; publikácie; katalógy, príručky; brožované knihy, brožúry; knihy.
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľské práce; personálne poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; marketingové
štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
poradenstvo v obchodnej činnosti; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); poradenské služby v oblasti obchodného
alebo podnikateľského riadenia; odborné obchodné poradenstvo; organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav a veľtrhov; prieskum verejnej
mienky; nábor zamestnancov; psychologické testovanie za účelom výberu.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; finančné poradenstvo.
39 - Organizovanie exkurzií.
41 - Akadémie (vzdelávanie); organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; korešpondenčné
kurzy; služby pre oddych a rekreáciu; vydávanie
textov s výnimkou reklamných alebo náborových;
vyučovanie, vzdelávanie, výcvik, školenie; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní,
pedagogické informácie; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie
predstavení (manažérske služby); organizovanie
športových súťaží; plánovanie a organizovanie
večierkov; praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizácia a vedenie dielní na
výučbu; organizovanie predstavení (manažérske
služby); vydávanie (on-line) kníh a časopisov
v elektronickej forme; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania); poradenstvo pri voľbe povolania (poradenstvo v oblasti
vzdelávania).

(540) FELIX THE DEVIL
(731) INLOGIC SOFTWARE, s. r. o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica, SK;

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

225

(540) PRACOVNÁ BANKA
(731) VVMZ s. r. o., Tolstého 7, 811 06 Bratislava, SK;

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

256-2007
6.2.2007
3, 5
3 - Prípravky na pranie, čistenie, umývanie, odmasťovanie, leštenie a brúsenie; bieliace prípravky;
mydlá vrátane tekutých; prípravky na čistenie
povrchov; antistatické prípravky na použitie v domácnosti; škroby na bielizeň; kozmetické prípravky; prípravky na ošetrovanie pokožky, prípravky na ošetrovanie vlasov; zubné pasty.
5 - Prípravky antibakteriálne, antiseptické, germicídne a dezinfekčné; prípravky protiplesňové;
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dezinfekčné prípravky na hygienické účely; dezodoranty (s výnimkou na osobnú potrebu).

(540)

(591) červená, modrá, žltá, biela, fialová
(731) chemart s. r. o., Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri
Dunaji, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

(540) Život v oblakoch
(731) MAYA, spol. s r. o., Čajakova 13, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5023-2007
9.1.2007
9, 38, 41
9 - Kinematografické filmy, animované filmy,
krátke filmy, magnetické záznamy, optické záznamy, magneto-optické záznamy, polovodičové
záznamy, elektronické knihy a publikácie, elektro- a videoprístroje a zariadenia na zábavu, multimediálne disky, disky čítané laserom, videodisky a publikácie, digitálne záznamy, nosiče na záznam zvuku a/alebo dát, a/alebo informácií, nástroje a prístroje na záznam a/alebo reprodukciu
zvuku a/alebo obrazu, a/alebo informácií, hologramy, diskety, zvukové záznamy, predhrané
disky, nahrané disky, kompaktné disky, audiokazety, magnetofónové kazety, videokazety, laserové disky, kompaktné disky - interaktívne CD-ROM-y, digitálne videodisky (DVD), komunikačné nástroje a prístroje.
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, telefónnej.
41 - Vzdelávacie a zábavné služby vzťahujúce sa
na televíziu, kino, rozhlas a divadlo, produkcia,
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 rozhlase alebo vzťahujúce sa na televíziu a rozhlas, organizovanie vzdelávacích alebo zábavných súťaží, interaktívne telefónne súťaže, nakladateľská činnosť, produkcia kinematografických
filmov, zábavných programov, televíznych a rozhlasových programov, poskytovanie a zabezpečenie vzdelania a zábavy prostredníctvom rozhlasového vysielania, televízneho vysielania, satelitného vysielania, káblovej televízie, telefónu,
celosvetovej siete internetu, organizovanie zábavných programov, požičovňa zvukových nahrávok a vopred nahraných zábavných programov, filmov, rozhlasových a televíznych predstavení, rozhlasová zábava, televízna zábava, filmová zábava, divadelná zábava, zábavné súťažné
hry, televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce
telefonickú účasť divákov, interaktívne zábavné
služby pre mobilné telefóny, organizácia vzdelávacích alebo zábavných súťaží a hier prostredníctvom a s použitím internetu.

5029-2007
10.1.2007
16, 25, 28, 35
16 - Papierové nosiče informácií, najmä tlačoviny, plagáty, letáky, papier a výrobky z papiera,
papiernický a kartónový tovar, maľovanky, učebné a školské pomôcky, potreby pre umelcov zaradené v tejto triede.
25 - Odevy vrátane odevov papierových, obuv
a klobučnícky tovar.
28 - Hry, najmä spoločenské hry, stavebnice, dominá, dámy (hry), všetky detské hry, hračky vrátane hračiek z látok a hračiek mechanických, vybuchujúcich, hudobných a fyzikálnych, hračky
pre zvieratá, odevy na bábiky a odevy na iné
hračky, hracie karty.
35 - Inzertná, reklamná, propagačná činnosť, poskytovanie pomoci pri prevádzke obchodu, obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, marketing, ponuka a vystavovanie
tovaru za cieľom jeho predaja.

(540)

(731) MAC TOYS, s. r. o., Lidická 481, 273 51 Unhošť,
CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(510)

5032-2007
11.1.2007
44
44 - Aromaterapeutické služby, masáže, lekárske
služby, sanatóriá, zdravotné strediská.

(540)

(591) žltá, oranžová, čierna
(731) VITALTEX, s. r. o., Dunajské nábrežie 2557/30,
945 05 Komárno, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5089-2007
1.2.2007
9, 38, 41, 42
9 - Počítačové softvéry; počítačové softvéry na
ochranu dát; stroje a zariadenia na spracovanie
údajov; počítače a ich časti; počítačové príslušenstvo; periférne zariadenia počítačov.
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38 - Počítačová komunikácia, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, telegrafická komunikácia.
41 - Poskytovanie elektronických publikácií on-line bez možnosti kopírovania, vydávanie kníh
a časopisov v elektronickej forme, vydávanie textov v elektronickej forme s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov.
42 - Tvorba, výroba a vývoj počítačových softvérov, a to najmä počítačových softvérov na ochranu dát; poradenské, konzultačné a expertízne
služby v oblasti počítačových softvérov; poskytovanie informácií v oblasti počítačových softvérov; prenájom počítačov a príslušenstva k počítačom; odborné poradenstvo v oblasti počítačov,
počítačových programov a v oblasti zariadení na
spracovanie dát.
(540) Eset Smart Security
(731) ESET, spol. s r. o., Pionierska 9/A, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

5146-2007
12.2.2007
5
5 - Farmaceutické výrobky; zverolekárske výrobky.

(540) CASTOMIX
(731) PHARMAGAL - BIO, spol. s r. o., Murgašova 5,
949 01 Nitra, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

5189-2007
23.2.2007
7
7 - Pletiarske stroje, stroje pre textilný priemysel.

(731) BECK CIRCULAR KNITTING MACHINES, s.r.o.,
Dvorčianska 59, 949 05 Nitra, SK;
(740) Švec Milan, JUDr., Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky na základe prihlášok ochranných známok vzniknutých
premenou 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)

(111)

1766-2006

217031

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

217031
23.2.2007
13.4.2010
1766-2006
13.4.2000
18, 25
18 - Cestovné tašky a kufre vrátane batohov; vaky pre horolezcov; aktovky, kufríky; tašky na bicykle vrátane puzdier pod sedadlo, košíky na bicykle a tašky na riadidlá; chlebníky, torby; viacúčelové tašky; náprsné tašky; plecniaky; tašky cez
plece; športové vaky; tašky na pás.
25 - Oblečenie, obuv, pokrývky hlavy.

(540) POLARIS
(646) 001608397, 13.4.2000
(732) Dillon Roger, Christmastree Cottage Stubbley Hollow, Dronfield, Sheffield S18 1PP, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky bez zmeny
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

3305-2000
902-2001
3766-2002
208-2003
209-2003
1479-2004
2315-2004
1263-2005
1264-2005
1265-2005
1266-2005
1267-2005
1268-2005
1269-2005
1272-2005
1289-2005
1290-2005
1291-2005
1352-2005
1398-2005
1524-2005
1621-2005
1625-2005
1630-2005
1641-2005
1642-2005
1643-2005
1850-2005
1852-2005
1939-2005
1992-2005
2041-2005
2078-2005
2091-2005
2094-2005
2097-2005
2121-2005
2122-2005
2126-2005
2127-2005
2128-2005
2133-2005
2134-2005
2135-2005
2139-2005
2142-2005
2144-2005
2145-2005
2147-2005
2161-2005
2181-2005
2182-2005
2183-2005
2184-2005
2192-2005
2193-2005
2210-2005
2211-2005
2212-2005
2250-2005
2274-2005
2278-2005
2307-2005

217026
217027
217015
216657
216658
216829
217032
216660
216661
216662
216663
216664
216665
216666
216667
216668
216669
216670
216671
216672
216673
216674
216675
216676
216677
216678
216830
216684
216685
216686
216831
216832
216687
216688
216689
216690
216833
216834
216835
216836
216837
216691
216838
216839
216692
216840
216841
216842
216843
216693
216694
216695
216696
216697
216844
216845
216846
216847
216848
216698
216699
216849
216850

2315-2005
2347-2005
2432-2005
2466-2005
5853-2005
5888-2005
5953-2005
6000-2005
6149-2005
6158-2005
6159-2005
6201-2005
6202-2005
6327-2005
6345-2005
6364-2005
6370-2005
84-2006
139-2006
140-2006
141-2006
177-2006
186-2006
187-2006
204-2006
205-2006
221-2006
222-2006
226-2006
227-2006
240-2006
280-2006
296-2006
369-2006
373-2006
374-2006
375-2006
377-2006
378-2006
386-2006
443-2006
445-2006
446-2006
448-2006
452-2006
453-2006
455-2006
456-2006
459-2006
466-2006
467-2006
469-2006
470-2006
471-2006
472-2006
474-2006
475-2006
479-2006
480-2006
483-2006
485-2006
491-2006
494-2006

216851
216700
216852
216853
216854
216855
216856
216857
216858
216859
216860
216861
216862
216863
216864
216702
216865
216646
216703
216704
216705
216706
216707
216866
216867
216868
216708
216709
216710
216711
216712
216713
216714
216715
216716
216717
216718
216719
216720
216721
216722
216723
216724
216725
216726
216727
216728
216729
216730
216731
216732
216733
216734
216869
216870
216871
216872
216873
216874
216875
216876
216877
216878

495-2006
514-2006
516-2006
517-2006
520-2006
522-2006
523-2006
524-2006
527-2006
528-2006
529-2006
530-2006
531-2006
532-2006
533-2006
534-2006
541-2006
551-2006
552-2006
555-2006
556-2006
557-2006
558-2006
559-2006
561-2006
563-2006
565-2006
572-2006
573-2006
574-2006
575-2006
576-2006
577-2006
578-2006
579-2006
580-2006
582-2006
583-2006
584-2006
585-2006
586-2006
587-2006
588-2006
597-2006
606-2006
610-2006
613-2006
614-2006
615-2006
616-2006
618-2006
633-2006
636-2006
637-2006
639-2006
640-2006
661-2006
666-2006
667-2006
672-2006
675-2006
677-2006
678-2006

216879
216735
216736
216737
216880
216881
216882
216883
216884
216885
216886
216887
216888
216889
216890
216891
216892
216738
216893
216894
216739
216740
216741
216742
216743
216744
216745
216746
216747
216895
216748
216749
216750
216896
216897
216898
216899
216900
216901
216902
216903
216904
216905
216906
216751
216752
216753
216754
216755
216756
216757
216758
216759
216760
216761
216762
216907
216908
216909
216910
216911
216912
216913

685-2006
686-2006
759-2006
766-2006
767-2006
768-2006
773-2006
777-2006
779-2006
783-2006
784-2006
785-2006
786-2006
787-2006
788-2006
791-2006
794-2006
795-2006
796-2006
798-2006
800-2006
831-2006
862-2006
863-2006
866-2006
867-2006
868-2006
869-2006
872-2006
873-2006
874-2006
875-2006
876-2006
877-2006
880-2006
894-2006
895-2006
896-2006
920-2006
921-2006
922-2006
926-2006
983-2006
1012-2006
1047-2006
1048-2006
1049-2006
1050-2006
1051-2006
1052-2006
1054-2006
1055-2006
1056-2006
1057-2006
1064-2006
1066-2006
1067-2006
1068-2006
1069-2006
1070-2006
1071-2006
1072-2006
1073-2006

216914
216915
216763
216764
216765
216766
216767
216768
216769
216770
216771
216772
216773
216774
216775
216916
216776
216777
216778
216779
216780
216781
216782
216783
216784
216785
216786
216787
216788
216789
216790
216917
216918
216919
216920
216921
216922
216923
216924
216925
216926
216791
216927
216928
216792
216793
216794
216795
216929
216796
216797
216798
216799
216930
216931
216932
216933
216934
216935
216936
216937
216938
216939
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(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

1074-2006
1075-2006
1076-2006
1077-2006
1171-2006
1172-2006
1175-2006
1176-2006
1178-2006
1179-2006
1180-2006
1223-2006
1565-2006
1639-2006
1640-2006
1690-2006
1700-2006
1746-2006
1764-2006
5177-2006
5178-2006
5207-2006
5226-2006
5227-2006
5228-2006
5229-2006
5230-2006
5269-2006
5304-2006

216940
216941
216942
216800
216943
216944
216945
216801
216946
216947
216948
216949
216647
216648
216649
216650
216651
216652
216653
216950
216951
216654
216952
216953
216954
216955
216956
216957
216958

5307-2006
5309-2006
5339-2006
5340-2006
5341-2006
5342-2006
5344-2006
5345-2006
5346-2006
5347-2006
5351-2006
5353-2006
5354-2006
5358-2006
5367-2006
5373-2006
5379-2006
5383-2006
5384-2006
5385-2006
5387-2006
5388-2006
5389-2006
5414-2006
5443-2006
5444-2006
5447-2006
5448-2006
5449-2006

216959
216960
216961
216962
216963
216964
216965
216966
216967
216968
216969
216970
216971
216972
216973
216974
216975
216976
216977
216978
216979
217017
216980
216981
216982
216983
216984
216985
216986

5450-2006
5451-2006
5452-2006
5453-2006
5459-2006
5464-2006
5465-2006
5467-2006
5469-2006
5475-2006
5477-2006
5478-2006
5479-2006
5480-2006
5481-2006
5482-2006
5483-2006
5485-2006
5486-2006
5488-2006
5489-2006
5514-2006
5527-2006
5528-2006
5529-2006
5531-2006
5532-2006
5533-2006
5534-2006

216987
216988
216989
216990
216802
216991
216992
216993
216994
216995
216996
216997
216998
216999
217000
217001
217002
217003
217004
216803
216804
217014
216805
216806
216807
216808
216809
216810
216811

5535-2006
5536-2006
5537-2006
5539-2006
5540-2006
5545-2006
5546-2006
5547-2006
5656-2006
5658-2006
5659-2006
5674-2006
5675-2006
5676-2006
5678-2006
5679-2006
5681-2006
5684-2006
5685-2006
5686-2006
5687-2006
5774-2006
5775-2006
5778-2006
5782-2006
5783-2006
6003-2006
6006-2006
215-2007

216812
217005
217006
217007
217008
217009
217010
217011
217012
217013
216813
216814
216815
216816
216817
216818
216819
216820
216821
216822
216823
216824
216825
216826
216827
216828
216655
216656
217019

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216646
8.2.2007
16.1.2016
84-2006
16.1.2006
3.11.2006
BIATEC GROUP, Záhradnícka 51, 821 01 Bratislava, SK;
(740) CD - O & M, s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216647
8.2.2007
25.8.2016
1565-2006
25.8.2006
3.11.2006
Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216648
8.2.2007
5.9.2016
1639-2006
5.9.2006
3.11.2006
Krenželák Marián, Skalité 802, 023 14 Skalité, SK;
United BG, a. s, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216649
8.2.2007
5.9.2016
1640-2006
5.9.2006
3.11.2006
Krenželák Marián, Skalité 802, 023 14 Skalité, SK;
United BG, a. s, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216650
8.2.2007
14.9.2016
1690-2006
14.9.2006
3.11.2006
Štefan Bálint - ENTER PLUS, Mierová 23, 982 01
Tornaľa, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216651
8.2.2007
18.9.2016
1700-2006
18.9.2006
3.11.2006
SFÉRA, a. s., Vlastenecké nám. 10, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216652
8.2.2007
25.9.2016
1746-2006
25.9.2006
3.11.2006
GOLDWING s. r. o., Žilinská 11, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Šemelák Milan, Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216653
8.2.2007
29.9.2016
1764-2006
29.9.2006
3.11.2006
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a. s., Štúrova 101,
059 21 Svit, SK;
(740) Rzymanová Kamila, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216660
9.2.2007
12.7.2015
1263-2005
12.7.2005
3.11.2006
TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Nad traťou 26,
060 01 Kežmarok, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216654
8.2.2007
16.2.2016
5207-2006
16.2.2006
3.11.2006
Joyses s. r. o., Stará Vajnorská 17, 832 45 Bratislava, SK;
(740) Sobek Oldřich, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216661
9.2.2007
12.7.2015
1264-2005
12.7.2005
3.11.2006
TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Nad traťou 26,
060 01 Kežmarok, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216655
8.2.2007
4.9.2016
6003-2006
4.9.2006
3.11.2006
FUTURO Slovakia spol. s r. o., Kopčianska 16,
851 01 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216662
9.2.2007
12.7.2015
1265-2005
12.7.2005
3.11.2006
TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Nad traťou 26,
060 01 Kežmarok, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216656
8.2.2007
4.9.2016
6006-2006
4.9.2006
3.11.2006
FUTURO Slovakia spol. s r. o., Kopčianska 16,
851 01 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216663
9.2.2007
12.7.2015
1266-2005
12.7.2005
3.11.2006
TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Nad traťou 26,
060 01 Kežmarok, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216657
9.2.2007
2.2.2008
208-2003
2.2.1998
3.11.2006
ČSOB Poisťovňa, a. s., Vajnorská 100/B, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

216658
9.2.2007
2.2.2008
209-2003
2.2.1998
3.11.2006
ČSOB Poisťovňa, a. s., Vajnorská 100/B, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

216664
9.2.2007
12.7.2015
1267-2005
12.7.2005
3.11.2006
TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Nad traťou 26,
060 01 Kežmarok, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216665
9.2.2007
12.7.2015
1268-2005
12.7.2005
3.11.2006
TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Nad traťou 26,
060 01 Kežmarok, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216671
9.2.2007
25.7.2015
1352-2005
25.7.2005
3.11.2006
Hrbáček Kamil, U Vysočanského pivovaru 701/3,
190 00 Praha, CZ;
(740) Šiška Milan, Mgr., Bratislava, SK;

216666
9.2.2007
12.7.2015
1269-2005
12.7.2005
3.11.2006
TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Nad traťou 26,
060 01 Kežmarok, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

216672
9.2.2007
3.8.2015
1398-2005
3.8.2005
3.11.2006
TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Nad traťou 26,
060 01 Kežmarok, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216667
9.2.2007
14.7.2015
1272-2005
14.7.2005
3.11.2006
AB TEAM, s. r. o., Priemyselná 281, 965 03 Žiar
nad Hronom, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216668
9.2.2007
18.7.2015
1289-2005
18.7.2005
3.11.2006
UROCONT, s. r. o., Sladkovského 520, 530 02
Pardubice, CZ;
(740) Bak Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216669
9.2.2007
18.7.2015
1290-2005
18.7.2005
3.11.2006
UROCONT, s. r. o., Sladkovského 520, 530 02
Pardubice, CZ;
(740) Bak Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216670
9.2.2007
18.7.2015
1291-2005
18.7.2005
3.11.2006
UROCONT, s. r. o., Sladkovského 520, 530 02
Pardubice, CZ;
(740) Bak Peter, JUDr., Bratislava, SK;

216673
9.2.2007
19.8.2015
1524-2005
19.8.2005
3.11.2006
DaMil spol. s r. o., Myslenická 65, 902 03 Pezinok, SK;
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216674
9.2.2007
5.9.2015
1621-2005
5.9.2005
3.11.2006
HOPI POPI, a.s., Sokolovská č. p. 80, č. or. 4,
772 00 Olomouc, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

216675
9.2.2007
5.9.2015
1625-2005
5.9.2005
423846
2.3.2005
CZ
3.11.2006
TV PRODUCTS, s. r. o., Bratislavská cesta 115,
010 01 Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216676
9.2.2007
6.9.2015
1630-2005
6.9.2005
3.11.2006
Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2007 - SK (zapísané ochranné známky)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216677
9.2.2007
8.9.2015
1641-2005
8.9.2005
3.11.2006
CONTRACT & PARTNERS s. r. o., Budapeštianska 18, 040 01 Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216678
9.2.2007
8.9.2015
1642-2005
8.9.2005
3.11.2006
CONTRACT & PARTNERS s. r. o., Budapeštianska 18, 040 01 Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216684
9.2.2007
7.10.2015
1850-2005
7.10.2005
3.11.2006
Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216685
9.2.2007
7.10.2015
1852-2005
7.10.2005
3.11.2006
Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216686
9.2.2007
20.10.2015
1939-2005
20.10.2005
3.11.2006
ComorraPharm s. r. o., Jazerná 15, 945 01 Komárno, SK;
(740) Bakosová Melinda, Mgr., Komárno, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216687
9.2.2007
9.11.2015
2078-2005
9.11.2005
3.11.2006
FIVE STAR, s. r. o., Hamuliakovo 384, 900 43
Hamuliakovo, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

216688
9.2.2007
10.11.2015
2091-2005
10.11.2005
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(442) 3.11.2006
(732) ECONOMIA a. s., Dobrovského 25, 170 55 Praha, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216689
9.2.2007
10.11.2015
2094-2005
10.11.2005
3.11.2006
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)

216690
9.2.2007
10.11.2015
2097-2005
10.11.2005
3.11.2006
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)

216691
9.2.2007
15.11.2015
2133-2005
15.11.2005
3.11.2006
Creativ Marketing, s. r. o., Korzo B. Bartóka 789/3,
929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216692
9.2.2007
16.11.2015
2139-2005
16.11.2005
3.11.2006
SKI Kubínska Hoľa, spol. s r. o., Zochova 2551,
026 01 Dolný Kubín, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

216693
9.2.2007
23.11.2015
2161-2005
23.11.2005
428456
26.7.2005
CZ
3.11.2006
AHOLD Central Europe, s. r. o., Slavíčkova 1a,
638 00 Brno, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216694
9.2.2007
23.11.2015
2181-2005
23.11.2005
3.11.2006
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)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216695
9.2.2007
24.11.2015
2182-2005
24.11.2005
3.11.2006
NOVO-NMN-AUTOMATENTECHNIK, spol.
s r. o., Humenské nám. 1, 851 07 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216696
9.2.2007
24.11.2015
2183-2005
24.11.2005
3.11.2006
NOVO-NMN-AUTOMATENTECHNIK, spol.
s r. o., Humenské nám. 1, 851 07 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216697
9.2.2007
24.11.2015
2184-2005
24.11.2005
3.11.2006
NOVO-NMN-AUTOMATENTECHNIK, spol.
s r. o., Humenské nám. 1, 851 07 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

216698
9.2.2007
6.12.2015
2250-2005
6.12.2005
3.11.2006
Makita, s.r.o., Jegorovova 35, 974 01 Banská Bystrica, SK;

216699
9.2.2007
9.12.2015
2274-2005
9.12.2005
78711775
13.9.2005
US
3.11.2006
Celgene Corporation, a Delaware Corporation,
86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

216700
9.2.2007
15.12.2015
2347-2005
15.12.2005
3.11.2006
MANDAT CONSULTING, k. s., Námestie SNP 15,
811 01 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

216702
9.2.2007
20.12.2015
6364-2005
20.12.2005
3.11.2006
Lipták Ondrej, Ing., Bajzova 4, 821 08 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216703
9.2.2007
25.1.2016
139-2006
25.1.2006
3.11.2006
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)

216704
9.2.2007
25.1.2016
140-2006
25.1.2006
3.11.2006
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)

216705
9.2.2007
25.1.2016
141-2006
25.1.2006
3.11.2006
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)

216706
9.2.2007
30.1.2016
177-2006
30.1.2006
3.11.2006
EFTEC Europe Holding AG, Baarerstrasse 94,
CH-6300 Zug, CH;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216707
9.2.2007
1.2.2016
186-2006
1.2.2006
3.11.2006
ProOvo, a. s., Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý
Jur, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216708
9.2.2007
6.2.2016
221-2006
6.2.2006
3.11.2006
Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216709
9.2.2007
6.2.2016
222-2006
6.2.2006
3.11.2006
Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216710
9.2.2007
6.2.2016
226-2006
6.2.2006
3.11.2006
Lenárt Miroslav, Ing., Muškátová 34, 040 11 Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216711
9.2.2007
6.2.2016
227-2006
6.2.2006
3.11.2006
Lenárt Miroslav, Ing., Muškátová 34, 040 11 Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216712
9.2.2007
7.2.2016
240-2006
7.2.2006
3.11.2006
Ing. Ľubica Ondrášiková - Agentúra LUKA, Pri
Suchom mlyne 84, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

216713
9.2.2007
13.2.2016
280-2006
13.2.2006
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(442) 3.11.2006
(732) Práčovne a čistiarne, s. r. o., Priemyselná 9, 949 01
Nitra, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216714
9.2.2007
15.2.2016
296-2006
15.2.2006
3.11.2006
Krchňák Juraj, Strmý vŕšok 108, 841 06 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216715
9.2.2007
24.2.2016
369-2006
24.2.2006
3.11.2006
Tatra Billing, s. r. o., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216716
9.2.2007
24.2.2016
373-2006
24.2.2006
3.11.2006
Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Im Holderli 19,
CH-8405 Winterthur, CH;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216717
9.2.2007
27.2.2016
374-2006
27.2.2006
3.11.2006
SV. P. FIDELITAS, s. r. o., Šoltésová 17, 920 01
Hlohovec, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216718
9.2.2007
27.2.2016
375-2006
27.2.2006
3.11.2006
Boček Peter, Tomášikova 6, 040 01 Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216719
9.2.2007
27.2.2016
377-2006
27.2.2006
3.11.2006
PROFF, s. r. o., Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216720
9.2.2007
27.2.2016
378-2006
27.2.2006
3.11.2006
JuSoft, s. r. o., Alexyho 3425/46, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Fiačan Ivan, Mgr. PhD., Liptovský Mikuláš, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

216721
9.2.2007
28.2.2016
386-2006
28.2.2006
Z-302449
18.11.2005
PL
3.11.2006
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)

216722
9.2.2007
7.3.2016
443-2006
7.3.2006
3.11.2006
Tamaškovič Vladimír, Bielocerkevská 25, 040 01
Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216723
9.2.2007
7.3.2016
445-2006
7.3.2006
3.11.2006
HASTEX spol. s r. o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216724
9.2.2007
7.3.2016
446-2006
7.3.2006
3.11.2006
Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216725
9.2.2007
7.3.2016
448-2006
7.3.2006
3.11.2006
Kraft Foods Schweiz AG, Bellerivestrasse 203,
CH-8008 Zurich, CH;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216726
9.2.2007
8.3.2016
452-2006
8.3.2006
3.11.2006
KTAG, s. r. o., Tatranská Lomnica 564, 059 60
Vysoké Tatry, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

216727
9.2.2007
8.3.2016
453-2006
8.3.2006
78715032
16.9.2005
US
3.11.2006
Bristol-Myers Squibb & Gilead Sciences, LLC,
333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216728
9.2.2007
9.3.2016
455-2006
9.3.2006
3.11.2006
TERBO s. r. o., Kravany nad Dunajom 141, 946 36
Kravany nad Dunajom, SK;
(740) Polák Peter, JUDr., advokát, Levice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216729
9.2.2007
9.3.2016
456-2006
9.3.2006
3.11.2006
B&K TOUR, s. r. o., Komenského 249, 500 03
Hradec Králové, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216730
9.2.2007
10.3.2016
459-2006
10.3.2006
3.11.2006
Enitec, s. r. o., Pod Kaplnkou 3, 949 01 Nitra, SK;

216731
9.2.2007
10.3.2016
466-2006
10.3.2006
3.11.2006
ŠPORT PRESS, s. r. o., Ilkovičova 34, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Blaha Anton, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216732
9.2.2007
10.3.2016
467-2006
10.3.2006
3.11.2006
ŠPORT PRESS, s. r. o., Ilkovičova 34, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Blaha Anton, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216733
9.2.2007
10.3.2016
469-2006
10.3.2006
3.11.2006
EUROLINGUA JAZYKOVÁ ŠKOLA, spol. s r. o.,
Komárnická 26, 821 03 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216734
9.2.2007
10.3.2016
470-2006
10.3.2006
3.11.2006
Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Im Holderli 19,
CH-8405 Winterthur, CH;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216739
9.2.2007
21.3.2016
556-2006
21.3.2006
3.11.2006
TECFOOD SLOVAKIA, s. r. o., Železničná 1085/11,
058 01 Poprad, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216740
9.2.2007
21.3.2016
557-2006
21.3.2006
3.11.2006
Súkromná stredná priemyselná škola animovanej
tvorby, Vlastenecké námestie 1, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216737
9.2.2007
15.3.2016
517-2006
15.3.2006
3.11.2006
S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street,
Racine, Wisconsin 53403-2236, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

216738
9.2.2007
20.3.2016
551-2006
20.3.2006
3.11.2006
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, Družstevná 18, 914 41 Nemšová, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216735
9.2.2007
15.3.2016
514-2006
15.3.2006
3.11.2006
KYVAS INTERNATIONAL CO., LTD., 4 Fl.,
No. 475, Sec. 2, Tidingdadau, Nei-hu District, Taipei, TW;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

216736
9.2.2007
15.3.2016
516-2006
15.3.2006
3.11.2006
Křístek Emil, Hlavní 44, 352 01 Aš, CZ;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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216741
9.2.2007
21.3.2016
558-2006
21.3.2006
3.11.2006
Súkromná stredná priemyselná škola animovanej
tvorby, Vlastenecké námestie 1, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

216742
9.2.2007
21.3.2016
559-2006
21.3.2006
3.11.2006
Súkromná stredná priemyselná škola animovanej
tvorby, Vlastenecké námestie 1, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216743
9.2.2007
22.3.2016
561-2006
22.3.2006
3.11.2006
BZ, spol. s r. o., Kapitulská 15, 811 01 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216744
9.2.2007
22.3.2016
563-2006
22.3.2006
3.11.2006
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)

216745
9.2.2007
23.3.2016
565-2006
23.3.2006
3.11.2006
Mantler SK, s. r. o., Bratislavská 807/10, 926 12
Sereď, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216746
9.2.2007
23.3.2016
572-2006
23.3.2006
3.11.2006
TESCO STORES SR, a. s., Kamenné nám. 1/A,
815 61 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216747
9.2.2007
23.3.2016
573-2006
23.3.2006
3.11.2006
HTC - AED, a. s., Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216748
9.2.2007
24.3.2016
575-2006
24.3.2006
3.11.2006
SLOVLEK, a. s., Znievska 13, 851 06 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216749
9.2.2007
24.3.2016
576-2006
24.3.2006
3.11.2006
SLOVLEK, a. s., Znievska 13, 851 06 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

216750
9.2.2007
24.3.2016
577-2006
24.3.2006
3.11.2006

(732) Kováč Peter - ARTÚR, Hlavná 5, 946 20 Klížska
Nemá, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216751
9.2.2007
29.3.2016
606-2006
29.3.2006
3.11.2006
Trizna Ladislav - TRISIMA, Trabeľovce 99, 985 31
Rapovce, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216752
9.2.2007
29.3.2016
610-2006
29.3.2006
3.11.2006
Považské strojárne LETECKÉ MOTORY, a. s.,
Robotnícka ul., 017 01 Považská Bystrica, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216753
9.2.2007
30.3.2016
613-2006
30.3.2006
3.11.2006
HMP Eco Team, s. r. o., Moskovská 16, 811 08
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216754
9.2.2007
30.3.2016
614-2006
30.3.2006
3.11.2006
HMP Eco Team, s. r. o., Moskovská 16, 811 08
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216755
9.2.2007
30.3.2016
615-2006
30.3.2006
3.11.2006
WERA NOVA, s. r. o., Čajkovského 1401/16,
746 01 Opava, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216756
9.2.2007
30.3.2016
616-2006
30.3.2006
3.11.2006
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o., Nám. mieru 20,
908 51 Holíč, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216757
9.2.2007
31.3.2016
618-2006
31.3.2006
3.11.2006
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)

216758
9.2.2007
31.3.2016
633-2006
31.3.2006
3.11.2006
Klub súťažného tanca La Luna, Železničná 12,
920 01 Hlohovec, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216759
9.2.2007
31.3.2016
636-2006
31.3.2006
3.11.2006
Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216760
9.2.2007
3.4.2016
637-2006
3.4.2006
3.11.2006
JAPAVO, spol. s r. o., Dostihová 627, 763 15 Slušovice, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216761
9.2.2007
3.4.2016
639-2006
3.4.2006
3.11.2006
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)

216762
9.2.2007
3.4.2016
640-2006
3.4.2006
3.11.2006
KM LOGISTIC, s. r. o., Matúškovská cesta 1413,
924 01 Galanta, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)

216763
9.2.2007
21.4.2016
759-2006

239

(220) 21.4.2006
(442) 3.11.2006
(732) Hinca Ivan, Haburská 17, 821 02 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216764
9.2.2007
24.4.2016
766-2006
24.4.2006
3.11.2006
UniBanka, a. s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216765
9.2.2007
24.4.2016
767-2006
24.4.2006
3.11.2006
UniBanka, a. s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216766
9.2.2007
24.4.2016
768-2006
24.4.2006
3.11.2006
ST. NICOLAUS, a. s., Ul. 1. mája 113, 031 28
Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216767
9.2.2007
25.4.2016
773-2006
25.4.2006
3.11.2006
Heger Branislav, Ing., Na Zábave 9, 974 11 Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216768
9.2.2007
25.4.2016
777-2006
25.4.2006
3.11.2006
Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216769
9.2.2007
26.4.2016
779-2006
26.4.2006
3.11.2006
Lako Daniel, Ing., DELTAS, Vodárska 1243, 020 01
Púchov, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

216770
9.2.2007
26.4.2016
783-2006
26.4.2006
O-436015
29.3.2006
CZ
3.11.2006
NEW WAVE 2002, a. s., Vodičkova 20, 110 00
Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216771
9.2.2007
26.4.2016
784-2006
26.4.2006
3.11.2006
KOALA TOURS, a. s., Dunajská 16, 811 08
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216772
9.2.2007
27.4.2016
785-2006
27.4.2006
3.11.2006
NEW WAVE 2002, a. s., Vodičkova 20, 110 00
Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216776
9.2.2007
27.4.2016
794-2006
27.4.2006
3.11.2006
STANDARD SNACKS SRL, Str. Fabrica de glucoza, Nr. 7, 020 331 Bukurešť, RO;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216777
9.2.2007
28.4.2016
795-2006
28.4.2006
3.11.2006
RAVV, s. r. o., Duklianska 3543, 085 01 Bardejov, SK;
(740) Kruželák Jozef, JUDr., Bardejov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216778
9.2.2007
28.4.2016
796-2006
28.4.2006
3.11.2006
Glimmer, s. r. o., Krušovská 4646, 955 01 Topoľčany, SK;
(740) Rehák Marek, Topoľčany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216779
9.2.2007
28.4.2016
798-2006
28.4.2006
3.11.2006
Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216773
9.2.2007
27.4.2016
786-2006
27.4.2006
3.11.2006
SEDES, a. s., Žižkova 24, 811 02 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216774
9.2.2007
27.4.2016
787-2006
27.4.2006
3.11.2006
REDI TOUR, s. r. o., SNP 13, 811 01 Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216780
9.2.2007
28.4.2016
800-2006
28.4.2006
3.11.2006
Impag, s. r. o., Zámecká 865, 696 32 Ždánice, CZ;
Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216775
9.2.2007
27.4.2016
788-2006
27.4.2006
3.11.2006
Stolárstvo u Kunaja, s. r. o., A. Sládkoviča 446/5,
059 38 Štrba, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216781
9.2.2007
18.12.2011
831-2006
18.12.2001
3.11.2006
Chini & Company Modeagentur + Product GmbH,
Mattinastr. 2, D-83059 Kolbermoor, DE;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2007 - SK (zapísané ochranné známky)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216782
9.2.2007
9.5.2016
862-2006
9.5.2006
3.11.2006
Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216783
9.2.2007
9.5.2016
863-2006
9.5.2006
3.11.2006
Lazorová Mária, A. Stodolu 5320/56, 036 01
Martin, SK;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216784
9.2.2007
9.5.2016
866-2006
9.5.2006
3.11.2006
AGORIA HOLDING, s. r. o., Panská 14, 811 01
Bratislava, SK;
(740) Jančo Ladislav, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216785
9.2.2007
9.5.2016
867-2006
9.5.2006
3.11.2006
URBIA HOLDING, a. s., Panská 14, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Jančo Ladislav, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216786
9.2.2007
9.5.2016
868-2006
9.5.2006
3.11.2006
RE-ARS, spol. s r. o., Panská 14, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Jančo Ladislav, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216787
9.2.2007
9.5.2016
869-2006
9.5.2006
3.11.2006
Zeon, spol. s r. o., Kapitulská 3, 811 01 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216788
9.2.2007
9.5.2016
872-2006
9.5.2006
3.11.2006
ADELI, s. r. o., Hlboká 47, 921 01 Piešťany, SK;
Marko Jozef, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216789
9.2.2007
9.5.2016
873-2006
9.5.2006
3.11.2006
ADELI, s. r. o., Hlboká 47, 921 01 Piešťany, SK;
Marko Jozef, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216790
9.2.2007
9.5.2016
874-2006
9.5.2006
3.11.2006
AXA, a. s., Radničné námestie 4, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

216791
9.2.2007
19.3.2011
926-2006
19.3.2001
2257269
5.1.2001
GB
3.11.2006
GE Healthcare Limited, Amersham Place, Little
Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216792
9.2.2007
5.6.2016
1047-2006
5.6.2006
3.11.2006
MAXXIUM Slovakia, s. r. o., Oravská 7, 821 09
Bratislava, SK;
(740) United BG, a. s, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216793
9.2.2007
5.6.2016
1048-2006
5.6.2006
3.11.2006
MAXXIUM Slovakia, s. r. o., Oravská 7, 821 09
Bratislava, SK;
(740) United BG, a. s, Bratislava, SK;
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(732)
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216794
9.2.2007
5.6.2016
1049-2006
5.6.2006
3.11.2006
Hemisféry, s. r. o., Turčianska 50, 821 09 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216795
9.2.2007
5.6.2016
1050-2006
5.6.2006
3.11.2006
ORAVA - STAV spol. s r. o., Obchodná 62, 811 06
Bratislava, SK;
(740) Hlina Alojz, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216796
9.2.2007
5.6.2016
1052-2006
5.6.2006
3.11.2006
Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216797
9.2.2007
5.6.2016
1054-2006
5.6.2006
3.11.2006
ORAVA-STAV spol. s r. o., Obchodná 62, 811 06
Bratislava, SK;
(740) Hlina Alojz, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216798
9.2.2007
5.6.2016
1055-2006
5.6.2006
3.11.2006
ORAVA-STAV spol. s r. o., Obchodná 62, 811 06
Bratislava, SK;
(740) Hlina Alojz, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216799
9.2.2007
5.6.2016
1056-2006
5.6.2006
3.11.2006
ORAVA-STAV spol. s r. o., Obchodná 62, 811 06
Bratislava, SK;
(740) Hlina Alojz, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216800
9.2.2007
7.6.2016
1077-2006
7.6.2006
3.11.2006
Immocap Services, s. r. o., Plynárenská 7/C, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216801
9.2.2007
23.6.2016
1176-2006
23.6.2006
3.11.2006
NATUR-PACK, a. s., Ružová dolina 6, 821 08
Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216802
9.2.2007
21.4.2016
5459-2006
21.4.2006
3.11.2006
Westfinreal, s. r. o., Mikovíniho 408/18, 949 11
Nitra, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216803
9.2.2007
28.4.2016
5488-2006
28.4.2006
3.11.2006
JOYSES, s. r. o., Stará Vajnorská 17, 832 45
Bratislava, SK;
(740) Sobek Oldřich, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216804
9.2.2007
28.4.2016
5489-2006
28.4.2006
3.11.2006
JOYSES, s. r. o., Stará Vajnorská 17, 832 45
Bratislava, SK;
(740) Sobek Oldřich, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216805
9.2.2007
12.5.2016
5527-2006
12.5.2006
3.11.2006
LAKTOS PRAHA spol. s r. o., Nová cesta 17,
140 00 Praha, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216806
9.2.2007
15.5.2016
5528-2006
15.5.2006
3.11.2006
ATC-JR, s. r. o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216807
9.2.2007
15.5.2016
5529-2006
15.5.2006
3.11.2006
ATC-JR, s. r. o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

216808
9.2.2007
15.5.2016
5531-2006
15.5.2006
0 -434893
24.2.2006
CZ
3.11.2006
BONGRAIN S.A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216809
9.2.2007
15.5.2016
5532-2006
15.5.2006
3.11.2006
J.A.M. FILM 1999, s. r. o., Gallayova 19, 841 02
Bratislava, SK;
(740) Chmelíková Jana, RNDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216810
9.2.2007
16.5.2016
5533-2006
16.5.2006
3.11.2006
Staňo Roman, Čierne 317, 023 13 Čierne, SK;
Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

216811
9.2.2007
16.5.2016
5534-2006
16.5.2006
3.11.2006
FARBOL, s. r. o., Areál PD Záhorská Bystrica,
Čsl. tankistov 1, 841 06 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216812
9.2.2007
16.5.2016
5535-2006
16.5.2006
3.11.2006
GEOINFOS, s. r. o., Heyrovského 2, 841 03 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216813
9.2.2007
8.6.2016
5659-2006
8.6.2006
3.11.2006
PROFI GREEN, s. r. o., Priemyselná 923/5, 903 01
Senec, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216814
9.2.2007
8.6.2016
5674-2006
8.6.2006
3.11.2006
PHARMA UNITED INC., 255 Keele St., Toronto, Ontario M6P2K1, CA;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216815
9.2.2007
9.6.2016
5675-2006
9.6.2006
3.11.2006
BINGO S.A., 131 - 139 New Spaton Ave., 15344
Gerakas, Athens, GR;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216816
9.2.2007
9.6.2016
5676-2006
9.6.2006
3.11.2006
BINGO S.A., 131 - 139 New Spaton Ave., 15344
Gerakas, Athens, GR;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

216817
9.2.2007
9.6.2016
5678-2006
9.6.2006
JP2006-030178
4.4.2006
JP
3.11.2006
Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-Honcho
2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

216818
9.2.2007
9.6.2016
5679-2006
9.6.2006
JP2006-030179
4.4.2006
JP
3.11.2006
Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-Honcho
2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

216819
9.2.2007
9.6.2016
5681-2006
9.6.2006
JP2006-047347
24.5.2006
JP
3.11.2006
Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-Honcho
2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216820
9.2.2007
12.6.2016
5684-2006
12.6.2006
3.11.2006
PC SPACE, s. r. o., Líščie Nivy 23, 820 05 Bratislava, SK;
(740) Beňa Matej, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216821
9.2.2007
12.6.2016
5685-2006
12.6.2006
3.11.2006
DELTA HOLDING SOCIETE ANONYME, 59,
Panepistimiou Str., 10564 Athens, GR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216822
9.2.2007
12.6.2016
5686-2006
12.6.2006
3.11.2006
Charmilles Technologies S. A., 8-10, Rue du
Pré-de-la Fontaine, 1217 Meyrin 1, CH;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)

216823
9.2.2007
12.6.2016
5687-2006

(220) 12.6.2006
(442) 3.11.2006
(732) PHARMA UNITED INC., 255 Keele St., Toronto, Ontario M6P2K1, CA;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216824
9.2.2007
29.6.2016
5774-2006
29.6.2006
3.11.2006
DELTA HOLDING SOCIETE ANONYME, 59,
Panepistimiou Str., 10564 Athens, GR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216825
9.2.2007
29.6.2016
5775-2006
29.6.2006
3.11.2006
DELTA HOLDING SOCIETE ANONYME, 59,
Panepistimiou Str., 10564 Athens, GR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216826
9.2.2007
30.6.2016
5778-2006
30.6.2006
3.11.2006
IPA - International Police Association, Slovenská
sekcia IPA, Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava,
SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216827
9.2.2007
3.7.2016
5782-2006
3.7.2006
3.11.2006
Mesto MODRA, Dukelská 38, 900 01 Modra, SK;
Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216828
9.2.2007
3.7.2016
5783-2006
3.7.2006
3.11.2006
Mesto MODRA, Dukelská 38, 900 01 Modra, SK;
Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216829
9.2.2007
30.4.2014
1479-2004
30.4.2004
3.11.2006
Mgr. Igor Matovič - region PRESS, Čajkovského 30, 917 08 Trnava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216830
9.2.2007
8.9.2015
1643-2005
8.9.2005
3.11.2006
CONTRACT & PARTNERS s. r. o., Budapeštianska 18, 040 01 Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216831
9.2.2007
27.10.2015
1992-2005
27.10.2005
3.11.2006
Medizinische Medien Informations GmbH, Am
Forsthaus Gravenbruch 5-7, 63263 Neu-Isenburg, DE;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216832
9.2.2007
4.11.2015
2041-2005
4.11.2005
3.11.2006
Trčan Ondrej, Kvetná 669/9, 987 01 Poltár, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216833
9.2.2007
14.11.2015
2121-2005
14.11.2005
3.11.2006
ECONOMIA a. s., Dobrovského 25, 170 55 Praha, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216834
9.2.2007
14.11.2015
2122-2005
14.11.2005
3.11.2006
ECONOMIA a. s., Dobrovského 25, 170 55 Praha, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216835
9.2.2007
14.11.2015
2126-2005
14.11.2005
3.11.2006
Křístek Emil, Hlavní 44, 352 01 Aš, CZ;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216836
9.2.2007
14.11.2015
2127-2005
14.11.2005
3.11.2006
Křístek Emil, Hlavní 44, 352 01 Aš, CZ;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216837
9.2.2007
14.11.2015
2128-2005
14.11.2005
3.11.2006
Křístek Emil, Hlavní 44, 352 01 Aš, CZ;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216838
9.2.2007
16.11.2015
2134-2005
16.11.2005
3.11.2006
NOVO-NMN-AUTOMATENTECHNIK, spol.
s r. o., Humenské nám. 1, 851 07 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216839
9.2.2007
16.11.2015
2135-2005
16.11.2005
3.11.2006
NOVO-NMN-AUTOMATENTECHNIK, spol.
s r. o., Humenské nám. 1, 851 07 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216840
9.2.2007
18.11.2015
2142-2005
18.11.2005
3.11.2006
Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216841
9.2.2007
18.11.2015
2144-2005
18.11.2005
3.11.2006
Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, 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)

216842
9.2.2007
18.11.2015
2145-2005
18.11.2005
3.11.2006
Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216843
9.2.2007
18.11.2015
2147-2005
18.11.2005
3.11.2006
NOVO-NMN-AUTOMATENTECHNIK, spol.
s r. o., Humenské nám. 1, 851 07 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216844
9.2.2007
24.11.2015
2192-2005
24.11.2005
3.11.2006
Comsultia, s. r. o., Družstevná 1, 900 65 Záhorská Ves, SK;
(740) Bečár Peter, Mgr., Lozorno, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

216845
9.2.2007
25.11.2015
2193-2005
25.11.2005
430098
23.9.2005
CZ
3.11.2006
J. B. Plus, s. r. o., Janáčkovo nábřeží 7/86, 150 00
Praha, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216846
9.2.2007
29.11.2015
2210-2005
29.11.2005
3.11.2006
Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

216847
9.2.2007
29.11.2015
2211-2005
29.11.2005
3.11.2006
Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

216848
9.2.2007
29.11.2015
2212-2005
29.11.2005
3.11.2006
Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216849
9.2.2007
9.12.2015
2278-2005
9.12.2005
3.11.2006
BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, DE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216850
9.2.2007
13.12.2015
2307-2005
13.12.2005
3.11.2006
SAFEKO TRUST, a. s., Katovská 7, 908 51 Holič, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216851
9.2.2007
14.12.2015
2315-2005
14.12.2005
3.11.2006
AION CS, spol. s r. o., T. G. Masaryka 1280, 760 01
Zlín, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216852
9.2.2007
27.12.2015
2432-2005
27.12.2005
3.11.2006
NOWACO CZECH REPUBLIC s. r. o., Ružové
údolí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216853
9.2.2007
30.12.2015
2466-2005
30.12.2005
3.11.2006
Allen Carr's Easyway (International) Ltd., 5 Upper
Wimpole Street, W1G 6BP London, GB;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216854
9.2.2007
1.7.2015
5853-2005
1.7.2005
3.11.2006
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216855
9.2.2007
25.7.2015
5888-2005
25.7.2005
3.11.2006
Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, CZ;
Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216856
9.2.2007
18.8.2015
5953-2005
18.8.2005
3.11.2006
Slovenský skauting, Pražská 11, 811 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216857
9.2.2007
6.9.2015
6000-2005
6.9.2005
3.11.2006
Coleman S. I., a. s., Bobrky 478, 755 01 Vsetín, CZ;
Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216858
9.2.2007
18.10.2015
6149-2005
18.10.2005
3.11.2006
Time Slovakia Plus, s. r. o., Jozefská 7, 811 06
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

216859
9.2.2007
20.10.2015
6158-2005
20.10.2005
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(442) 3.11.2006
(732) ENVICOMP s. r. o., Hrnčíře 969, 584 01 Ledeč nad
Sázavou, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216860
9.2.2007
20.10.2015
6159-2005
20.10.2005
3.11.2006
ENVICOMP s. r. o., Hrnčíře 969, 584 01 Ledeč nad
Sázavou, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216861
9.2.2007
4.11.2015
6201-2005
4.11.2005
3.11.2006
INFORAMA, a. s., Poloreckého 3, 851 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216862
9.2.2007
4.11.2015
6202-2005
4.11.2005
3.11.2006
INFORAMA, a. s., Poloreckého 3, 851 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216863
9.2.2007
8.12.2015
6327-2005
8.12.2005
3.11.2006
MADE IN... financial management, spol. s r.o.,
Kopčianska 88, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216864
9.2.2007
14.12.2015
6345-2005
14.12.2005
3.11.2006
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)

216865
9.2.2007
20.12.2015
6370-2005
20.12.2005
3.11.2006
BAZÉNSERVIS, s. r. o., Lamačská cesta 91, 841 03
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216866
9.2.2007
1.2.2016
187-2006
1.2.2006
3.11.2006
ProOvo, a. s., Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý
Jur, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216867
9.2.2007
2.2.2016
204-2006
2.2.2006
3.11.2006
Harčariková Alena, Buzulucká 11, 040 22 Košice, SK;
(740) Sklenár Miroslav, JUDr., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216868
9.2.2007
2.2.2016
205-2006
2.2.2006
3.11.2006
Harčariková Alena, Buzulucká 11, 040 22 Košice, SK;
(740) Sklenár Miroslav, JUDr., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216869
9.2.2007
13.3.2016
471-2006
13.3.2006
3.11.2006
ŠTUDENTSKÝ SERVIS Žilina, s. r. o., Hečkova 3814, 010 01 Žilina, SK;
(740) Gombík Pavol, JUDr., Martin, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216870
9.2.2007
13.3.2016
472-2006
13.3.2006
3.11.2006
ŠTUDENTSKÝ SERVIS Žilina, s. r. o., Hečkova 3814, 010 01 Žilina, SK;
(740) Gombík Pavol, JUDr., Martin, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216871
9.2.2007
13.3.2016
474-2006
13.3.2006
3.11.2006
ŠPORT PRESS, s. r. o., Ilkovičova 34, 841 04
Bratislava, SK;
(740) Blaha Anton, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216872
9.2.2007
13.3.2016
475-2006
13.3.2006
3.11.2006
RUBIKON SLOVAKIA, s. r. o., Čajkovského 24, 949 11 Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216873
9.2.2007
13.3.2016
479-2006
13.3.2006
3.11.2006
Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216874
9.2.2007
13.3.2016
480-2006
13.3.2006
3.11.2006
Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216875
9.2.2007
13.3.2016
483-2006
13.3.2006
3.11.2006
Best Board Media, a. s., Považská 9, 813 03 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216876
9.2.2007
13.3.2016
485-2006
13.3.2006
3.11.2006
Closed Joint Stock Company "Region-AM", Raspletina street, building 7, house 5, 123060 Moscow, RU;
(740) Voleková Eva, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216877
9.2.2007
13.3.2016
491-2006
13.3.2006
3.11.2006
DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216878
9.2.2007
13.3.2016
494-2006
13.3.2006
3.11.2006
RINGIER SLOVAKIA, a. s., Prievozská 14, 821 09
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216879
9.2.2007
16.3.2016
495-2006
16.3.2006
3.11.2006
NOVARTIS AG, CH-4002 Basel, CH;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216880
9.2.2007
15.3.2016
520-2006
15.3.2006
3.11.2006
ZAEL, s. r. o., Lučenská 73, 990 01 Veľký Krtíš,
SK;
(740) Advokátska kancelária JUDr. Vojčík a spol., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216881
9.2.2007
16.3.2016
522-2006
16.3.2006
3.11.2006
Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216882
9.2.2007
16.3.2016
523-2006
16.3.2006
3.11.2006
IMUNA PHARM, a. s., Jarková 269/17, 082 22
Šarišské Michaľany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216883
9.2.2007
16.3.2016
524-2006
16.3.2006
3.11.2006
Ing. Vladimír Valenta - GARDEN SERVICE, Belinského 12, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

216884
9.2.2007
17.3.2016
527-2006
17.3.2006
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(442) 3.11.2006
(732) Považská cementáreň, a. s., J. Kráľa, 018 63 Ladce, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216885
9.2.2007
17.3.2016
528-2006
17.3.2006
3.11.2006
Lauko Denis, Kvetná 3, 911 05 Trenčín, SK;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216886
9.2.2007
17.3.2016
529-2006
17.3.2006
3.11.2006
Krivočenko Ľubomír, JUDr., Nám. Sv. Imricha 3,
943 01 Štúrovo, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216887
9.2.2007
17.3.2016
530-2006
17.3.2006
3.11.2006
MASPEX Sp. z o.o., Chopina 10, 34-100 Wadowice, PL;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216888
9.2.2007
17.3.2016
531-2006
17.3.2006
3.11.2006
Tatranský Permon, a. s., Pribylina 1486, 032 42
Pribylina, SK;
(740) Gasidlo Ivan, JUDr., Pribylina, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216889
9.2.2007
17.3.2016
532-2006
17.3.2006
3.11.2006
DOMA spol. s r.o., Petrovanská 34, 080 01 Prešov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216890
9.2.2007
17.3.2016
533-2006
17.3.2006
3.11.2006
SevenEleven s. r. o., Brestová 1, 040 14 Košice, SK;
Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216891
9.2.2007
17.3.2016
534-2006
17.3.2006
3.11.2006
LCS ELECTRONICS, spol. s r. o., Jesenského 7,
040 01 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216892
9.2.2007
20.3.2016
541-2006
20.3.2006
3.11.2006
Stanislav Sokol - ALUSTAV, Biely potok, Raveň 152/48, 034 03 Ružomberok, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216893
9.2.2007
20.3.2016
552-2006
20.3.2006
3.11.2006
MAGNOL SERVIS, s. r. o., Hroncova 3, 040 01
Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216894
9.2.2007
21.3.2016
555-2006
21.3.2006
3.11.2006
Golein Martin - TATRY SOS, Mlynica 76, 059 91
Mlynica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216895
9.2.2007
23.3.2016
574-2006
23.3.2006
3.11.2006
Babarcsíková Magdaléna, Východná 5, 044 71
Čečejovce, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216896
9.2.2007
24.3.2016
578-2006
24.3.2006
3.11.2006
Kováč Peter - ARTÚR, Hlavná č. 5, 946 20 Klížska Nemá, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

216897
9.2.2007
24.3.2016
579-2006
24.3.2006
3.11.2006
Prievidzské pekárne a cukrárne, a. s., Košovská
cesta 12, 971 01 Prievidza, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

216898
9.2.2007
24.3.2016
580-2006
24.3.2006
3.11.2006
BARADA a. s., Pod Párovcami 3, 921 01 Piešťany, SK;
(740) Trubač Pavel, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216899
9.2.2007
24.3.2016
582-2006
24.3.2006
3.11.2006
Europäische Reiseversicherung Aktiengesellschaft,
Augasse 5-7, 1090 Wien, AT;
(740) Cibuľa Martin, JUDr., Liptovský Mikuláš, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216900
9.2.2007
24.3.2016
583-2006
24.3.2006
3.11.2006
Europäische Reiseversicherung Aktiengesellschaft,
Augasse 5-7, 1090 Wien, AT;
(740) Cibuľa Martin, JUDr., Liptovský Mikuláš, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216901
9.2.2007
24.3.2016
584-2006
24.3.2006
3.11.2006
Lifestyles International Holdings Corporation, 57/63
Line Wall Road, Gibraltar, GI;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216902
9.2.2007
24.3.2016
585-2006
24.3.2006
3.11.2006
Castrol Limited, Wakefield House, Pipers Way,
Swindon, Wiltshire SN3 1RE, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216903
9.2.2007
24.3.2016
586-2006
24.3.2006
3.11.2006
Lifestyles International Holdings Corporation, 57/63
Line Wall Road, Gibraltar, GI;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216904
9.2.2007
27.3.2016
587-2006
27.3.2006
3.11.2006
BERGER - FOCO Handelsges. m.b.H. & CO KG,
Traunfallgasse 3, A-4690 Schwanenstadt, AT;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216905
9.2.2007
27.3.2016
588-2006
27.3.2006
3.11.2006
Krchňák Juraj, Strmý vŕšok 108, 841 06 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)

216906
9.2.2007
27.3.2016
597-2006
27.3.2006
3.11.2006
PREMT, spol. s r. o., Skladová 1, 917 00 Trnava,
SK;
(740) Advokátska kancelária JUDr. Peter Sopko a JUDr.
Alexander Floriš, Trnava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216907
9.2.2007
5.4.2016
661-2006
5.4.2006
3.11.2006
Agentúra JASPIS s. r. o., Škultétyho 5, 831 04
Bratislava, SK;

216908
9.2.2007
6.4.2016
666-2006
6.4.2006
3.11.2006
Friedlová Karolína, Mgr., J. Opletala 680, 738 02
Frýdek-Místek, CZ;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
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216909
9.2.2007
6.4.2016
667-2006
6.4.2006
3.11.2006
KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

216910
9.2.2007
7.4.2016
672-2006
7.4.2006
3.11.2006
Realitná kancelária RED, s. r. o., V. Tvrdého 777/12,
010 02 Žilina, SK;
(740) Čížová Zuzana, JUDr., Bánovce nad Bebravou, SK;

216911
9.2.2007
7.4.2016
675-2006
7.4.2006
3.11.2006
STRATUM BASIC, s. r. o., Slévárenská 408/18,
709 00 Ostrava, Mariánske hory, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

216912
9.2.2007
7.4.2016
677-2006
7.4.2006
3.11.2006
HMG & PARTNERS, s. r. o., Štefanovičova 12,
811 04 Bratislava, SK;
(740) Kubinec Martin, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216913
9.2.2007
7.4.2016
678-2006
7.4.2006
3.11.2006
HMG & PARTNERS, s. r. o., Štefanovičova 12,
811 04 Bratislava, SK;
(740) Kubinec Martin, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216914
9.2.2007
10.4.2016
685-2006
10.4.2006
3.11.2006
ČSOB Poisťovňa, a. s., Vajnorská 100/B, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216915
9.2.2007
10.4.2016
686-2006
10.4.2006
3.11.2006
ČSOB Poisťovňa, a. s., Vajnorská 100/B, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216916
9.2.2007
27.4.2016
791-2006
27.4.2006
3.11.2006
S.I.D.S., s. r. o., Pod Hájom 959/21, 018 41
Dubnica nad Váhom, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216917
9.2.2007
9.5.2016
875-2006
9.5.2006
3.11.2006
AXA, a. s., Radničné námestie 4, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216918
9.2.2007
9.5.2016
876-2006
9.5.2006
3.11.2006
AXA, a. s., Radničné námestie 4, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216919
9.2.2007
9.5.2016
877-2006
9.5.2006
3.11.2006
AXA, a. s., Radničné námestie 4, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216920
9.2.2007
9.5.2016
880-2006
9.5.2006
3.11.2006
Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216921
9.2.2007
11.5.2016
894-2006
11.5.2006
3.11.2006
Fink GmbH, Benzstrasse 25, 71083 Herrenberg, DE;
Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216922
9.2.2007
11.5.2016
895-2006
11.5.2006
3.11.2006
Fink GmbH, Benzstrasse 25, 71083 Herrenberg, DE;
Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216923
9.2.2007
11.5.2016
896-2006
11.5.2006
3.11.2006
Fink GmbH, Benzstrasse 25, 71083 Herrenberg, DE;
Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216924
9.2.2007
17.5.2016
920-2006
17.5.2006
3.11.2006
GRAND PRINC SLOVAKIA, s. r. o., Michalská 5,
811 01 Bratislava, SK;
(740) Havel, Kuchař a partneri - advokátska kancelária,
s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216925
9.2.2007
17.5.2016
921-2006
17.5.2006
3.11.2006
GRAND PRINC SLOVAKIA, s. r. o., Michalská 5,
811 01 Bratislava, SK;
(740) Havel, Kuchař a partneri - advokátska kancelária,
s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216926
9.2.2007
17.5.2016
922-2006
17.5.2006
3.11.2006
GRAND PRINC SLOVAKIA, s. r. o., Michalská 5,
811 01 Bratislava, SK;
(740) Havel, Kuchař a partneri - advokátska kancelária,
s. r. o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216927
9.2.2007
26.5.2016
983-2006
26.5.2006
3.11.2006
Media Mix, s. r. o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216928
9.2.2007
30.5.2016
1012-2006
30.5.2006
3.11.2006
VV systém, s. r. o., Poľná 3, 900 33 Mariánka, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216929
9.2.2007
5.6.2016
1051-2006
5.6.2006
3.11.2006
Carneval International, s. r. o., Veľka Paka 186,
930 51 Veľka Paka, SK;
(740) Mačutek Michal, Blatné, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216930
9.2.2007
5.6.2016
1057-2006
5.6.2006
3.11.2006
INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 3 - 7, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Hrčková Jolana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216931
9.2.2007
5.6.2016
1064-2006
5.6.2006
3.11.2006
JDC, s. r. o., Hodžova 4, 036 01 Martin, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216932
9.2.2007
6.6.2016
1066-2006
6.6.2006
3.11.2006
Toplimo a. s., Pod kalváriou 2103/60, 955 14 Topoľčany, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

216933
9.2.2007
6.6.2016
1067-2006
6.6.2006
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(442) 3.11.2006
(732) Toplimo a. s., Pod kalváriou 2103/60, 955 14 Topoľčany, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216934
9.2.2007
6.6.2016
1068-2006
6.6.2006
3.11.2006
Toplimo a. s., Pod kalváriou 2103/60, 955 14 Topoľčany, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216935
9.2.2007
6.6.2016
1069-2006
6.6.2006
3.11.2006
EBAC, spol. s r. o., Levická cesta 3, 949 01 Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216936
9.2.2007
6.6.2016
1070-2006
6.6.2006
3.11.2006
National-Oilwell, L. P., 10000 Richmond Avenue,
Suite 400, Houston, Texas 77042-4200, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216937
9.2.2007
6.6.2016
1071-2006
6.6.2006
3.11.2006
National-Oilwell, L. P., 10000 Richmond Avenue,
Suite 400, Houston, Texas 77042-4200, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216938
9.2.2007
6.6.2016
1072-2006
6.6.2006
3.11.2006
National-Oilwell, L. P., 10000 Richmond Avenue,
Suite 400, Houston, Texas 77042-4200, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216939
9.2.2007
7.6.2016
1073-2006
7.6.2006
3.11.2006
ISTROBANKA, a. s., Laurinská 1, 811 01 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216940
9.2.2007
7.6.2016
1074-2006
7.6.2006
3.11.2006
ISTROBANKA, a. s., Laurinská 1, 811 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216941
9.2.2007
7.6.2016
1075-2006
7.6.2006
3.11.2006
VIJOFEL mäsovýroba, s. r. o., Bartošovce 182/1,
086 42 Bartošovce, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216942
9.2.2007
7.6.2016
1076-2006
7.6.2006
3.11.2006
IURIS INVEST, s r. o., Panenská 6, 811 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216943
9.2.2007
22.6.2016
1171-2006
22.6.2006
3.11.2006
TATRACHEMA VD TRNAVA, Bulharská 40,
917 02 Trnava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216944
9.2.2007
22.6.2016
1172-2006
22.6.2006
3.11.2006
Nemec František, STAVREM, Pezinská 22, 903 01
Senec, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216945
9.2.2007
23.6.2016
1175-2006
23.6.2006
3.11.2006
Linorex, s. r. o., Štefana Králika 7, 841 08 Bratislava, SK;
(740) Matucha Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216946
9.2.2007
26.6.2016
1178-2006
26.6.2006
3.11.2006
AD CONSULTING, spol. s r. o., Novozámocká 31,
949 05 Nitra, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216947
9.2.2007
26.6.2016
1179-2006
26.6.2006
3.11.2006
Demeš Rastislav, Mgr., Nevidzany 288, 951 62
Nevidzany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216948
9.2.2007
26.6.2016
1180-2006
26.6.2006
3.11.2006
Kraft Foods Schweiz Holding AG, Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich, CH;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216949
9.2.2007
30.6.2016
1223-2006
30.6.2006
3.11.2006
SABMiller International B.V, Hofplein 19, 3032
AC Rotterdam, NL;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216950
9.2.2007
10.2.2016
5177-2006
10.2.2006
3.11.2006
Tornyai Adriana, Družstevná 19, 900 21 Svätý
Jur, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216951
9.2.2007
13.2.2016
5178-2006
13.2.2006
3.11.2006
CANABA, a. s., Štětkova 1001/5, 140 00 Praha,
CZ;
(740) Kollár Pavol, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216952
9.2.2007
24.2.2016
5226-2006
24.2.2006
3.11.2006
NEPTUNE S. A. S., 42 rue Rieussec, Viroflay
78220, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216953
9.2.2007
24.2.2016
5227-2006
24.2.2006
3.11.2006
Real News, s. r. o., Zelinárska 8, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216954
9.2.2007
24.2.2016
5228-2006
24.2.2006
3.11.2006
Real News, s. r. o., Zelinárska 8, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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216958
9.2.2007
9.3.2016
5304-2006
9.3.2006
3.11.2006
MAC TV, s. r. o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Ďurček Peter, Mgr., Bratislava, SK;

216959
9.2.2007
9.3.2016
5307-2006
9.3.2006
3.11.2006
BELUPO-Lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5,
48000 Koprivnica, HR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

216960
9.2.2007
10.3.2016
5309-2006
10.3.2006
3.11.2006
Vualla, s. r. o., Starobystrická 136, 900 28 Zálesie, SK;

216955
9.2.2007
24.2.2016
5229-2006
24.2.2006
3.11.2006
Real News, s. r. o., Zelinárska 8, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

216961
9.2.2007
14.3.2016
5339-2006
14.3.2006
3.11.2006
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)

216956
9.2.2007
24.2.2016
5230-2006
24.2.2006
3.11.2006
GLOBAL CAR RENTAL s. r. o., Dopraváků 749/3,
184 00 Praha, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216957
9.2.2007
2.3.2016
5269-2006
2.3.2006
3.11.2006
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216962
9.2.2007
15.3.2016
5340-2006
15.3.2006
3.11.2006
EURO BETON, s. r. o., Rožňavská 24, 821 04
Bratislava, SK;
(740) Malata Milan, JUDr., Malacky, SK;

216963
9.2.2007
15.3.2016
5341-2006
15.3.2006
3.11.2006
BELUPO - Lijekovi i kozmetika d. d., Danica 5,
48000 Koprivnica, HR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216964
9.2.2007
16.3.2016
5342-2006
16.3.2006
3.11.2006
WIKTOR LEO BURNETT, s. r. o., Leškova 5,
811 04 Bratislava, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216965
9.2.2007
17.3.2016
5344-2006
17.3.2006
3.11.2006
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18,
61118 Bad Vilbel, DE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216966
9.2.2007
17.3.2016
5345-2006
17.3.2006
3.11.2006
Baniarová Holendová Adriana, Ing., Hrubý Šúr 123,
925 25 Hrubý Šúr, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216967
9.2.2007
17.3.2016
5346-2006
17.3.2006
3.11.2006
Baniarová Holendová Adriana, Ing., Hrubý Šúr 123,
925 25 Hrubý Šúr, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216968
9.2.2007
17.3.2016
5347-2006
17.3.2006
3.11.2006
Pivovar Stein, a. s., Blumentálska 19, 816 13 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216969
9.2.2007
20.3.2016
5351-2006
20.3.2006
3.11.2006
Moravské vinařské závody s. r. o., Hukvaldy 29,
739 46 Hukvaldy, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

216970
9.2.2007
21.3.2016
5353-2006
21.3.2006
3.11.2006
CARAT Distillery, spol. s r. o., Komárňanská 124,
932 01 Veľký Meder, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

216971
9.2.2007
21.3.2016
5354-2006
21.3.2006
3.11.2006
CARAT Distillery, spol. s r. o., Komárňanská 124,
932 01 Veľký Meder, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216972
9.2.2007
22.3.2016
5358-2006
22.3.2006
3.11.2006
Powerserve Dienstleistungen GmbH, Wehlistraße 174/1, 1020 Viedeň, AT;
(740) Šiška Karol, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216973
9.2.2007
24.3.2016
5367-2006
24.3.2006
3.11.2006
APF Praha, a. s., U nádraží 221, 250 72 Kojetice, CZ;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

216974
9.2.2007
24.3.2016
5373-2006
24.3.2006
4.794.889
20.12.2005
EM
3.11.2006
MasterCard International Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216975
9.2.2007
27.3.2016
5379-2006
27.3.2006
3.11.2006
NEWS.sk, s. r. o., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216976
9.2.2007
29.3.2016
5383-2006
29.3.2006
3.11.2006
J.A.M. FILM 1999, s. r. o., Gallayova 19, 841 02
Bratislava, SK;
(740) Chmelíková Jana, RNDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216977
9.2.2007
29.3.2016
5384-2006
29.3.2006
3.11.2006
Veronika Brunschwilerová - VERONIKA GALL,
Abrahám 47, 925 45 Abrahám, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216984
9.2.2007
20.4.2016
5447-2006
20.4.2006
3.11.2006
Renit s. r. o., Mostová 8, 811 02 Bratislava, SK;
Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216985
9.2.2007
20.4.2016
5448-2006
20.4.2006
3.11.2006
Renit s. r. o., Mostová 8, 811 02 Bratislava, SK;
Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;

216978
9.2.2007
29.3.2016
5385-2006
29.3.2006
3.11.2006
Veronika Brunschwilerová - VERONIKA GALL,
Abrahám 47, 925 45 Abrahám, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216979
9.2.2007
30.3.2016
5387-2006
30.3.2006
3.11.2006
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)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216980
9.2.2007
30.3.2016
5389-2006
30.3.2006
3.11.2006
MYSTICAL, s. r. o., Astrová 56, 821 01 Bratislava, SK;

216981
9.2.2007
10.4.2016
5414-2006
10.4.2006
3.11.2006
Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

216982
9.2.2007
20.4.2016
5443-2006
20.4.2006
3.11.2006
MY & MI, spol. s r. o., Vajnorská 140, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

216983
9.2.2007
20.4.2016
5444-2006
20.4.2006
3.11.2006
MY & MI, spol. s r. o., Vajnorská 140, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216986
9.2.2007
20.4.2016
5449-2006
20.4.2006
3.11.2006
DIGIT, s. r. o., Bratislavská 18, 900 21 Svätý Jur,
SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216987
9.2.2007
20.4.2016
5450-2006
20.4.2006
3.11.2006
Piroska Balázsová - LADYBIRD, Železničná 123/43,
946 14 Zemianska Olča, SK;
(740) Lenčéš Robert, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216988
9.2.2007
21.4.2016
5451-2006
21.4.2006
3.11.2006
CAPITOL, akciová spoločnosť, Ružová dolina 6,
821 08 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216989
9.2.2007
21.4.2016
5452-2006
21.4.2006
3.11.2006
CAPITOL, akciová spoločnosť, Ružová dolina 6,
821 08 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216990
9.2.2007
21.4.2016
5453-2006
21.4.2006
3.11.2006
Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216991
9.2.2007
21.4.2016
5464-2006
21.4.2006
3.11.2006
KIA MOTORS CORPORATION, 231 Yangjaedong, Seocho-gu, Seoul 137-938, KR;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216992
9.2.2007
24.4.2016
5465-2006
24.4.2006
3.11.2006
Vailing Andrej, Zvolenská 13, 949 01 Nitra, SK;

216993
9.2.2007
24.4.2016
5467-2006
24.4.2006
3.11.2006
Jaroslav Flendrovský, FEMOTO, Myslenická 1,
902 01 Pezinok, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., advokát, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216994
9.2.2007
25.4.2016
5469-2006
25.4.2006
3.11.2006
Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216995
9.2.2007
26.4.2016
5475-2006
26.4.2006
3.11.2006
VaV spol. s r. o., Hlavná 111, 900 44 Tomášov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216996
9.2.2007
27.4.2016
5477-2006
27.4.2006
3.11.2006
Kán Vladimír, JUDr., Fraňa Kráľa 5, 811 05 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216997
9.2.2007
27.4.2016
5478-2006
27.4.2006
3.11.2006
AWERTOUR, spol. s r. o., Žabotova 2, 811 04
Bratislava, SK;
(740) Kán Vladimír, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216998
9.2.2007
27.4.2016
5479-2006
27.4.2006
3.11.2006
MY & MI, spol. s r. o., Vajnorská 140, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216999
9.2.2007
27.4.2016
5480-2006
27.4.2006
3.11.2006
Rose, s. r. o., Nezábudkova 22, 821 02 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217000
9.2.2007
27.4.2016
5481-2006
27.4.2006
3.11.2006
Rose, s. r. o., Nezábudkova 22, 821 02 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217001
9.2.2007
27.4.2016
5482-2006
27.4.2006
3.11.2006
Rose, s. r. o., Nezábudkova 22, 821 02 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217002
9.2.2007
27.4.2016
5483-2006
27.4.2006
3.11.2006
Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217003
9.2.2007
27.4.2016
5485-2006
27.4.2006
3.11.2006
Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217004
9.2.2007
27.4.2016
5486-2006
27.4.2006
3.11.2006
Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217005
9.2.2007
16.5.2016
5536-2006
16.5.2006
3.11.2006
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118
Bad Vilbel, DE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217006
9.2.2007
16.5.2016
5537-2006
16.5.2006
3.11.2006
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118
Bad Vilbel, DE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217007
9.2.2007
16.5.2016
5539-2006
16.5.2006
3.11.2006
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118
Bad Vilbel, DE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217008
9.2.2007
16.5.2016
5540-2006
16.5.2006
3.11.2006
Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, DE;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217009
9.2.2007
17.5.2016
5545-2006
17.5.2006
3.11.2006
Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, KR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217010
9.2.2007
17.5.2016
5546-2006
17.5.2006
3.11.2006
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;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217011
9.2.2007
17.5.2016
5547-2006
17.5.2006
3.11.2006
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;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217012
9.2.2007
6.6.2016
5656-2006
6.6.2006
3.11.2006
AGROSTAR spol. s r. o., 913 04 Chocholná
Velčice 268, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

217026
23.2.2007
8.11.2010
3305-2000
8.11.2000
155250
10.5.2000
CZ
8.10.2001
Joao Almeida Llorach, s. r. o., Obecná 45, 628 00
Brno, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217013
9.2.2007
7.6.2016
5658-2006
7.6.2006
3.11.2006
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o., Ventúrska 1,
811 01 Bratislava, SK;
(740) Onderová Karolína, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217014
12.2.2007
10.5.2016
5514-2006
10.5.2006
3.11.2006
HAMLET PRODUCTION, a. s., Jungmannova 9,
110 00 Praha, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217015
12.2.2007
23.12.2012
3766-2002
23.12.2002
7.10.2003
Mičko Ivan, Ing., Živnostenská 2, 811 06 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217017
16.2.2007
30.3.2016
5388-2006
30.3.2006
3.11.2006
Société des Produits Nestlé S. A., Vevey, CH;
Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

217019
20.2.2007
15.8.2016
215-2007
15.8.2006
5.10.2006
XEDEX HOLDING, spol. s r. o., Ľubínska 18,
811 03 Bratislava, SK;

217027
23.2.2007
19.3.2011
902-2001
19.3.2001
1.4.2003
Počítačová řešení SW PRO, spol. s r. o., tř. Svobody 31, 772 00 Olomouc, CZ;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

217032
26.2.2007
21.7.2014
2315-2004
21.7.2004
2.6.2005
MAYA, s. r. o., Čajakova 13, 811 05 Bratislava, SK;
Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky so zmenou
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

1439-2001
2737-2002
2680-2003
2622-2004
1688-2005
1689-2005
1722-2005
1723-2005
1724-2005

217025
217023
216659
217033
217034
217035
216679
216680
216681

1725-2005
1726-2005
1744-2005
1859-2005
2203-2005
2269-2005
2299-2005
2418-2005
6109-2005

216682
216683
217018
217021
217022
217024
217048
217016
216701

515-2006
662-2006
663-2006
664-2006
665-2006
679-2006
680-2006
843-2006
1173-2006

217050
217036
217028
217029
217030
217037
217038
217045
217039

1558-2006
1559-2006
1560-2006
1561-2006
1562-2006
1563-2006
1564-2006
5114-2006
5484-2006

217049
217046
217047
217043
217044
217041
217042
217040
217020

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

216659
9.2.2007
24.9.2013
2680-2003
24.9.2003
3.11.2004
3, 5, 25
5 - Farmaceutické prípravky na pokožku vo forme
masti, masti proti popáleninám, gáza na obväzovanie, hygienické nohavičky, hygienické obrúsky
a vložky, obväzy, plné lekárničky, prenosné plné
lekárničky, leukoplast,.
25 - Textilné detské plienky.

(540) PREDATOR
(732) Vyskočil Roman, Lipová 991, 691 42 Valtice, CZ;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

216679
9.2.2007
20.9.2015
1722-2005
20.9.2005
7.9.2006
33, 35
33 - Víno.
35 - Sprostredkovanie obchodu s vínom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s vínom, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na
komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti,
poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely
a podporu predaja, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov,
vydávanie reklamných alebo náborových textov.

(540)

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

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

216680
9.2.2007
20.9.2015
1723-2005
20.9.2005
7.9.2006
33, 35
33 - Víno.
35 - Sprostredkovanie obchodu s vínom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s vínom, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na
komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti,
poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely
a podporu predaja, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov,
vydávanie reklamných alebo náborových textov.
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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)

(732) Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

216681
9.2.2007
20.9.2015
1724-2005
20.9.2005
7.9.2006
33, 35
33 - Víno.
35 - Sprostredkovanie obchodu s vínom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s vínom, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na
komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti,
poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií,
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely
a podporu predaja, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových
textov.

(591) žltá, modrá, červená, sivá, biela
(732) Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

(540)

(732) Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

216682
9.2.2007
20.9.2015
1725-2005
20.9.2005
7.9.2006
33, 35
33 - Víno, vínne koktaily, vínne aperitívy.
35 - Sprostredkovanie obchodu s vínom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s vínom, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na
komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti,
poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie

216683
9.2.2007
20.9.2015
1726-2005
20.9.2005
7.9.2006
33, 35
33 - Víno, vínne koktaily, vínne aperitívy.
35 - Sprostredkovanie obchodu s vínom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s vínom, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na
komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti,
poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií,
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely
a podporu predaja, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových
textov.

(540)

(591) čierna, žltá, červená, hnedá, biela
(732) Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)
(540)

216701
9.2.2007
4.10.2015
6109-2005
4.10.2005
7.7.2006
35
35 - Reklamná a marketingová činnosť.

(591) modrá, oranžová, biela
(732) InsideOut, s. r. o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217016
16.2.2007
23.12.2015
2418-2005
23.12.2005
3.8.2006
29, 30, 32
29 - Sladké a slané predjedlá vyrobené z ovocia
alebo zeleniny, ako napríklad zo zemiakov, ochutené alebo neochutené, zemiakové lupienky (čipsy; sušené ovocné zmesi a všetky upravované
olejnaté oriešky, ako napríklad arašidy a kešu
orechy, malé porcie bravčoviniek ako predjedlá;
mlieko, práškové mlieko, zahustené, ochutené
a šľahané mlieko; mliečne výrobky, najmä: mliečne dezerty, jogurty, jogurtové nápoje, peny, krémy, smotana, smotanové dezerty, čerstvá smotana, maslo, syrové nátierky, syry, vyzrievacie syry, vyzrievacie syry s plesňou, čerstvé syry nevyzreté, syry v slanom náleve, tvaroh, čerstvé syry
predávané v tekutej forme alebo vo forme pasty,
neochutené alebo ochutené nápoje obsahujúce
najmä mlieko alebo mliečne výrobky, mliečne
nápoje vyrobené najmä z mlieka, mliečne nápoje
obsahujúce ovocie; fermentované neochutené
alebo ochutené mliečne výrobky.
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda; nápoje na báze
kávy, nápoje na báze kakaa, nápoje na báze čokolády; cukor, ryža, extrudovaná ryža, tapioka
a múka; torty, tortičky a koláče (sladké alebo
slané), pizza; neochutené alebo ochutené a/alebo
plnené cestoviny, obilninové prípravky, raňajkové cereálie; hotové jedlá obsahujúce úplne alebo
čiastočne cestoviny; hotové jedlá vyrobené čiastočne alebo úplne z cesta; chlieb, sucháre, sušienky, keksy, biskvity (sladké alebo slané), oblátky,
vafle, zákusky, koláčiky, jemné pečivo, všetky
uvedené tovary neochutené a/alebo natreté, poliate alebo posypané a/alebo plnené, a/alebo ochutené; sladké a slané predjedlá obsahujúce chlebové, zákuskové alebo jemné šľahané cesto; cukrovinky, zmrzliny, zmrzliny v podstate vyrobené
z jogurtu, smotanové zmrzliny, vodové zmrzliny
(jedlý ľad), mrazené ochutené vody; med; soľ;
horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady), sladké
omáčky, omáčky na cestoviny; koreniny.
32 - Nesýtené a sýtené vody (minerálne alebo
neminerálne vody), ovocné alebo zeleninové šťavy, ovocné a zeleninové nápoje, limonády, citro-
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nády, sódy, tonikové vody, zázvorové pivo, šerbety (nápoje), prípravky na výrobu nápojov, sirupy na prípravu nápojov, ovocné alebo zeleninové extrakty bez obsahu alkoholu; bezalkoholové nápoje obsahujúce mliečne fermenty.
(540) Kostíci
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, FR;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
8 (511)
(511)

217018
20.2.2007
21.9.2015
1744-2005
21.9.2005
78/595551
25.3.2005
US
7.7.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečenie HIV.

(540) ATRIPLA
(732) Bristol-Myers Squibb & Gilead Sciences, LLC,
333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404,
US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217020
20.2.2007
27.4.2016
5484-2006
27.4.2006
3.11.2006
29, 30, 32
29 - Mäso, ryby, hydina a divina, mäsové výťažky, ovocie a zelenina konzervované, sušené a zavárané, želé, džemy, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, polievky, polievkové
základy, bujóny a mäsové vývary všetkých druhov, omáčky, omáčkové základy, omáčky v prášku, šťavy k mäsu a minútkam, potravinové polotovary, zápražky do omáčok a polievok, potravinové minútky, instantné potraviny.
30 - Ryža, tapioka, ságo, múka a prípravky z obilnín, chlieb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med,
melasový sirup, droždie, prášky do pečiva, soľ,
horčica, ocot, korenie, koreniace zmesi, múčniky,
múčniky v prášku, prípravky na pečenie, ocot,
nálevy na ochutenie, ľad na osvieženie, ryžové
burizony, vločkové kaše, dresingy, cestoviny, pizza, potravinové polotovary, instantné potraviny.
32 - Pivá, minerálne vody, šumivé nápoje a iné
nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540)

(591) tmavosivá, žltá
(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

217021
20.2.2007
7.10.2015
1859-2005
7.10.2005
7.7.2006
1, 3, 5
1 - Chemické výrobky na priemyselné, komerčné
a vedecké účely, syntetické živice, lepidlá s výnimkou na kancelárske použitie a pre domácnosť,
lepidlá na priemyselné použitie, plastické hmoty
v surovom stave (v prášku, v roztoku,
v géloch, v pastách); chemické prostriedky na konzervovanie potravín, priemyselné spojivá, agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov,
insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov, bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, bakteriologické prípravky s výnimkou prípravkov na
lekárske a zverolekárske účely, číriace prípravky,
čpavok na priemyselné účely, disperzné činidlá
na olej, filtračné materiály (chemické prípravky),
filtračné materiály (minerálne látky), filtračné materiály (plastické látky v surovom stave), filtračné
materiály (rastlinné látky), chemické čistiace prostriedky na odstránenie mastnoty, chemické prípravky na čistenie oleja, chemické prípravky na
čistenie vody, chemické prípravky na laboratórne
analýzy s výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske účely, chemické prípravky na odstraňovanie vosku, chemické prípravky na úpravu
a opracovanie zliatin kovov, chemické prípravky
na vedecké účely (okrem lekárskych a veterinárnych účelov), katalyzátory chemické, keramické
materiály vo forme častíc, na použitie ako prostriedky na filtrovanie, korozívne prípravky, kvapaliny na odstraňovanie síranov z akumulátorov,
organické bielidlá, bieliace činidlá, organické čistiace prípravky, priemyselné chemikálie, prípravky na oddeľovanie mastnoty, prípravky na odstraňovanie mastnoty pri výrobe tovarov, syntetické
materiály na absorpciu oleja.
3 - Kozmetické výrobky a prípravky, masážne
gély, gély na nelekárske použitie, voňavkárske
výrobky vrátane éterických olejov, vody na vlasy
a pleť, pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, detergenty, leštiace prípravky, mydlá, tekuté mydlá vrátane medicinálnych; kozmetické
prípravky; sprchové gély; telové šampóny; toaletné prípravky; toaletné vody; kolínske vody;
pleťové vody po holení; parfuméria; éterické oleje; esenciálne oleje; kozmetické potreby; kozmetické prípravky do kúpeľa; kúpeľové soli; kozmetické prípravky na pokožku a vlasy; opaľovacie kozmetické prípravky; líčidlá; pleťové mlieka
a vody; epilačné a depilačné prípravky; šampóny
a laky na vlasy; tužidlá na vlasy; balzamy na vlasy; dezodoranty na osobnú potrebu; kozmetické
prípravky pre zvieratá; amoniak na použitie ako
čistiaci prostriedok, bieliace soli, detergenty s výnimkou detergentov na použitie vo výrobnom
procese a na lekárske účely, lepidlá na kozmetické účely.
5 - Zverolekárske prípravky, aminokyseliny na veterinárne účely, antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky, doplnky výživy na veterinárne
účely, chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely, dentifikačné prípravky, germicídy (de-

zinfekčné prípravky), masážne a iné gély na lekárske účely, fungicídy, herbicídy, insekticídy,
dietetické látky upravené na veterinárne účely,
chemické prípravky na farmaceutické účely, chemické prípravky na zverolekárske účely, chemické činidlá na zverolekárske účely, insekticídy,
liečivá na zverolekárske účely, prostriedky proti
nadúvaniu zvierat, peroxidové zlúčeniny na veterinárne účely, soli sodíka a dusíka na lekárske
a veterinárne účely, prísady do krmív na veterinárne účely, prostriedky proti nadúvaniu (pre
zvieratá), soli na veterinárne účely, prípravky
obsahujúce stopové prvky pre zvieratá, zverolekárske prípravky, dezinfekčné prostriedky na liečebné účely, antiseptiká, medicínske bahno; bahno na kúpele; balzamy a balzamovacie prípravky
na lekárske účely; soli na liečebné účely; diagnostické prípravky na lekárske účely; odtučňovacie prípravky na lekárske účely, minerálne doplnky potravy pre zvieratá; kŕmne koncentráty
a minerálne komponenty pre zvieratá, zverolekárske prípravky, prípravky obsahujúce stopové
prvky pre zvieratá, liečivá na zverolekárske účely, enzymatické prípravky na zverolekárske účely, aminokyseliny na zverolekárske účely, biologické prípravky na zverolekárske účely, tuky na
zverolekárske účely.
(540) PEDOX
(732) Polychem s.r.o., Poľnohospodárov 4, 971 01 Prievidza, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

217022
20.2.2007
28.11.2015
2203-2005
28.11.2005
3.11.2006
9, 16, 35, 37, 38, 41, 42
9 -Elektronické diáre, elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia), elektronické súčiastky patriace do tejto triedy, elektronické súčiastky všetkých zariadení uvedených v tejto triede, elektronický vreckový slovník - prekladový,
karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch), kombinácie telefónnych prístrojov, faxov,
telefónnych záznamníkov, tlačiarní k počítačom
a skenerov, kompaktné disky, magnetické disky,
mikroprocesory, modemy, monitorovacie počítačové programy, monitory (počítačový hardvér),
myši (informatika), nahrané operačné programy,
nahrané počítačové programy, nahrané a nenahrané nosiče záznamov zvuku a obrazu, optické
nosiče údajov, počítače, periférne zariadenia počítačov, počítačové klávesnice, počítačové kresliace zariadenia, tablety (informatika), počítačové
pamäte, zariadenia na vytvorenie a fungovanie
počítačových sietí, počítačový softvér, počítačový softvér využívaný pre globálnu počítačovú sieť
(internet), počítač - zápisník (notebook), prehrávač kompaktných diskov, prístroje na reprodukciu obrazu aj zvuku, procesory (základné jednotky samočinného počítača), skenery k počítačom,
telefónne prístroje drôtové a bezdrôtové, tlačiarne k počítačom, vrecková kalkulačka, dáta, bázy
dát, databázové produkty, databázové systémy,
informácie a záznamy v elektronickej podobe bez
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ohľadu na to, či sú uložené na samostatných nosičoch a/alebo v rámci dátových, informačných
či telekomunikačných sietí, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej
podobe, súvisiaci softvér a hardvér vrátane elektronických multimediálnych aplikácií, multimediálnych alebo informačných katalógov a aplikácií na prezeranie, spracovávanie alebo uchovávanie dát v elektronickej podobe, videohry, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové nahrávky (nosiče), zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače.
16 - Brožované knihy, brožúry, časopisy (periodiká), manuály, kalendáre, katalógy, tlačené knihy a publikácie, užívateľské operačné príručky.
35 - Maloobchodná činnosť s elektrickými, elektronickými tovarmi, kuchynskými prístrojmi,
strojmi a zariadeniami, prístrojmi a zariadeniami
spotrebnej elektroniky, televíznymi, video-, audioa rozhlasovými zariadeniami, počítačmi a ich
príslušenstvom, počítačovým softvérom, marketingové štúdie, mzdy a výplatné listiny (príprava),
podpora predaja (pre tretie osoby), poradenstvo
v obchodnej činnosti, zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby, poradenstvo pri vedení
podnikov, personálne poradenstvo, poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov,
prieskum trhu, reklama, reklama (on-line) na počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry,
prenájom reklamných plôch, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), sprostredkovanie obchodu
s tovarom, televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely, vydávanie
a rozširovanie reklamných textov, zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových
databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, sprostredkovateľne práce, účtovníctvo.
37 - Montáž, opravy a údržba kancelárskej a reprodukčnej techniky, elektrických strojov a prístrojov, zariadení spotrebnej elektroniky, montáž,
opravy a údržba počítačových sietí (hardvéru).
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie,
počítačová komunikácia, komunikácia pomocou
počítačových terminálov, telefónna komunikácia,
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do
svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete,
prenos správ a obrazových informácií pomocou
počítača, prenájom telekomunikačných prístrojov
a zariadení, poradenstvo v oblasti počítačovej komunikácie, výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami), poskytovanie prístupu k databázam.
41 - Vzdelávanie a školenie, vzdelávacie kurzy,
školenia a vzdelávacie služby týkajúce sa použitia počítačového vybavenia a softvéru, digitálna
tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby),
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informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove
a vzdelávaní, organizovanie vedomostných, zábavných a spotrebiteľských súťaží, pomoc pri
výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania), poskytovanie elektronických publikácií
on-line, on-line poskytovanie počítačových hier
z počítačových sietí, prekladateľské služby, informácie o možnostiach rekreácie, služby pre oddych
a rekreáciu, organizovanie vedomostných a zábavných súťaží, zverejňovanie textov okrem reklamných.
42 - Grafický dizajn; navrhovanie (priemyselný dizajn); navrhovanie obalov, obalový dizajn; odborné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim; priemyselný dizajn; spravovanie
autorských práv; sprostredkovanie uvedených
služieb v tejto triede, štúdie technických projektov, projektová činnosť, umelecký dizajn, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov);
prenájom počítačov, servis počítačových programov, počítačové programovanie, poradenské
služby v oblasti počítačového hardvéru, poradenské služby v oblasti počítačového softvéru, prenájom počítačového softvéru, tvorba softvéru,
aktualizácia počítačových programov, počítačové
programovanie, vytváranie počítačových programových systémov, najmä programového vybavenia internetových, intranetových či iných sieťových serverov, serverových staníc, inštalácia,
zavádzanie, aktualizácia a údržba programového
vybavenia internetových, intranetových či iných
sieťových serverov a serverových staníc, návrhy,
štruktúrovanie a programovanie, vytváranie databáz a dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie, inštalácia, zavádzanie, aktualizácia a údržba počítačových databáz, databázových systémov,
aplikácií a programov, vytváranie a udržiavanie
počítačových stránok (internetové a intranetové)
a násteniek (Web) pre zákazníkov, poskytovanie
voľného priestoru v rámci týchto stránok a násteniek, prevod (konverzia) počítačových programov, dát či iných údajov v elektronickej podobe
z rôznych formátov do iných formátov, prevod
a konverzia údajov a dokumentov z fyzických
médií na elektronické médiá, zhotovovanie kópií
počítačových programov, prieskum v oblasti využitia počítačov.
(540) FLOX CMS
(732) IRISOFT, s. r. o., Horný Šianec 234/11, 911 01
Trenčín, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217023
22.2.2007
27.9.2012
2737-2002
27.9.2002
3.12.2002
30, 31
30 - Káva, čaje, oblátky.
31 - Arašidy.

(540) KLEM
(732) KLEMENT PLUS, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217024
22.2.2007
9.12.2015
2269-2005
9.12.2005
5.4.2007
6, 7, 8, 12, 17, 35, 37, 42
6 - Kovové konštrukcie; kovy, ich zliatiny a výrobky z nich, nezahrnuté v iných triedach; plechové výlisky a výstrižky; kovové lejárske formy, kovové formy, kovové formy na tvarovanie
a lisovanie kovov (automobilových súčastí), kovové formy na lisovanie výrobkov z gumy a plastov.
7 - Dopravné pásy; pásy pre dopravníky; kovoobrábacie stroje - brúsky, frézy, sústruhy, vŕtačky; nástroje ako časti strojov (kovoobrábacích);
rezacie stroje; stroje a zariadenia pre gumárenský
priemysel (lisy, manipulátory, miešacie stroje,
orezávacie stroje, valcovne); stroje na spracovanie gumy; obrábacie a tvarovacie stroje, nástroje;
strojné zariadenia a ich časti patriace do tejto
triedy.
8 - Ručné nástroje a náradia; ručná dielenská
technika patriaca do tejto triedy.
12 - Automobilové pneumatiky; dopravné prostriedky, časti a súčasti dopravných prostriedkov
na pohyb po zemi, náhradné diely; pneumatiky
všetkých druhov.
17 - Guma (ako surovina alebo polotovar); gumový materiál na protektorovanie pneumatík;
gumové nárazníky; syntetická guma; plastické
hmoty ako polotovary; výrobky z technických
plastov patriace do tejto triedy; výrobky z gumy,
kaučuku a plastických hmôt patriace do tejto
triedy.
35 - Maloobchodná činnosť s tovarom, obchodné
alebo podnikateľské poradenstvo; reklama; marketingové štúdie; sprostredkovanie obchodu s pneumatikami, príslušenstvom automobilov, autodoplnkami; odborné obchodné poradenstvo; veľkoobchod a sprostredkovanie veľkoobchodu v oblasti gumárenského priemyslu; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment; podpora predaja (pre tretie osoby); zásobovacie služby pre tretie osoby; nákup tovarov a služieb pre iné podniky; sprostredkovanie
obchodu obrábacích, tvarovacích strojov a zariadení, nástrojov a náradia; sprostredkovanie obchodu s tovarom.
37 - Automobilové opravy, údržba, lakovanie, glazovanie; motorové vozidlá - opravy, údržba, oprava a výmena pneumatík; protektorovanie pneumatík; servisné služby spojené s pneumatikami;
údržba a oprava dopravných prostriedkov na pohyb po zemi, súčastí, náhradných dielov a príslušenstva; inštalácia; údržba, servis a opravy strojov a zariadení, najmä strojov a zariadení pre
gumárenský priemysel.
42 - Chemický výskum; strojársky výskum, vedecký a priemyselný výskum; výskum a vývoj
nových výrobkov (pre zákazníkov); priemyselný
dizajn; odborné poradenstvo s výnimkou obchodného, patriace do tejto triedy.

(540)

(591) červená, čierna, sivá
(732) MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta 45,
020 01 Púchov, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

217025
22.2.2007
11.5.2011
1439-2001
11.5.2001
1.4.2003
9, 35, 38, 41
9 - Nahrané, nenahrané nosiče informácií všetkých
druhov, ako disky, diskety, CD, DVD alebo iné
nahrané i nenahrané nosiče zvuku alebo obrazu,
softvér, elektronické publikácie či informácie (stiahnuté z počítačovej a telekomunikačnej siete).
35 - Inzertné, informačné služby všetkých druhov.
38 - Poskytovanie informácií pomocou počítačových a obdobných sietí, napríklad internetom.
41 - Kultúrne aktivity, súťaže, prehliadky a pod.

(540) ARCH - INFO
(732) Moravčík Štefan, Ing. arch., Selčianska 118, 976 11
Selce, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217028
23.2.2007
5.4.2016
663-2006
5.4.2006
3.11.2006
5, 31, 35
5 - Minerálne prípravky potravinárske; liečivá na
zverolekárske účely; vitamínové prípravky.
31 - Potrava pre zvieratá; psie sucháre; suché
krmivo; prísady do krmív, nie na lekárske účely;
nápoje pre zvieratá; jedlé predmety na žuvanie
pre zvieratá; výživa pre domáce zvieratá.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.

(540) TURMIX
(732) AGROSET, s. r. o., Párovské Háje, 949 01 Nitra, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217029
23.2.2007
5.4.2016
664-2006
5.4.2006
3.11.2006
5, 31, 35
5 - Minerálne prípravky potravinárske; liečivá na
zverolekárske účely; vitamínové prípravky.
31 - Potrava pre zvieratá; psie sucháre; suché
krmivo; prísady do krmív, nie na lekárske účely;
nápoje pre zvieratá; jedlé predmety na žuvanie
pre zvieratá; výživa pre domáce zvieratá.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.

(540) PROTEMIX
(732) AGROSET, s. r. o., Párovské Háje, 949 01 Nitra, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217030
23.2.2007
5.4.2016
665-2006
5.4.2006
3.11.2006
31, 35
31 - Potrava pre zvieratá; psie sucháre; suché
krmivo; prísady do krmív, nie na lekárske účely;
nápoje pre zvieratá; jedlé predmety na žuvanie
pre zvieratá; výživa pre domáce zvieratá.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.

(540) FIT DOG
(732) AGROSET, s. r. o., Párovské Háje, 949 01 Nitra, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217033
26.2.2007
23.8.2014
2622-2004
23.8.2004
2.6.2005
41
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier.

(540) Zlaté vajce
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

217034
26.2.2007
14.9.2015
1688-2005
14.9.2005
2.3.2006
6, 40
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny, stavebný materiál z kovu, prenosné stavby z kovu, iné výrobky
z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach,
kovové dielce, plechy, kovový stavebný materiál,
kovové strešné krytiny, kovové škridly.
40 - Spracovanie a úprava materiálu.

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)
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217036
26.2.2007
5.4.2016
662-2006
5.4.2006
3.11.2006
5, 31, 35
5 - Minerálne prípravky potravinárske; liečivá na
zverolekárske účely; vitamínové prípravky.
31 - Potrava pre zvieratá; psie sucháre; suché
krmivo; prísady do krmív, nie na lekárske účely;
nápoje pre zvieratá; jedlé predmety na žuvanie
pre zvieratá; výživa pre domáce zvieratá.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.

(540) MEDITEK
(732) AGROSET, s. r. o., Párovské Háje, 949 01 Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217037
26.2.2007
7.4.2016
679-2006
7.4.2006
3.11.2006
31, 35
31 - Suché krmivá; prísady do krmív, nie na lekárske účely; nápoje pre zvieratá; potrava pre zvieratá; psie sucháre; výživa pre domáce zvieratá.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.

(540) BADDY 2
(732) AGROSET, s. r. o., Párovské Háje, 949 01 Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

(540)

217038
26.2.2007
7.4.2016
680-2006
7.4.2006
3.11.2006
31, 35
31 - Suché krmivá; prísady do krmív, nie na lekárske účely; nápoje pre zvieratá; potrava pre zvieratá; psie sucháre; výživa pre domáce zvieratá.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.

(540) BADDY 1
(732) AGROSET, s. r. o., Párovské Háje, 949 01 Nitra, SK;
(591) čierna, červená
(732) MASLEN, s. r. o., Badín 655, 976 32 Badín, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

217035
26.2.2007
14.9.2015
1689-2005
14.9.2005
2.3.2006
6, 40
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny, stavebný materiál z kovu, prenosné stavby z kovu, iné výrobky
z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach,
kovové dielce, plechy, kovový stavebný materiál,
kovové strešné krytiny.
40 - Spracovanie a úprava materiálu.

(540) GAPA
(732) MASLEN, s. r. o., Badín 655, 976 32 Badín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)

217039
27.2.2007
23.6.2016
1173-2006
23.6.2006
3.11.2006
2, 3, 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 32,
33, 34
(511) 2 - Farby, laky, maliarske farby, ochranné nátery
proti korózii a skaze dreva, farbivá; moridlá; surové prírodné živice, kovy vo forme fólie alebo
prášku pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov.
3 - Pracie, bieliace a čistiace prostriedky, leštiace
a odmasťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na použitie vo výrobnom procese, prípravky
na brúsenie, kozmetika, parfuméria, kozmetické
farbivá a farby, kúry, oleje, emulzie, vody a gély
určené na ošetrenie, čistenie, pestovanie a kráš-
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lenie pleti, tela, vlasov a nechtov, prípravky na
odstraňovanie líčidiel, soli, oleje, peny a emulzie
sprchové a kúpeľové, líčidlá, prípravky určené na
hygienu celého tela, depilačné prípravky, opaľovacie prostriedky a prostriedky po opaľovaní,
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,
namáčacie prostriedky, prostriedky na odstránenie hrdze a vodného kameňa, mydlá a mydlové prípravky, oživovače zjasňovače farieb na
tkaniny, aviváže, prostriedky na saténové bielizne, odstraňovače patriace do tejto triedy, antistatické prípravky, na použitie v domácnosti, potpourri (zmesi voňavých látok), vonné tyčinky, prípravky na čistenie odpadového vedenia, autokozmetika, prípravky na ošetrovanie povrchov
materiálov na báze voskov, prípravky na odstraňovanie škvŕn lakov a farieb z karosérií automobilov a skiel, 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, detská výživa; potraviny pre batoľatá, náplasti a obväzový materiál, materiál pre zubárov,
dezinfekčné prípravky, výrobky a prípravky na
ničenie škodcov a hlodavcov, fungicídy a herbicídy, 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, insekticídy, prípravky na ničenie parazitov, WC deodoranty, WC gély
a osviežovače, repelentné prípravky, chemické
prípravky proti plesniam.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, filmové, optické, navigačné,
na zaznamenávanie času, prístroje a nástroje na
meranie, váženie, signalizáciu, kontrolu, záchranu, prístroje na vyučovanie, prístroje a nástroje
na vedenie, prepínanie, premenu, akumuláciu,
reguláciu alebo riadenie elektrického prúdu, prístroje na záznam reprodukcie a prevod obrazu
alebo iných údajov, nosiče záznamu patriace do
tejto triedy, automatické distribútory a mechanizmy na prístroje a mince, zapisovacie pokladne, hasiace prístroje, a telekomunikačné prístroje,
fotokopírky (fotografické, elektrostatické alebo
termické), batérie, bóje, okuliare, puzdrá na okuliare, rámy a retiazky na okuliare, časomerné prístroje, kontaktné šošovky, ďalekohľady, ochranné prilby a rukavice, kreslené filmy, elektrické
a naparovacie žehličky, elektrické vchodové zvončeky, telefónne prístroje.
14 - Výrobky zo vzácnych kovov a/alebo ich zliatin vrátane ich imitácií, pečatidlá a pečatné prstene, všetko z drahých kovov a/alebo ich zliatin,
a/alebo ich imitácií, a/alebo vykladané drahými
kameňmi a/alebo perlami, výrobky z pravej bižutérie a bižutérie (najmä vlasové) bez použitia
drahých kovov, a to z kovov a ich náhradiek,
plastických hmôt, dreva, skla a textílií, napríklad
náušnice, retiazky, náhrdelníky, brošne, náramky, kľúčenky.

16 - Papier, lepenka a výrobky z nich, tlačiarenské výrobky, strúhadlá na ceruzky, potreby na
knižné väzby, fotografie, papiernický tvar, lepidlá na kancelárske účely a domácnosť, materiál
pre umelcov, štetce, písacie potreby a stroje, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné
a vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov,
tlačiarske typy a štočky, kopírovacie zariadenia,
periodické a neperiodické publikácie, diáre, kalendáre, reklamné predmety z papiera a lepenky,
mapy, hroty pier, atramenty, kalamáre, kalendáre, potreby pre maliarov patriace do tejto triedy
ako maliarske valčeky, maliarske súpravy, násadky na perá, obrazy, grafiky, pečate, plagáty,
pohľadnice, tuhy, listový papier, listové súpravy,
papierové tašky, obaly a obalové materiály patriace do tejto triedy.
18 - Usne, umelé usne a výrobky vyrobené z tohto materiálu, ktoré nie sú zaradené v iných triedach, koža zvierat, kufre a cestovné tašky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice, biče a sedlárske výrobky.
20 - Nábytok, výrobky z dreva, korku, tŕstia,
vŕbového prútia, rohov, kostí, slonoviny, kostíc,
korytnačiny, jantáru, perleti, morské peny a imitácie týchto materiálov patriace do tejto triedy,
nábytkové doplnky a časti, držiaky a tyče na záclony a závesy, spálňové potreby ako matrace,
slamníky, podhlavníky, vankúše a pod., nábytok
kancelársky, nábytok kovový a z imitácie kovov,
nábytok na kemping, vešiaky a ramienka, zrkadlá, rámy patriace do tejto triedy, bytové zariadenia patriace do tejto triedy, prútený tovar, ratan,
umelecké diela z dreva, vosku, sadry a plastických hmôt, umelecké stolárske výrobky.
21 - Náčinie a nádoby pre domácnosť alebo kuchyňu, hrebene a umývacie huby, kefy, čistiace
potreby, sklo, porcelán, keramika a majolika
a výrobky z nich patriace do tejto triedy, strúhadlá pre domácnosť, prístroje a nástroje pre domácnosť a kuchyňu patriace do tejto triedy, klietky
a kŕmidlá pre zvieratá, čistiace nástroje, klepáče
textílií a podlahovín, mechanické nástroje a mechanické prostriedky na čistenie, umývanie a leštenie povrchov, podláh a dlaždíc, ručné šampónovače a vysávače neelektrické, mechanické metly, mechanické odstraňovače nečistôt, zvony na
čistenie odpadov, dávkovače, mydeľníky, prenosné vaničky, drôtenky, zmetáky, lopatky, handry na čistenie a umývanie, umývacie huby, mopy, hygienické toaletné nádoby pre domáce zvieratá, kefky a kefy vrátane elektrických, okrem
kief ako súčasti strojov, neelektrické leštiace
stroje pre domácnosť, hrebene, umývacie huby,
kefy, dávkovače mydla, dávkovače papierových
utierok a toaletného papiera, vybavenie kúpeľní
a toaliet patriace do tejto triedy, koše na použitie
v domácnosti s výnimkou košov z drahých kovov, neceséry, toaletné kufríky, rozprašovače na
voňavky, pomôcky na odstraňovanie líčidiel
s výnimkou elektrických, štetky na holenie, riasenky, zubné kefky a nite.
23 - Priadza a vlákna na využitie v textilnom
priemysle.
24 - Textil a textilné výrobky, ktoré nie sú zariadené v iných triedach, tkaniny a textílie na výrobu odevov a kusového textilu, bytového textilu,
uteráky, utierky, obliečky, prestieradlá, prikrývky, poťahy, závesy, predložky, obrusy, prestiera-
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nia, vreckovky látkové, šatovky, nábytkové, posteľné a stolové tkaniny, darčekové predmety z textilu.
25 - Osobná a spodná bielizeň, tričká, svetre, pulóvre, tepláky, nohavice, šaty, sukne, saká, bundy,
športové odevy, plienky z textilu, zvlášť plienkové nohavičky, obuv s výnimkou pracovnej obuvi,
ponožky, pančuchový tovar, silónové pančucháče
a všetky silónové výrobky ako oblečenie, roláky,
elastické tričká, body, vesty, župany, rukavice,
šály, opasky, zástery, čelenky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo,
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb,
pečivo a cukrárske výrobky, zmrzlina, med, sirup,
kvasnice, prášok do pečiva, soľ, horčica, ocot, omáčky (aromatické), korenia, polevy, príchuti do potravín, pirôžky s mäsom, pirohy, prášky na výrobu zmrzliny, pizza, potravinárska múka, palacinky, niťovky, orechy, med, droždie, jačmeň.
32 - Pivo, nealkoholické nápoje sýtené a nesýtené vrátane nápojov minerálnych, sódových, šumivých a energetických, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje
z ovocných štiav, stolové a minerálne vody, nápoje v práškovej forme, nízkoalkoholické miešané nápoje sirupy a ďalšie polotovary na výrobu
nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva).
34 - Tabak, fajčiarske potreby, zápalky.
(540) Belaggio
(732) SCHÖRG Christian, Sonnwendgasse 30/4/15, 1100
WIEN, AT;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217040
27.2.2007
26.1.2016
5114-2006
26.1.2006
3.11.2006
1, 4, 37, 39, 42
1 - Chemikálie pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; priemyselné chemikálie, chemikálie pre vedu, fotografiu; chemikálie pre priemysel, najmä benzénové deriváty, kyseliny na
báze benzénu, uhľovodíky; deriváty uhľovodíkov, prípravky na čistenie plynu, detergentné prísady do benzínu, chemické prísady do motorových palív, uhlík, uhľohydráty; plyny na priemyselné účely; zemný plyn; technické plyny; organické a polymérne látky na báze petrochemických surovín a zemného plynu; ropné dispergačné činidlá; umelé živice v nespracovanom stave;
plastické hmoty v nespracovanom stave; pôdne
hnojivá; zmesi do hasiacich prístrojov; prípravky
na kalenie a zváranie kovov; chemické látky na
konzervovanie potravín; triesloviny; lepidlá a spojivá používané v priemysle.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie
prachu; palivá, vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel a svietiace materiály; sviečky
a knôty na svietenie; uhľovodíkové produkty,
najmä nafta, nafta na kúrenie, ropa, benzín, ma-
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zacie oleje; surová a/alebo rafinovaná ropa; kerzín, rafinovaný petrolej; palivové plyny; minerálne palivá; palivové zmesi do karburátorov; palivový olej; plyn na svietenie; plynový olej; motorové oleje; pohonné látky a zmesi; prchavé pohonné zmesi; nechemické prísady do motorových
palív.
37 - Ťažba uhľovodíkov.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; uskladňovanie zemného plynu.
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj výskum v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné
analýzy a priemyselný výskum; analýzy výťažnosti ropných polí; expertízy; geodézia; geologické expertízy; geologický prieskum, najmä vyhľadávanie a prieskum uhľovodíkov; geologický
výskum; chemické analýzy a výskum; podmorský výskum; posudzovanie ropných polí; prieskum ropných polí; vyhľadávanie ropy alebo ropný prieskum.
(540) NAFTA GBELY
(732) NAFTA a. s., Naftárska 965, 908 45 Gbely, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217041
28.2.2007
24.8.2016
1563-2006
24.8.2006
3.11.2006
9, 16, 35, 37, 38, 39, 41, 42
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu a kontrolu
elektrického prúdu; optické, meracie, signalizačné, kontrolné prístroje a zariadenia; prístroje na
záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; magnetické nosiče údajov,
nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov; audiovizuálne záznamové disky; prístroje na spracovanie dát a počítače;
telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; zabezpečovacie zariadenia proti
odcudzeniu; magnetické nosiče údajov; počítače;
periférne zariadenia k počítačom; počítačové
programy; počítačový softvér; počítačový softvér
poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz dát alebo z internetu; mikroprocesory;
klávesnice; modemy; mechanizmy pre mincové
prístroje.
16 - Tlačoviny všetkých druhov; periodické a neperiodické publikácie; časopisy, noviny, magazíny, knihy; katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice; listový papier; kalendáre, obálky,
formuláre, tlačivá; propagačné materiály a predmety z papiera; obalové materiály z papieru, (umelohmotné fólie na balenie); písacie potreby, držiaky na písacie potreby, knižné záložky, papierové
obrúsky, papierové obrusy, pohľadnice, poznámkové zošity; pútače a reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky; stojany na fotografie, pečiatky, perá, ceruzky; pečiatky, ceruzky, plagáty,
nálepky, lepiace štítky, príručky, kancelársky materiál (s výnimkou nábytku).
35 - Poradenské a konzultačné služby v obchodnej oblasti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketingové štúdie,
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obchodný alebo podnikateľský prieskum, prieskum verejnej mienky, prieskum trhu, vedenie
kartoték v počítači; zbieranie údajov; vzťahy s verejnosťou; organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely; predvádzanie tovaru na
reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie
plagátov, reklama; televízna reklama, rozhlasová
reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; podpora predaja, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných materiálov, rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom, rozširovanie reklamných
oznamov, vzťahy s verejnosťou; reklamné agentúry; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, rozširovanie reklamných
oznamov, prenájom reklamných plôch, uverejňovanie reklamných textov.
37 - Inštalácia, údržba a oprava elektrických a elektronických zariadení, telekomunikačných zariadení a systémov, telefónov, mobilných telefónov
a telefónnych príručných zariadení, zariadení pre
paging, zariadení pre 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 prostredníctvom
telekomunikačného, satelitného, televízne vysielania, komunikačných médií, elektronickej pošty,
SMS správ, počítačových sietí a internetu; montážne a inštalačné služby, opravy, informácie
o opravách a inštaláciách, inštalovanie a opravy
elektrických spotrebičov, prístrojov a nástrojov,
odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení,
poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových
sietí a internetu.
38 - Telekomunikačné služby; rozhlasové a televízne vysielanie; vysielanie prostredníctvom káblovej televízie; prevádzkovanie rozhlasového
a televízneho vysielania v sieťach elektronických
komunikácií alebo prostredníctvom satelitnej
služby typu DIRECT TO HOME; telekomunikácie; prevádzka a prenájom zariadení pre telekomunikácie; informačné kancelárie; tlačové kancelárie; elektronická pošta; služby poskytované
elektronickými tabuľami; počítačová komunikácia; posielanie správ; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete;
poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej
počítačovej siete; pošta elektronická; prenosy
správ alebo obrázkov pomocou počítačov; prenos
správ a obrazových informácií pomocou počítača; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; komunikácia prostredníctvom
optických káblov; prenájom telekomunikačných
prístrojov; prenájom modemov; prenájom zariadení na prenos informácií.
39 - Balenie tovarov; uskladňovanie tovarov;
sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, výchova; zábava, zábavné parky, informácie o možnostiach zábavy; služby
športovísk, prevádzkovanie športových zariadení;

produkcia televíznych programov, produkcia rozhlasových programov, výroba audiovizuálnych
programov; výroba a tvorba videofilmov; televízna zábavná tvorba; výroba jazykových verzií
audiovizuálnych programov (dabing); fotografická reportáž; nahrávanie videopások, digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích
zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba, činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie
informácií v oblasti zábavy; poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie plesov, súťaží krásy, športových
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží;
organizácia a vedenie výstav na vzdelávacie
a kultúrne účely; organizovanie a vedenie konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby, vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, elektronická edičná činnosť (DPT služby); poskytovanie on-line elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových báz dát alebo z internetu; tvorba televíznych programov, tvorba rozhlasových programov, filmová tvorba, fotografická reportáž, tvorba videofilmov, nahrávanie videopások; vydávanie kníh; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; organizovanie
vedomostných alebo zábavných súťaží, živých
vystúpení, organizovanie súťaží; organizovanie
súťaží; zábavné parky; rozhlasová zábava, televízna zábava, zábava; on-line poskytovanie počítačových hier; organizovanie lotérií; požičiavanie
filmov, audio- a videopások.
42 - Licencie na práva duševného vlastníctva;
správa autorských práv; programovanie počítačov; módny dizajn, umelecký dizajn, grafický dizajn; navrhovanie obalov; obalový dizajn; meteorologické informácie a predpovede počasia.
(540) DIGI Film
(732) DIGI SLOVAKIA, s. r. o., Einsteinova 21/3692,
851 01 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217042
28.2.2007
24.8.2016
1564-2006
24.8.2006
3.11.2006
9, 16, 35, 37, 38, 39, 41, 42
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu a kontrolu
elektrického prúdu; optické, meracie, signalizačné, kontrolné prístroje a zariadenia; prístroje na
záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; magnetické nosiče údajov,
nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov; audiovizuálne záznamové disky; prístroje na spracovanie dát a počítače;
telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; zabezpečovacie zariadenia proti
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odcudzeniu; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; počítačové
programy; počítačový softvér; počítačový softvér
poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz dát alebo z internetu; mikroprocesory;
klávesnice; modemy; mechanizmy pre mincové
prístroje.
16 - Tlačoviny všetkých druhov; periodické a neperiodické publikácie; časopisy, noviny, magazíny, knihy; katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice; listový papier; kalendáre, obálky,
formuláre, tlačivá; propagačné materiály a predmety z papiera; obalové materiály z papieru, (umelohmotné fólie na balenie); písacie potreby, držiaky na písacie potreby, knižné záložky, papierové
obrúsky, papierové obrusy, pohľadnice, poznámkové zošity; pútače a reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky; stojany na fotografie, pečiatky, perá, ceruzky; pečiatky, ceruzky, plagáty,
nálepky, lepiace štítky, príručky, kancelársky materiál (s výnimkou nábytku).
35 - Poradenské a konzultačné služby v obchodnej oblasti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketingové štúdie,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, prieskum verejnej mienky, prieskum trhu, vedenie
kartoték v počítači; zbieranie údajov; vzťahy
s verejnosťou; organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely; predvádzanie tovaru na
reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie
plagátov, reklama; televízna reklama, rozhlasová
reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; podpora predaja, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných materiálov, rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom, rozširovanie reklamných
oznamov, vzťahy s verejnosťou; reklamné agentúry; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, rozširovanie reklamných
oznamov, prenájom reklamných plôch, uverejňovanie reklamných textov.
37 - Inštalácia, údržba a oprava elektrických a elektronických zariadení, telekomunikačných zariadení a systémov, telefónov, mobilných telefónov
a telefónnych príručných zariadení, zariadení pre
paging, zariadení pre 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 prostredníctvom telekomunikačného, satelitného, televízne vysielania, komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu; montážne a inštalačné služby, opravy,
informácie o opravách a inštaláciách, inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov, prístrojov
a nástrojov, odrušovanie elektrických prístrojov
a zariadení, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
38 - Telekomunikačné služby; rozhlasové a televízne vysielanie; vysielanie prostredníctvom káb-
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lovej televízie; prevádzkovanie rozhlasového a televízneho vysielania v sieťach elektronických
komunikácií alebo prostredníctvom satelitnej služby typu DIRECT TO HOME; telekomunikácie;
prevádzka a prenájom zariadení pre telekomunikácie; informačné kancelárie; tlačové kancelárie;
elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami; počítačová komunikácia; posielanie správ; poskytovanie telekomunikačného
pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; pošta elektronická; prenosy správ
alebo obrázkov pomocou počítačov; prenos správ
a obrazových informácií pomocou počítača;
služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; komunikácia prostredníctvom optických káblov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom modemov; prenájom zariadení
na prenos informácií.
39 - Balenie tovarov; uskladňovanie tovarov; sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, výchova; zábava, zábavné parky, informácie o možnostiach zábavy; služby
športovísk, prevádzkovanie športových zariadení;
produkcia televíznych programov, produkcia rozhlasových programov, výroba audiovizuálnych
programov; výroba a tvorba videofilmov; televízna zábavná tvorba; výroba jazykových verzií
audiovizuálnych programov (dabing); fotografická reportáž; nahrávanie videopások, digitálna
tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo
iných predstavení; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích
zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba, činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie
informácií v oblasti zábavy; poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie plesov, súťaží krásy, športových
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží;
organizácia a vedenie výstav na vzdelávacie
a kultúrne účely; organizovanie a vedenie konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby, vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, elektronická edičná činnosť (DPT služby); poskytovanie on-line elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových báz dát alebo z internetu; tvorba televíznych programov, tvorba rozhlasových programov, filmová tvorba, fotografická reportáž, tvorba videofilmov, nahrávanie videopások; vydávanie kníh; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; organizovanie
vedomostných alebo zábavných súťaží, živých
vystúpení, organizovanie súťaží; organizovanie
súťaží; zábavné parky; rozhlasová zábava, televízna zábava, zábava; on-line poskytovanie počítačových hier; organizovanie lotérií; požičiavanie
filmov, audio- a videopások.
42 - Licencie na práva duševného vlastníctva;
správa autorských práv; programovanie počítačov; módny dizajn, umelecký dizajn, grafický dizajn; navrhovanie obalov; obalový dizajn; meteorologické informácie a predpovede počasia.
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(540) DIGI Music
(732) DIGI SLOVAKIA, s. r. o., Einsteinova 21/3692,
851 01 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217043
1.3.2007
24.8.2016
1561-2006
24.8.2006
3.11.2006
9, 16, 35, 37, 38, 39, 41, 42
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu a kontrolu
elektrického prúdu; optické, meracie, signalizačné, kontrolné prístroje a zariadenia; prístroje na
záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; magnetické nosiče údajov,
nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov; audiovizuálne záznamové disky; prístroje na spracovanie dát a počítače;
telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; zabezpečovacie zariadenia proti
odcudzeniu; magnetické nosiče údajov; počítače;
periférne zariadenia k počítačom; počítačové
programy; počítačový softvér; počítačový softvér
poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz dát alebo z internetu; mikroprocesory;
klávesnice; modemy; mechanizmy pre mincové
prístroje.
16 - Tlačoviny všetkých druhov; periodické a neperiodické publikácie; časopisy, noviny, magazíny, knihy; katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice; listový papier; kalendáre, obálky, formuláre, tlačivá; propagačné materiály
a predmety z papiera; obalové materiály z papieru, (umelohmotné fólie na balenie); písacie potreby, držiaky na písacie potreby, knižné záložky,
papierové obrúsky, papierové obrusy, pohľadnice, poznámkové zošity; pútače a reklamné tabule
z papiera, kartónu alebo lepenky; stojany na fotografie, pečiatky, perá, ceruzky; pečiatky, ceruzky, plagáty, nálepky, lepiace štítky, príručky,
kancelársky materiál (s výnimkou nábytku).
35 - Poradenské a konzultačné služby v obchodnej oblasti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketingové štúdie,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, prieskum verejnej mienky, prieskum trhu, vedenie
kartoték v počítači; zbieranie údajov; vzťahy
s verejnosťou; organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely; predvádzanie tovaru na
reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie
plagátov, reklama; televízna reklama, rozhlasová
reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; podpora predaja, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných materiálov, rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom, rozširovanie reklamných
oznamov, vzťahy s verejnosťou; reklamné agentúry; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, rozširovanie reklamných ozna-

mov, prenájom reklamných plôch, uverejňovanie
reklamných textov.
37 - Inštalácia, údržba a oprava elektrických a elektronických zariadení, telekomunikačných zariadení a systémov, telefónov, mobilných telefónov
a telefónnych príručných zariadení, zariadení pre
paging, zariadení pre 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 prostredníctvom
telekomunikačného, satelitného, televízne vysielania, komunikačných médií, elektronickej pošty,
SMS správ, počítačových sietí a internetu; montážne a inštalačné služby, opravy, informácie
o opravách a inštaláciách, inštalovanie a opravy
elektrických spotrebičov, prístrojov a nástrojov,
odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení,
poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu.
38 - Telekomunikačné služby; rozhlasové a televízne vysielanie; vysielanie prostredníctvom káblovej televízie; prevádzkovanie rozhlasového a televízneho vysielania v sieťach elektronických
komunikácií alebo prostredníctvom satelitnej
služby typu DIRECT TO HOME; telekomunikácie; prevádzka a prenájom zariadení pre telekomunikácie; informačné kancelárie; tlačové kancelárie; elektronická pošta; služby poskytované
elektronickými tabuľami; počítačová komunikácia; posielanie správ; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete;
poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej
počítačovej siete; pošta elektronická; prenosy
správ alebo obrázkov pomocou počítačov; prenos
správ a obrazových informácií pomocou počítača; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; komunikácia prostredníctvom
optických káblov; prenájom telekomunikačných
prístrojov; prenájom modemov; prenájom zariadení na prenos informácií.
39 - Balenie tovarov; uskladňovanie tovarov; sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, výchova; zábava, zábavné parky, informácie o možnostiach zábavy; služby
športovísk, prevádzkovanie športových zariadení;
produkcia televíznych programov, produkcia rozhlasových programov, výroba audiovizuálnych
programov; výroba a tvorba videofilmov; televízna zábavná tvorba; výroba jazykových verzií
audiovizuálnych programov (dabing); fotografická reportáž; nahrávanie videopások, digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích
zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba, činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie
informácií v oblasti zábavy; poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie plesov, súťaží krásy, športových
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží;
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organizácia a vedenie výstav na vzdelávacie
a kultúrne účely; organizovanie a vedenie konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby, vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, elektronická edičná činnosť (DPT služby); poskytovanie on-line elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových báz dát alebo z internetu; tvorba televíznych programov, tvorba rozhlasových programov, filmová tvorba, fotografická reportáž, tvorba videofilmov, nahrávanie videopások; vydávanie kníh; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; organizovanie
vedomostných alebo zábavných súťaží, živých
vystúpení, organizovanie súťaží; organizovanie
súťaží; zábavné parky; rozhlasová zábava, televízna zábava, zábava; on-line poskytovanie počítačových hier; organizovanie lotérií; požičiavanie
filmov, audio- a videopások.
42 - Licencie na práva duševného vlastníctva;
správa autorských práv; programovanie počítačov; módny dizajn, umelecký dizajn, grafický dizajn; navrhovanie obalov; obalový dizajn; meteorologické informácie a predpovede počasia.
(540) DIGI Sport
(732) DIGI SLOVAKIA, s. r. o., Einsteinova 21/3692,
851 01 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217044
1.3.2007
24.8.2016
1562-2006
24.8.2006
3.11.2006
9, 16, 35, 37, 38, 39, 41, 42
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu a kontrolu
elektrického prúdu; optické, meracie, signalizačné, kontrolné prístroje a zariadenia; prístroje na
záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; magnetické nosiče údajov,
nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov; audiovizuálne záznamové disky; prístroje na spracovanie dát a počítače;
telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; zabezpečovacie zariadenia proti
odcudzeniu; magnetické nosiče údajov; počítače;
periférne zariadenia k počítačom; počítačové programy; počítačový softvér; počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické
publikácie poskytované on-line z počítačových
báz dát alebo z internetu; mikroprocesory; klávesnice; modemy; mechanizmy pre mincové prístroje.
16 - Tlačoviny všetkých druhov; periodické a neperiodické publikácie; časopisy, noviny, magazíny, knihy; katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice; listový papier; kalendáre, obálky, formuláre, tlačivá; propagačné materiály
a predmety z papiera; obalové materiály z papieru, (umelohmotné fólie na balenie); písacie potreby, držiaky na písacie potreby, knižné záložky,
papierové obrúsky, papierové obrusy, pohľadni-
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ce, poznámkové zošity; pútače a reklamné tabule
z papiera, kartónu alebo lepenky; stojany na fotografie, pečiatky, perá, ceruzky; pečiatky, ceruzky, plagáty, nálepky, lepiace štítky, príručky,
kancelársky materiál (s výnimkou nábytku).
35 - Poradenské a konzultačné služby v obchodnej oblasti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketingové štúdie,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, prieskum verejnej mienky, prieskum trhu, vedenie
kartoték v počítači; zbieranie údajov; vzťahy
s verejnosťou; organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely; predvádzanie tovaru na
reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie
plagátov, reklama; televízna reklama, rozhlasová
reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; podpora predaja, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných materiálov, rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom, rozširovanie reklamných
oznamov, vzťahy s verejnosťou; reklamné agentúry; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamných plôch, uverejňovanie
reklamných textov.
37 - Inštalácia, údržba a oprava elektrických a elektronických zariadení, telekomunikačných zariadení a systémov, telefónov, mobilných telefónov
a telefónnych príručných zariadení, zariadení pre
paging, zariadení pre 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 prostredníctvom
telekomunikačného, satelitného, televízne vysielania, komunikačných médií, elektronickej pošty,
SMS správ, počítačových sietí a internetu; montážne a inštalačné služby, opravy, informácie
o opravách a inštaláciách, inštalovanie a opravy
elektrických spotrebičov, prístrojov a nástrojov,
odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení,
poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu.
38 - Telekomunikačné služby; rozhlasové a televízne vysielanie; vysielanie prostredníctvom káblovej televízie; prevádzkovanie rozhlasového a televízneho vysielania v sieťach elektronických komunikácií alebo prostredníctvom satelitnej služby
typu DIRECT TO HOME; telekomunikácie; prevádzka a prenájom zariadení pre telekomunikácie; informačné kancelárie; tlačové kancelárie;
elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami; počítačová komunikácia; posielanie správ; poskytovanie telekomunikačného
pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; pošta elektronická; prenosy správ
alebo obrázkov pomocou počítačov; prenos správ
a obrazových informácií pomocou počítača;
služby zabezpečujúce vstup do telekomunikač-
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ných sietí; komunikácia prostredníctvom optických káblov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom modemov; prenájom zariadení
na prenos informácií.
39 - Balenie tovarov; uskladňovanie tovarov; sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, výchova; zábava, zábavné parky, informácie o možnostiach zábavy; služby
športovísk, prevádzkovanie športových zariadení;
produkcia televíznych programov, produkcia rozhlasových programov, výroba audiovizuálnych
programov; výroba a tvorba videofilmov; televízna zábavná tvorba; výroba jazykových verzií
audiovizuálnych programov (dabing); fotografická reportáž; nahrávanie videopások, digitálna
tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo
iných predstavení; organizovanie kultúrnych,
športových, vzdelávacích a zábavných podujatí;
prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba, činnosť
filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti zábavy; poskytovanie
klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných
súťaží; organizácia a vedenie výstav na vzdelávacie a kultúrne účely; organizovanie a vedenie
konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby, vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, elektronická edičná činnosť (DPT služby);
poskytovanie on-line elektronických publikácií
bez možnosti kopírovania; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát
alebo z internetu; tvorba televíznych programov,
tvorba rozhlasových programov, filmová tvorba,
fotografická reportáž, tvorba videofilmov, nahrávanie videopások; vydávanie kníh; digitálna
tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; organizovanie vedomostných alebo zábav-ných súťaží, živých vystúpení, organizovanie súťaží; organizovanie súťaží; zábavné parky; rozhlasová
zábava, televízna zábava, zábava; on-line poskytovanie počítačových hier; organizovanie lotérií;
požičiavanie filmov, audio- a videopások.
42 - Licencie na práva duševného vlastníctva;
správa autorských práv; programovanie počítačov; módny dizajn, umelecký dizajn, grafický dizajn; navrhovanie obalov; obalový dizajn; meteorologické informácie a predpovede počasia.

(540) DIGI Movie
(732) DIGI SLOVAKIA, s. r. o., Einsteinova 21/3692,
851 01 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

217045
1.3.2007
5.5.2016
843-2006
5.5.2006
3.8.2006

8 (511) 6, 7, 8, 12, 17, 35, 37, 42
(511) 6 - Kovové konštrukcie; kovy, ich zliatiny a výrobky z nich, nezahrnuté v iných triedach; plechové výlisky a výstrižky; kovové lejárske formy, kovové formy, kovové formy na tvarovanie
a lisovanie kovov (automobilových súčastí), kovové formy na lisovanie výrobkov z gumy a plastov.
7 - Dopravníkové pásy; kovoobrábacie stroje - brúsky, frézy, sústruhy, vŕtačky; nástroje ako
časti strojov (kovoobrábacích); rezacie stroje;
stroje a zariadenia pre gumárenský priemysel (lisy, manipulátory, miešacie stroje, orezávacie stroje, valcovne); stroje na spracovanie gumy; obrábacie a tvarovacie stroje, nástroje; strojné zariadenia a ich časti patriace do tejto triedy s výnimkou strojov na výrobu papierových vreciek
a/alebo plastikových fólií.
8 - Ručné nástroje a náradia s výnimkou kovových zverákov a príslušenstva ku kovovým zverákom.
12 - Automobilové pneumatiky; dopravné prostriedky, časti a súčasti dopravných prostriedkov
na pohyb po zemi, náhradné diely; pneumatiky
všetkých druhov.
17 - Guma (ako surovina alebo polotovar); gumový materiál na protektorovanie pneumatík; gumové nárazníky; syntetická guma; plastické hmoty
ako polotovary; výrobky z technických plastov
patriace do tejto triedy; výrobky z gumy, kaučuku a plastických hmôt patriace do tejto triedy.
35 - Maloobchodná činnosť s tovarom, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; reklama;
marketingové štúdie; sprostredkovanie obchodu
s pneumatikami, príslušenstvom automobilov,
autodoplnkami; odborné obchodné poradenstvo;
veľkoobchod a sprostredkovanie veľkoobchodu
v oblasti gumárenského priemyslu; prieskum trhu;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment; podpora predaja (pre tretie osoby); zásobovacie služby pre tretie osoby; nákup
tovarov a služieb pre iné podniky; sprostredkovanie obchodu obrábacích, tvarovacích strojov
a zariadení, nástrojov a náradia; sprostredkovanie
obchodu s tovarom.
37 - Automobilové opravy, údržba, lakovanie, glazovanie; motorové vozidlá - opravy, údržba, oprava a výmena pneumatík; protektorovanie pneumatík; servisné služby spojené s pneumatikami;
údržba a oprava dopravných prostriedkov na pohyb po zemi, súčastí, náhradných dielov a príslušenstva; inštalácia, údržba, servis a opravy strojov a zariadení, najmä strojov a zariadení pre
gumárenský priemysel.
42 - Chemický výskum; strojársky výskum, vedecký a priemyselný výskum; výskum a vývoj
nových výrobkov (pre zákazníkov); priemyselný
dizajn; odborné poradenstvo s výnimkou obchodného, patriace do tejto triedy.
(540) Matador
(732) MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta 45,
020 01 Púchov, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217046
5.3.2007
24.8.2016
1559-2006
24.8.2006
3.11.2006
9, 16, 35, 37, 38, 39, 41, 42
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu a kontrolu
elektrického prúdu; optické, meracie, signalizačné, kontrolné prístroje a zariadenia; prístroje na
záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; magnetické nosiče údajov,
nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov; audiovizuálne záznamové disky; prístroje na spracovanie dát a počítače; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; magnetické nosiče údajov; počítače;
periférne zariadenia k počítačom; počítačové
programy; počítačový softvér; počítačový softvér
poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz dát alebo z internetu; mikroprocesory;
klávesnice; modemy; mechanizmy pre mincové
prístroje.
16 - Tlačoviny všetkých druhov; periodické a neperiodické publikácie; časopisy, noviny, magazíny, knihy; katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice; listový papier; kalendáre, obálky,
formuláre, tlačivá; propagačné materiály a predmety z papiera; obalové materiály z papieru, (umelohmotné fólie na balenie); písacie potreby, držiaky na písacie potreby, knižné záložky, papierové
obrúsky, papierové obrusy, pohľadnice, poznámkové zošity; pútače a reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky; stojany na fotografie, pečiatky, perá, ceruzky; pečiatky, ceruzky, plagáty,
nálepky, lepiace štítky, príručky, kancelársky materiál (s výnimkou nábytku).
35 - Poradenské a konzultačné služby v obchodnej oblasti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prieskum verejnej mienky, prieskum trhu, vedenie kartoték
v počítači; zbieranie údajov; vzťahy s verejnosťou; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; predvádzanie tovaru na reklamné
účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov,
reklama; televízna reklama, rozhlasová reklama,
on-line reklama na počítačovej komunikačnej
sieti; podpora predaja, prenájom reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, rozširovanie reklamných oznamov,
reklamné agentúry; vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; rozširovanie reklamných
materiálov, prenájom reklamných plôch, uverejňovanie reklamných textov.
37 - Inštalácia, údržba a oprava elektrických
a elektronických zariadení, telekomunikačných
zariadení a systémov, telefónov, mobilných telefónov a telefónnych príručných zariadení, zariadení pre paging, zariadení pre 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 data-
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bázy alebo internetu, alebo poskytované prostredníctvom telekomunikačného, satelitného, televízne vysielania, komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu; montážne a inštalačné služby, opravy,
informácie o opravách a inštaláciách, inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov, prístrojov
a nástrojov, odrušovanie elektrických prístrojov
a zariadení, poskytovanie a sprostredkovanie
uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
38 - Telekomunikačné služby; rozhlasové a televízne vysielanie; vysielanie prostredníctvom káblovej televízie; prevádzkovanie rozhlasového a televízneho vysielania v sieťach elektronických komunikácií alebo prostredníctvom satelitnej služby
typu DIRECT TO HOME; telekomunikácie; prevádzka a prenájom zariadení pre telekomunikácie; informačné kancelárie; tlačové kancelárie;
elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami; počítačová komunikácia; posielanie správ; poskytovanie telekomunikačného
pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; elektronická pošta; prenosy správ
alebo obrázkov pomocou počítačov; prenos správ
a obrazových informácií pomocou počítača; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných
sietí; komunikácia prostredníctvom optických káblov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom modemov; prenájom zariadení na prenos
informácií.
39 - Balenie tovarov; uskladňovanie tovarov; sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, výchova; zábava, zábavné parky, informácie o možnostiach zábavy; služby
športovísk, prevádzkovanie športových zariadení;
produkcia televíznych programov, produkcia rozhlasových programov, výroba audiovizuálnych
programov; výroba a tvorba videofilmov; televízna zábavná tvorba; výroba jazykových verzií
audiovizuálnych programov (dabing); fotografická reportáž; nahrávanie videopások, digitálna
tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo
iných predstavení; organizovanie kultúrnych,
športových, vzdelávacích a zábavných podujatí;
prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba, činnosť
filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti zábavy; poskytovanie
klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných
súťaží; organizácia a vedenie výstav na vzdelávacie a kultúrne účely; organizovanie a vedenie
konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby, vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, elektronická edičná činnosť (DPT služby);
poskytovanie on-line elektronických publikácií
bez možnosti kopírovania; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát
alebo z internetu; tvorba televíznych programov,
tvorba rozhlasových programov, filmová
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tvorba, fotografická reportáž, tvorba videofilmov,
nahrávanie videopások; vydávanie kníh; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach;
organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží, živých vystúpení, organizovanie súťaží;
zábavné parky; rozhlasová zábava, televízna zábava, zábava; on-line poskytovanie počítačových
hier; organizovanie lotérií; požičiavanie filmov,
audio- a videopások.
42 - Licencie na práva duševného vlastníctva;
správa autorských práv; programovanie počítačov; módny dizajn, umelecký dizajn, grafický dizajn; navrhovanie obalov; obalový dizajn; meteorologické informácie a predpovede počasia.

(540) DIGI Plus
(732) DIGI SLOVAKIA, s. r. o., Einsteinova 21/3692,
851 01 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217047
5.3.2007
24.8.2016
1560-2006
24.8.2006
3.11.2006
9, 16, 35, 37, 38, 39, 41, 42
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu a kontrolu
elektrického prúdu; optické, meracie, signalizačné, kontrolné prístroje a zariadenia; prístroje na
záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; magnetické nosiče údajov,
nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov; audiovizuálne záznamové disky; prístroje na spracovanie dát a počítače; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; počítačové programy; počítačový softvér; počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické
publikácie poskytované on-line z počítačových
báz dát alebo z internetu; mikroprocesory; klávesnice; modemy; mechanizmy pre mincové prístroje.
16 - Tlačoviny všetkých druhov; periodické a neperiodické publikácie; časopisy, noviny, magazíny, knihy; katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice; listový papier; kalendáre, obálky,
formuláre, tlačivá; propagačné materiály a predmety z papiera; obalové materiály z papieru, (umelohmotné fólie na balenie); písacie potreby, držiaky na písacie potreby, knižné záložky, papierové
obrúsky, papierové obrusy, pohľadnice, poznámkové zošity; pútače a reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky; stojany na fotografie, pečiatky, perá, ceruzky; pečiatky, ceruzky, plagáty,
nálepky, lepiace štítky, príručky, kancelársky materiál (s výnimkou nábytku).
35 - Poradenské a konzultačné služby v obchodnej oblasti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketingové štúdie,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, prieskum verejnej mienky, prieskum trhu, vedenie kartoték v počítači; zbieranie údajov; vzťahy s verejnosťou; organizovanie výstav na komerčné alebo

reklamné účely; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov, reklama; televízna reklama, rozhlasová reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; podpora predaja, prenájom reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, rozširovanie reklamných oznamov, reklamné agentúry; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch,
uverejňovanie reklamných textov.
37 - Inštalácia, údržba a oprava elektrických a elektronických zariadení, telekomunikačných zariadení a systémov, telefónov, mobilných telefónov
a telefónnych príručných zariadení, zariadení pre
paging, zariadení pre 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 prostredníctvom
telekomunikačného, satelitného, televízne vysielania, komunikačných médií, elektronickej pošty,
SMS správ, počítačových sietí a internetu; montážne a inštalačné služby, opravy, informácie
o opravách a inštaláciách, inštalovanie a opravy
elektrických spotrebičov, prístrojov a nástrojov,
odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení,
poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
38 - Telekomunikačné služby; rozhlasové a televízne vysielanie; vysielanie prostredníctvom káblovej televízie; prevádzkovanie rozhlasového a televízneho vysielania v sieťach elektronických
komunikácií alebo prostredníctvom satelitnej služby typu DIRECT TO HOME; telekomunikácie;
prevádzka a prenájom zariadení pre telekomunikácie; informačné kancelárie; tlačové kancelárie;
elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami; počítačová komunikácia; posielanie správ; poskytovanie telekomunikačného
pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; elektronická pošta; prenosy správ
alebo obrázkov pomocou počítačov; prenos správ
a obrazových informácií pomocou počítača; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných
sietí; komunikácia prostredníctvom optických
káblov; prenájom telekomunikačných prístrojov;
prenájom modemov; prenájom zariadení na prenos informácií.
39 - Balenie tovarov; uskladňovanie tovarov; sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, výchova; zábava, zábavné parky, informácie o možnostiach zábavy; služby
športovísk, prevádzkovanie športových zariadení;
produkcia televíznych programov, produkcia rozhlasových programov, výroba audiovizuálnych
programov; výroba a tvorba videofilmov; televízna zábavná tvorba; výroba jazykových verzií
audiovizuálnych programov (dabing); fotografická reportáž; nahrávanie videopások, digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; organizovanie kultúrnych, športových,
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vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti zábavy; poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie plesov, súťaží krásy, športových súťaží,
vedomostných súťaží, zábavných súťaží; organizácia a vedenie výstav na vzdelávacie a kultúrne
účely; organizovanie a vedenie konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby, vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DPT služby); poskytovanie on-line elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; poskytovanie (on-line) počítačových
hier z počítačových báz dát alebo z internetu;
tvorba televíznych programov, tvorba rozhlasových programov, filmová tvorba, fotografická reportáž, tvorba videofilmov, nahrávanie videopások; vydávanie kníh; digitálna tvorba obrazov na
výstupných zariadeniach; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, živých vystúpení, organizovanie súťaží; zábavné parky; rozhlasová zábava, televízna zábava, zábava; on-line
poskytovanie počítačových hier; organizovanie
lotérií; požičiavanie filmov, audio- a videopások.
42 - Licencie na práva duševného vlastníctva;
správa autorských práv; programovanie počítačov; módny dizajn, umelecký dizajn, grafický dizajn; navrhovanie obalov; obalový dizajn; meteorologické informácie a predpovede počasia.
(540) DIGI Kids
(732) DIGI SLOVAKIA, s. r. o., Einsteinova 21/3692,
851 01 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217048
6.3.2007
12.12.2015
2299-2005
12.12.2005
7.9.2006
16, 35, 36, 37, 39, 41
16 - Periodiká, príručky, prospekty, publikácie,
grafické znaky, tlačoviny, časopisy (periodiká),
noviny, katalógy, plagáty, knihy, fotografie, papier patriaci do triedy 16, listový papier, kalendáre, tlačivá, etikety s výnimkou textilných, grafické zobrazenie, grafiky, kartón patriaci do triedy
16, katalógy, lepenkové alebo papierové škatule,
obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, plagáty, pútače
z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie.
35 - Reklama, uverejňovanie reklamných textov,
príprava inzertných stĺpcov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky), rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov, spracovanie textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vydávanie a aktualizácia reklamných materiálov, reklama (on-line) na počítačovej komunikačnej siete.
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36 - Sprostredkovanie nehnuteľností, realitné kancelárie, oceňovanie a odhady nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, inkasovanie nájomného, prenájom bytov, prenájom nehnuteľností, prenájom
izieb, správa nehnuteľností, vedenie nájomných
domov, sprostredkovanie uvedených služieb v triede 36, sprostredkovatelia nehnuteľností, oceňovanie nehnuteľností, prenájom kancelárskych priestorov, ubytovacie kancelárie (byty), vyberanie
nájomného.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť), stavebný dozor, stavebné informácie, čistenie, čistenie exteriérov budov, čistenie interiérov, čistenie interiérov budov, demolácia budov, stavebné informácie, izolovanie stavieb, izolovanie proti vlhkosti, klampiarstvo a inštalatérstvo, inštalácia
a opravy klimatizačných zariadení, interiérové
a exteriérové maľovanie a natieranie, murárstvo,
murovanie, čistenie okien, tapetovanie, utesňovanie budov (služby), utesňovanie stavieb.
39 - Prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie.
41 - Titulky, zverejňovanie textov, okrem reklamných, vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových, vydávanie (on-line) kníh a časopisov v elektronickej forme, fotografovanie.
(540) HOMES 4 YOU
(732) Wixted Timothy Patrick, Kenilworth 12, Lower
Richmond Rd, Putney, SW 15 1EW London, GB;
Wixted Stanislava, Kutuzovova 7, 831 03 Bratislava, SK;
(740) SALLEM, SEČANSKÝ & PARTNERI, s. r. o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217049
6.3.2007
24.8.2016
1558-2006
24.8.2006
3.11.2006
9, 16, 35, 37, 38, 39, 41, 42
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu a kontrolu
elektrického prúdu; optické, meracie, signalizačné, kontrolné prístroje a zariadenia; prístroje na
záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; magnetické nosiče údajov,
nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov; audiovizuálne záznamové disky; prístroje na spracovanie dát a počítače; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; magnetické nosiče údajov; počítače;
periférne zariadenia k počítačom; počítačové programy; počítačový softvér; počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické
publikácie poskytované on-line z počítačových
báz dát alebo z internetu; mikroprocesory; klávesnice; modemy; mechanizmy pre mincové prístroje.
16 - Tlačoviny všetkých druhov; periodické a neperiodické publikácie; časopisy, noviny, magazíny, knihy; katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice; listový papier; kalendáre, obálky,
formuláre, tlačivá; propagačné materiály a predmety z papiera; obalové materiály z papieru, (ume-
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lohmotné fólie na balenie); písacie potreby, držiaky na písacie potreby, knižné záložky, papierové
obrúsky, papierové obrusy, pohľadnice, poznámkové zošity; pútače a reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky; stojany na fotografie, pečiatky, perá, ceruzky; pečiatky, ceruzky, plagáty,
nálepky, lepiace štítky, príručky, kancelársky
materiál (s výnimkou nábytku).
35 - Poradenské a konzultačné služby v obchodnej oblasti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketingové štúdie,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, prieskum verejnej mienky, prieskum trhu, vedenie kartoték v počítači; zbieranie údajov; vzťahy s verejnosťou; organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov, reklama; televízna reklama, rozhlasová reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; podpora predaja, prenájom reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, rozširovanie reklamných oznamov, reklamné agentúry; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch,
uverejňovanie reklamných textov.
37 - Inštalácia, údržba a oprava elektrických
a elektronických zariadení, telekomunikačných
zariadení a systémov, telefónov, mobilných telefónov a telefónnych príručných zariadení, zariadení pre paging, zariadení pre 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 prostredníctvom telekomunikačného, satelitného, televízne vysielania, komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu; montážne a inštalačné služby, opravy, informácie o opravách a inštaláciách, inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov, prístrojov a nástrojov, odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení, poskytovanie a sprostredkovanie
uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
38 - Telekomunikačné služby; rozhlasové a televízne vysielanie; vysielanie prostredníctvom káblovej televízie; prevádzkovanie rozhlasového a televízneho vysielania v sieťach elektronických komunikácií alebo prostredníctvom satelitnej služby
typu DIRECT TO HOME; telekomunikácie; prevádzka a prenájom zariadení pre telekomunikácie; informačné kancelárie; tlačové kancelárie;
elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami; počítačová komunikácia; posielanie správ; poskytovanie telekomunikačného
pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; elektronická pošta; prenosy správ
alebo obrázkov pomocou počítačov; prenos správ
a obrazových informácií pomocou počítača; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných
sietí; komunikácia prostredníctvom optických
káblov; prenájom telekomunikačných prístrojov;
prenájom modemov; prenájom zariadení na prenos informácií.

39 - Balenie tovarov; uskladňovanie tovarov; sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, výchova; zábava, zábavné parky, informácie o možnostiach zábavy; služby
športovísk, prevádzkovanie športových zariadení;
produkcia televíznych programov, produkcia rozhlasových programov, výroba audiovizuálnych
programov; výroba a tvorba videofilmov; televízna zábavná tvorba; výroba jazykových verzií
audiovizuálnych programov (dabing); fotografická
reportáž; nahrávanie videopások, digitálna tvorba
obrazov na výstupných zariadeniach; divadelné
predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti zábavy; poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie plesov, súťaží krásy, športových súťaží,
vedomostných súťaží, zábavných súťaží; organizácia a vedenie výstav na vzdelávacie a kultúrne
účely; organizovanie a vedenie konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby, vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DPT služby); poskytovanie on-line elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; poskytovanie (on-line) počítačových
hier z počítačových báz dát alebo z internetu;
tvorba televíznych programov, tvorba rozhlasových programov, filmová tvorba, fotografická
reportáž, tvorba videofilmov, nahrávanie videopások; vydávanie kníh; digitálna tvorba obrazov
na výstupných zariadeniach; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, živých vystúpení, organizovanie súťaží; zábavné parky;
rozhlasová zábava, televízna zábava, zábava; on-line poskytovanie počítačových hier; organizovanie lotérií; požičiavanie filmov, audio- a videopások.
42 - Licencie na práva duševného vlastníctva;
správa autorských práv; programovanie počítačov; módny dizajn, umelecký dizajn, grafický dizajn; navrhovanie obalov; obalový dizajn; meteorologické informácie a predpovede počasia.
(540) DIGI Television
(732) DIGI SLOVAKIA, s. r. o., Einsteinova 21/3692,
851 01 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217050
6.3.2007
15.3.2016
515-2006
15.3.2006
3.11.2006
9, 16, 18, 25, 35, 37, 38, 41, 42, 43
9 - Elektronické diáre, elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia), elektronické súčiastky patriace do tejto triedy, elektronické súčiastky všetkých zariadení uvedených v tejto triede, elektronický vreckový slovník - prekladový,
karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch), kombinácie telefónnych prístrojov, faxov,
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telefónnych záznamníkov, tlačiarní k počítačom
a skenerov, kompaktné disky, magnetické disky,
mikroprocesory, modemy, monitorovacie počítačové programy, monitory (počítačový hardvér),
myši (informatika), nahrané operačné programy,
nahrané počítačové programy, nahrané a nenahrané nosiče záznamov zvuku a obrazu, optické
nosiče údajov, počítače, periférne zariadenia počítačov, počítačové klávesnice, počítačové kresliace zariadenia, tablety (informatika), počítačové
pamäte, zariadenia na vytvorenie a fungovanie
počítačových sietí, počítačový softvér, počítačový softvér využívaný pre globálnu počítačovú sieť
(internet), počítač - zápisník (notebook), prehrávač kompaktných diskov, prístroje na reprodukciu obrazu aj zvuku, procesory (základné jednotky samočinného počítača), skenery k počítačom,
telefónne prístroje drôtové a bezdrôtové, tlačiarne k počítačom, vrecková kalkulačka, dáta, bázy
dát, databázové produkty, databázové systémy,
informácie a záznamy v elektronickej podobe bez
ohľadu na to, či sú uložené na samostatných nosičoch a/alebo v rámci dátových, informačných
či telekomunikačných sietí, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej
podobe, súvisiaci softvér a hardvér vrátane elektronických multimediálnych aplikácií, multimediálnych alebo informačných katalógov a aplikácií na prezeranie, spracovávanie alebo uchovávanie dát v elektronickej podobe.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové
alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely na
použitie v domácnosti, 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.
18 - Aktovky, kufríky, batohy, cestovné kufre
a tašky, diplomatické kufríky, držiaky na kufre,
chlebníky, plecniaky, kabelky, kufríky s toaletnými potrebami, nákupné tašky, školské tašky,
tašky na náradie, plážové tašky, poľovnícke tašky, poľovnícke torby, kľúčenky (kožená galantéria), peňaženky, mešteky na peniaze, puzdrá na
navštívenky, puzdrá na mobily, puzdrá na doklady, dáždniky, obaly na dáždniky, slnečníky, rúčky na dáždniky, vrecká z kože na balenie, vychádzkové palice.
25 - Bundy, cyklistické oblečenie, čelenky, čiapky, gymnastické (telocvičné) dresy, gamaše, kombinézy (oblečenie), kabáty, košele, krátke nohavice, kravaty, kovové časti na obuv a opasky, nohavice, nohavičky, oblečenie, opasky, plášte, polokošele, pokrývky hlavy, potníky, pulóvre, svetre, šatky, šály, šaty, športové tričká a dresy, tielka, tričká, vesty.
35 - Maloobchodná činnosť s elektrickými, elektronickými tovarmi, počítačmi a ich príslušenstvom, počítačovým softvérom, marketingové štú-

279

die, obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na
komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, prenájom reklamných
materiálov, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie uvedených služieb, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely, vydávanie a rozširovanie reklamných
textov, vydávanie reklamných alebo náborových
textov, zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov
v počítačových databázach.
37 - Inštalovanie, údržba a opravy počítačov a výpočtovej techniky, inštalácia počítačových sietí,
montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov
a zariadení, poradenské a konzultačné služby
v oblasti hardvéru a softvéru.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie, komunikácia prostredníctvom optických káblov, počítačová komunikácia, komunikácia pomocou počítačových terminálov, posielanie správ, prenos
správ a obrazových informácií pomocou počítača, sprostredkovanie uvedených služieb, telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom
svetovej počítačovej siete (internet), elektronickej pošty a prenosu dát v reálnom čase (prenosu
zvuku, obrazu, textu alebo iných dát či informácií) a poskytovanie a sprostredkovanie služieb
s tým spojených vrátane poskytovania prístupu
a pripojenia k týmto telekomunikačným sieťam
vrátane internetu, prevádzkovanie verejnej alebo
neverejnej telekomunikačnej siete, telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov,
periodík, kníh a iných dát prostredníctvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu, telekomunikačný prenos informácií na internete vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, diskusných skupín a fór a poskytovanie prístupu k on-line informačným službám dát.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, kolokvií, seminárov, sympózií, kurzov, školení, kultúrnych a vzdelávacích výstav, športových podujatí, súťaží; výroba televíznych, rozhlasových a multimediálnych prezentácií a programov, vydávanie kníh, vyučovanie, vzdelávanie,
organizovanie audiovizuálnych predstavení na
účely kultúrne a zábavné, organizovanie a plánovanie večierkov.
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn,
odborné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim, priemyselný dizajn, spravovanie autorských práv, sprostredkovanie uvedených
služieb v tejto triede, štúdie technických projektov, projektová činnosť, umelecký dizajn, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov),
spravovanie autorských práv, prenájom počítačov, servis počítačových programov, počítačové
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programovanie, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, poradenské služby v oblasti
počítačového softvéru, prenájom počítačového
softvéru, tvorba softvéru, návrhu, štruktúrovanie
a programovanie či iné vytváranie počítačových
programov a počítačových systémov, najmä programového vybavenia internetových, intranetových
či iných sieťových serverov, serverových staníc
a systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie
a programovanie či iné vytváranie báz dát, iných
dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie
vrátane poskytovania prístupu k nim a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy,
štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie
internetových či intranetových počítačových stránok a násteniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií vrátane ich
inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby,
hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na
internetové či intranetové počítačové stránky
a nástenky (webpages a websites) alebo hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) v rámci
týchto stránok či násteniek, hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové aplikácie, prevod (konverzia) počítačových programov, dát či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných formátov, prevod (konverzia) dokumentov, dát či
iných údajov z fyzických médií na elektronické
médiá, aktualizovanie počítačových programov,
hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), inštalácia počítačových programov, licencie práv duševného vlastníctva, návrh
počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, počítačové programy (zhotovovanie kópií), prenájom
počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov, prieskum v oblasti
využitia počítačov, vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov.
43 - Služby barov, kaviarne, internetové kaviarne,
rýchle občerstvenie (bufety), hotelierske služby,
prenájom prednáškových sál, 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) WEBYNET
(732) WEBY GROUP, s. r. o., Obrancov mieru 1856/60,
960 01 Zvolen, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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Obnovené ochranné známky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

2327
2774
5704
5906
7983
7984
8359
8368
8569
8733
8835
8925
8988
9085
9343
9825
10744
11488
11644
12723
12724
12746
12747
13422
39828
39986
40163
40213
40294
40656
41029
49677
49780
49893
49997
50022
50124
50165
50304
50322
50323
54763
54764
54976
54982
55018
55020
55021
55063
55064
55125
62062
1764-96
2204-96
2215-96
3134-96
3384-96
85-97

113234
93905
109319
91345
92958
92959
96395
95977
91344
93223
97817
152915
95821
152905
94436
152983
153067
98179
97308
117872
117866
153170
153171
153224
157207
158440
158494
160236
158728
157683
157844
163302
163421
163298
163448
163454
163542
163775
163569
163458
163459
166658
166659
166755
166970
166863
167094
167167
166751
166752
166884
178086
185085
185135
185140
186360
187756
186720

108-97
130-97
133-97
137-97
159-97
160-97
161-97
186-97
217-97
218-97
251-97
294-97
340-97
344-97A
349-97
353-97
354-97
368-97
414-97
416-97
419-97
420-97
423-97
435-97
448-97
449-97
453-97
459-97
478-97
490-97
504-97
505-97
506-97
507-97
543-97
544-97
550-97
551-97
552-97
553-97
558-97
567-97
572-97
573-97
590-97
598-97
601-97
604-97
621-97
622-97
645-97
689-97
698-97
702-97
704-97
717-97
720-97
740-97

186190
202379
190983
190056
190647
188262
187337
189305
186197
187063
188267
191776
200754
186736A
180783
177653
177857
190114
188270
187784
187786
187787
187790
187798
187805
187806
186760
186765
187084
187353
189310
189311
189312
189313
187809
186786
186213
186214
186427
180279
186217
186521
186226
186227
191381
187361
187250
187102
187114
187115
187132
186463
187810
188276
187811
188749
188282
188751

741-97
744-97
745-97
746-97
747-97
748-97
753-97
830-97
922-97
937-97
947-97
952-97
953-97
989-97
1010-97
1104-97
1203-97
1262-97
1287-97
1315-97
1321-97
1402-97
1451-97
1529-97
1532-97
1557-97
1558-97
1669-97
1695-97
1756-97
1829-97
1984-97
2031-97
2032-97
2040-97
2332-97
2333-97
2443-97
2524-97
2525-97
2776-97
2777-97
2778-97
2780-97
2784-97
2785-97
2786-97
2987-97
3054-97
3110-97
3136-97
3137-97
3147-97
3362-97
3399-97
3400-97
3555-97
3556-97

188752
191357
188293
188294
193544
193540
187367
187394
187253
187638
178708
179918
179919
186816
186820
186509
186855
188317
179083
187438
187440
187185
188797
187862
188341
188806
188807
187215
187224
187493
188843
193702
187571
187572
187575
189378
189224
188441
188922
189731
188983
188984
194498
190149
188989
188990
190150
190702
189021
188528
191803
191804
188541
189088
189112
189113
188615
188616

3584-97
3659-97
3660-97
3669-97
3721-97
3753-97
3755-97

188636
189139
188652
188658
190184
193302
190186
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

91344
25.2.1907
25.2.2007
25.2.2017
8569
25.2.1907
3
Výroba, úprava a predaj brúsiv a brúsiacich prostriedkov všetkých druhov.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

(540)

(732) CARBORUNDUM ELECTRITE a. s., Tovární ul.,
294 71 Benátky nad Jizerou, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

91345
25.2.1907
25.2.2007
25.2.2017
5906
25.2.1907
3
Prostriedky na brúsenie.

(540) Spofa
(732) SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 130 00 Praha, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(732) CARBORUNDUM ELECTRITE a. s., Tovární ul.,
294 71 Benátky nad Jizerou, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

92958
28.1.1937
28.1.2007
28.1.2017
7983
28.1.1937
29
Syry, waleská pochúťka, šalátový krém a prípravky hlavne zo syra na použitie na sendviče.

(540) Kraft
(732) Kraft Foods UK Ltd, St. George's House, Bayshill
Road, Cheltenham, Gloucestershire GL 50 3AE, GB;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

93223
2.1.1947
2.1.2007
2.1.2017
8733
2.1.1947
1, 3, 5, 10, 32
1 - Chemické výrobky na lekárske, farmaceutické, hygienické, priemyselné a vedecké účely;
prípravky na konzervovanie.
3 - Čistiace prostriedky, vonné a kozmetické prípravky, prípravky na ošetrovanie zubov a ústnej
dutiny, liečebné mydlá, éterické oleje, extrakty,
výťažky a esencie, látky pre kozmetiku a parfumériu.
5 - Chemické výrobky na lekárske, farmaceutické a hygienické účely, liečivá, drogy, jedy, diagnostiká, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, prípravky baktericídne, fungicídne,
insekticídne prostriedky na ničenie buriny a hubenie živočíšnych škodcov, dezinfekčné prípravky, prípravky proti nákaze, liečebné mydlá, náplasti, obväzový a šijací materiál pre chirurgiu,
dietetické, výživné a posilňujúce prostriedky
a preparáty.
10 - Zubné výplne a protézy.
32 - Sýtené vody minerálne (nie prírodné).

92959
28.1.1937
28.1.2007
28.1.2017
7984
28.1.1937
29
Syry.

(540) Velveeta
(732) Kraft Foods UK Ltd, St. George's House, Bayshill
Road, Cheltenham, Gloucestershire GL 50 3AE, GB;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

93905
16.2.1937
16.2.2007
16.2.2017
2774
16.2.1937
6, 7, 26
6 - Hliníkový tovar, klinčeky, napínacie klinčeky, krúžky, plechový tovar, výrobky malé kovové, malé oceľové, podkováky, plomby, skrutky,
uzávery fliaš.
7 - Stroje a nástroje, súčiastky strojov a nástrojov, náradie.
26 - Držiaky na blúzky, háčkovače, háčiky a očká,
háčiky a očká na stuhách, gombíky nohavicové,
golierové, manžetové, stláčacie, módne, plátenné, niťové, súčiastky gombíkov všetkých druhov,
ihlice do klobúkov, gombíky všetkých druhov,
náprstky, drôtený a ihliarsky tovar, ihlice na pletetnie, spony, vlásenky, pripevňovače gombíkov,
ušká, pútka na kabáty, pracky, spínadlá obuvi,
zatváracie špendlíky, spony na podväzky, špendlíky, kovanie na tašky, šatové a topánkové uzávery, zipsy všetkých druhov.

(540) Roland
(732) KOH-I-NOOR, a. s., Vršovická 51, 101 15 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

94436
9.3.1937
9.3.2007
9.3.2017
9343
9.3.1937
24
Kusový tovar z bavlny, plátna, vlny, hodvábu,
umelého hodvábu a ich kombinácie.

(540) Sanfor
(732) GTB HOLDING CORP., 48 West 38th Street,
New York, NY 10018, US;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

95821
5.2.1947
5.2.2007
5.2.2017
8988
5.2.1947
16
Tlačené knihy a publikácie uverejňované periodicky.

(540)

(732) The Christians Science Board of Directors of The
First, Church of Christ, Scientist, Boston, Massachusetts, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

95977
24.2.1927
24.2.2007
24.2.2017
8368
24.2.1927
34
Fajčiarsky tabak a cigarety.

(732) JAPAN TOBACCO INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Japonsko, 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

96395
12.2.1947
12.2.2007
12.2.2017
8359
12.2.1947
6, 8, 20
6 - Kovový tovar okrem ventilátorov, okenice alebo okenné železo.
8 - Nožiarsky tovar, rezné nástroje, ručné náradie.
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20 - Vlákninové kolíky do steny alebo objímky.
(540) Rawl
(732) BPB UNITED KINGDOM LIMITED, Park House, 15 Bath Road, Slough, SL1 3UF, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

97308
12.8.1907
12.8.2007
12.8.2017
11644
12.8.1907
25
Nepremokavý plášť.

(732) Aquascutum Limited, 100 Regent Street, London
W1B 5SR, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

97817
10.2.1937
10.2.2007
10.2.2017
8835
10.2.1937
3, 5
Lekárenské a kozmetické výrobky.

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

98179
13.10.1947
13.10.2007
13.10.2017
11488
13.10.1947
30
30 - Cukrovinky.

(540) Mars
(732) MARS INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
8 (511)
(510)

109319
7.5.1947
7.5.2007
7.5.2017
5704
7.5.1947
30
Nečokoládové cukrovinky.

(540) LIPO
(732) Société des Produits Nestlé S. A., Vevey, CH;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

113234
3.6.1937
3.6.2007
3.6.2017
2327
3.6.1937
16
Kancelárske potreby (okrem nábytku), písacie,
kresličské, maliarske a modelovacie potreby
všetkých druhov, učebné pomôcky všetkých druhov (okrem prístrojov), obyčajné, snímacie a farebné ceruzky a tuhy všetkých druhov, kriedy
všetkých druhov, pastely, mechanické ceruzky,
držiaky na perá a kriedy, plniace perá a hroty do
plniacich pier, stieracia guma všetkých druhov,
strúhadlá na ceruzky, chrániče a predlžovadlá na
ceruzky, lepenkové tabuľky.

(540) Versatil
(732) GRAFO, a.s., Rudolfovská 90, České Budějovice, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

117866
10.12.1937
10.12.2007
10.12.2017
12724
10.12.1937
9, 11
9 - Automatické regulačné tepelné a tlakové prístroje, spúšťacie a spínacie elektrické prístroje
a príslušenstvo, strojové zariadenia na výrobu
zmrzliny, mäsiarske a údenárske stroje na spracovanie mäsa a výrobu údenín, všetkých druhov
a veľkostí ako sú rezačky, kutre, narážačky, miešačky, stroje na spracovávanie (opracovávanie)
slaniny (špekovky), stroje na výrobu jaterníc,
brúsky, píly na kosti, mlynčeky na korenie, lisy
na oškvarky, formy na šunky a paštéky, navijaky
a zdviháky, a to poháňané elektricky, ručne alebo
akoukoľvek silou.
11 - Chladiace kompresorové agregáty všetkých
druhov a veľkostí, chladiče, výparníky, resp. odparovače všetkých druhov a veľkostí, vetracie zariadenia do chladiarní, ľadovne, skrine, chladničky, skladacie boxy a všetok iný nábytok určený
na chladenie z dreva, skla, kovu a akejkoľvek
inej hmoty. Pivné stolice a pivné armatúry, konzervátory a výrobníky zmrzliny, vitríny, bufetové
stoly opatrené chladiacim zariadením alebo vyhrievané, alebo bez akéhokoľvek strojového zariadenia, stoly s chladenou hornou doskou a ľadové dráhy všetkých druhov, strojové zariadenia
a chladiče na chladenie mlieka a na chladenie
vody, pumpy na vzduch (na pivo), chladiarenské
dvere a dvierka.

(540)

(732) TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

117872
11.12.1947
11.12.2007
11.12.2017
12723
11.12.1947
12
Vozidlá všetkých druhov na pozemnú, vodnú
a vzdušnú dopravu, motorové vozidlá všetkých
druhov a ich súčiastky, šasi, karosérie, motory
a ich súčiastky, železničné vozidlá, prívesné vozidlá, ich diely a súčiastky, motorové vozy, autobusy, trolejbusy a ich súčiastky.

(540) TATRAPLAN
(732) TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

152905
14.3.1957
7.2.2007
7.2.2017
9085
7.2.1957
1, 3, 5
Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a zverolekárske, organopreparáty, očkovacie
látky, séra a výrobky z krvi, chemické výrobky
pre priemysel, lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu; prípravky baktericídne, fungicídne, insekticídne; dezinfekčné prípravky; prípravky proti
nákaze; prípravky na konzervovanie; prostriedky
na ničenie škodcov a ničenie rastlín; čistiace prostriedky, liečivé mydlá; vonné a kozmetické prípravky, látky pre kozmetiku a parfumériu, éterické oleje, výťažky, extrakty a esencie; prípravky
posilňujúce a dietetické; prípravky na ošetrojvanie zubov a ústnej dutiny; zubné výplne a protézy; náplasti, obväzový a šijací materiál pre chirurgiu; diagnostiká; jedy a sýtené minerálne vody.

(540) HELMIRAZIN
(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

152915
19.3.1957
24.1.2007
24.1.2017
8925
24.1.1957
6, 16, 26, 28, 34
Duté nity i kovanie a zámky na kufre a aktovky.
Písacie perá, pripináčiky, písacie, kresliarske
a maliarske potreby, kancelárske potreby a zariadenie okrem nábytku. Šatové spínadlá všetkých
druhov, najmä pracky, háky, gombíky, kabátové
retiazky, topánkové spínadlá všetkých druhov,
najmä pracky, háčiky a krúžky, topánkové zapínania a príslušenstvo obuvi, koncovky šnúrok do
topánok, pracky a prevliečky na hodinky. Lyžiarske viazanie a hrany. Fajčiarske potreby.
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(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(732) MASSAG, a. s., Opavská 272, 743 01 Bílovec, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

152983
10.6.1957
3.5.2007
3.5.2017
9825
3.5.1957
16
16 - Grafitové, snímacie pastelové ceruzky a tuhy
všetkých druhov v dreve a bez dreva, biele, čierne a farebné kresliace, retušovacie, značkovacie,
voskové, hliníkové a bridlicové kriedy všetkých
druhov v dreve a bez dreva, mechanické a guľôčkové perá, držadlá, predlžovadlá, chránidlá a závesy (klipsy) na ceruzky a tuhy, strúhadlá a hrotidlá ceruziek a túh, puzdrá, schránky a škatuľky
na ceruzky a tuhy, prírodné a umelé uhlie, písacie
tabuľky, strieracie gumy všetkých druhov, ako
i ostatné potreby na písanie, kreslenie a maľovanie.

(540) MONDELUZ
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., F.A. Gerstnera 21/3, 371 30 České Budějovice, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

153067
18.7.1957
10.7.2007
10.7.2017
10744
10.7.1957
6, 7, 8, 16, 21, 26, 28, 34
6 - Duté nity, zámky a kovanie na kufre, aktovky
a kabely.
7 - Stroje na výrobu a používanie gombikárskeho
a ihlárskeho tovaru.
8 - Nástroje slúžiace na použitie gombikárskeho
a ihlárskeho tovaru.
16 - Písacie perá, pripináčiky, písacie, kresliarske
a maliarske potreby, kancelárske potreby a zariadenia okrem nábytku.
21 - Kozmetické potreby, najmä pudrenky a puzdrá na rúže.
26 - Šatové spínadlá všetkých druhov, najmä
pracky, háky, gombíky, kabátové retiazky, topánkové spínadlá všetkých druhov, najmä pracky,
háčiky a krúžky, topánkové zapínania a príslušenstvo obuvi, koncovky šnúrok do topánok,
pracky a prevliečky na hodinky.
28 - Lyžiarske viazanie, lyžiarske palice a hrany.
34 - Fajčiarske potreby, zapaľovače.

(540) MASSAG
(732) MASSAG, a. s., Opavská 272, 743 01 Bílovec, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
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153170
29.10.1957
3.10.2007
3.10.2017
12746
3.10.1957
30
Práškovitý alebo jemne kryštalický ochucovací
prípravok (dietetický) do polievok, omáčok, šalátov, majonéz a pokrmov vôbec.

(540) GLUTAN
(732) VITANA, a. s., 277 32 Byšice okr. Mělník, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

153171
8.11.1957
3.10.2007
3.10.2017
12747
3.10.1957
30
Práškovitý alebo jemne kryštalický ochucovací
prípravok do polievok, omáčok, šalátov, majonéz
a pokrmov vôbec.

(540) GLUTASOL
(732) VITANA, a. s., 277 32 Byšice okr. Mělník, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

153224
3.1.1958
20.11.2007
20.11.2017
13422
20.11.1957
10, 12
10 - Sanitné ambulancie, ich súčasti a príslušenstvo.
12 - Automobily všetkých druhov, t. j. osobné,
nákladné, úžitkové, najmä dodávkové, vagóny,
sanitné ambulancie, špeciálne automobily, a to
cisternové, žeriavové, na odvoz popola, fekálne,
kropiace, požiarne vozidlá, autobusy normálne
a horské, trolejbusy, motorové koľajové vozidlá,
ich súčasti a príslušenstvo týchto vozidiel.

(540)

(732) TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)

157207
11.2.1967
2.2.2007
2.2.2017
39828
2.2.1967
1, 3, 5, 10, 32
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(510) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky, séra a výrobky z krvi, chemické výrobky pre
medicínu, hygienu, farmáciu a vedu; prípravky
baktericídne, fungicídne, insekticídne; dezinfekčné prípravky; prípravky proti nákaze; prípravky
na konzervovanie; prostriedky na hubenie škodcov a ničenie rastlín; čistiace prostriedky, liečebné mydlá; prípravky posilňujúce a dietetické;
prípravky na ošetrovanie zubov a ústnej dutiny;
zubné výplne a protézy; náplasti, obväzový a šicí
materiál pre chirurgiu; diagnostiká; jedy a pripravované minerálne vody.

(732) ČZ a. s., Sluneční náměstí 2540/5, 158 00 Praha,
CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(540) SUPERPYRIN SPOFA
(732) Medicamenta Vysoké Mýto, a. s., Fibichova 143/II,
566 17 Vysoké Mýto, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

157683
26.10.1967
6.10.2007
6.10.2017
40656
6.10.1967
7, 12
7 - Šasi, karosérie, motory a ich súčasti.
12 - Motorové vozidlá všetkých druhov na dopravu pozemnú, vodnú, vzdušnú a ich súčasti, železničné vozidlá a ich súčasti, autobusy, trolejbusy a ich súčasti.

(540)

(732) TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

157844
7.2.1968
16.11.2007
16.11.2017
41029
16.11.1967
11, 12
11 - Pojazdné tepelné agregáty na vykurovanie
veľkých hál, hangárov a stavieb.
12 - Vysokozdvižné motorové a akumulátorové
vozíky čelné a bočné, plošinové vozíky motorové
a akumulátorové, motorové a akumulátorové traktory na vnútropodnikovú prepravu materiálu, motorové vysokozdvižné terénne vozíky.

158440
29.10.1968
24.3.2007
24.3.2017
39986
24.3.1967
1
Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; hnojivá
(prírodné a umelé); hasiace zmesi; prípravky
zmäkčovacie a chemické prípravky na spájkovanie; vyčiňovacie prípravky; lepidlá na priemyselné účely; chemické prípravky na konzervovanie
potravín.

(540) MONSANTO
(732) MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North
Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

158494
3.12.1968
3.5.2007
3.5.2017
40163
3.5.1967
28
Rybárske háčiky - udice.

(732) O. MUSTAD & SON A/S, 2800 Gjovik, NO;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

158728
5.3.1969
16.6.2007
16.6.2017
40294
16.6.1967
7
Valivé ložiská, ako napr. guľkové ložiská, valčekové ložiská, súdkové ložiská a ihlové ložiská.

(540)

(540)
(732) IMPEXMETAL Spólka Akcyjna, Varšava, PL;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

160236
29.3.1971
25.5.2007
25.5.2017
40213
25.5.1967
3
3 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky,
mydlá, leštiace prípravky, prostriedky na odstraňovanie mastnoty, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky.

(540) BRYLCREEM
(732) Buttress B.V., Vleutensevaart 100, 3532 Ad
Utrecht, NL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163298
20.6.1977
29.3.2007
29.3.2017
49893
29.3.1977
10
Injekčné striekačky z plastickej hmoty a jednorazové injekčné ihly.

(540) MEDOJECT
(732) CHIRANA T. Injecta, a. s., Nám. Dr. Alberta
Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163302
21.6.1977
25.11.2006
25.11.2016
49677
25.11.1976
1
Hnojivá.

(540) SIAPTON
(732) Isagro S. p. A., Via Caldera, 21, 20153 Milan, IT;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

163421
5.12.1977
1.2.2007
1.2.2017
49780
1.2.1977
28
Hračky.

(732) Lego System A/S, Billund, DK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
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163448
20.12.1977
19.5.2007
19.5.2017
49997
19.5.1977
2, 16, 42
Ochranné a dekoračné vnútorné a vonkajšie nátery povahy farieb; publikácie; dekoratérske služby.

(540)

(732) The Sherwin-Williams Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio, 101 Prospect
Avenue NW, Cleveland, Ohio 44 115 - 1075, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163454
27.12.1977
1.6.2007
1.6.2017
50022
1.6.1977
1
Syntetické živice, plastické hmoty vo forme tekutín, pást, práškov a zŕn na priemyselné účely.

(540) DERAKANE
(732) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC,
5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163458
6.1.1978
16.11.2007
16.11.2017
50322
16.11.1977
6, 7, 8, 9, 11, 12, 37
Kovové výrobky, ktoré nie sú obsiahnuté v iných
triedach. Stroje obrábacie, stroje (s výnimkou
tých, ktoré sú zahrnuté v tr. 9 - 12 a 16), motory,
poľnohospodárske stroje, súkolesia vrátane ich
podzostáv, dielov a príslušenstva. Ručné nástroje
zastávajúce funkciu náradia v príslušných odboroch. Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne účely, prístroje a nástroje elektrické, nezačlenené do iných tried, prístroje a nástroje určené na
kontrolné účely, prístroje a nástroje na meranie
vrátane ich podzostáv, dielov a príslušenstva.
Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia, zariadenia na chladenie a vetranie vrátane klimatizačných zariadení alebo zariadení na úpravu vzduchu, ventilátory vrátane ich podzostáv, dielov
a príslušenstva. Pozemné vozidlá, motory pre pozemné vozidlá, poháňacie súkolesia a hnacie remene pre pozemné vozidlá, zariadenia na leteckú, lodnú a pozemnú dopravu vrátane ich podzostáv, dielov a príslušenstva. Služby, vykonávanie opráv a údržba.
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(540)

(732) TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163459
6.1.1978
16.11.2007
16.11.2017
50323
16.11.1977
6, 7, 8, 9, 11, 12, 37
Kovové výrobky, ktoré nie sú obsiahnuté v iných
triedach. Stroje obrábacie, stroje (s výnimkou
tých, ktoré sú zahrnuté v tr. 9 - 12 a 16), motory,
poľnohospodárske stroje, súkolesia vrátane ich
podzostáv, dielov a príslušenstva. Ručné nástroje
zastávajúce funkciu náradia v príslušných odboroch. Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne účely, prístroje a nástroje elektrické, nezačlenené do iných tried, prístroje a nástroje určené na
kontrolné účely, prístroje a nástroje na meranie
vrátane ich podzostáv, dielov a príslušenstva.
Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia, zariadenia na chladenie a vetranie vrátane klimatizačných zariadení alebo zariadení na úpravu vzduchu, ventilátory vrátane ich podzostáv, dielov
a príslušenstva. Pozemné vozidlá, motory pre pozemné vozidlá, poháňacie súkolesia a hnacie remene pre pozemné vozidlá, zariadenia na leteckú, lodnú a pozemnú dopravu vrátane ich podzostáv, dielov a príslušenstva. Služby, vykonávanie opráv a údržba.

(540) TATRA
(732) TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163542
22.2.1978
28.7.2007
28.7.2017
50124
28.7.1977
5
Farmaceutické prípravky a substancie na humánne a veterinárne použitie.

7 (511) 29, 31
(510) Zabité a zmrazené jatočné kačice a ich časti, výrobky z jatočných kačíc /konzervy/, zabité a zmrazené jatočné husi. Živé chovné kačice a káčatá,
živé jatočné kačice, živé chovné husi a húsatá,
živé jatočné husi.
(540)

(591) čierna, hnedá
(732) Rybářské sdružení České republiky, Pražská 495/58,
371 38 České Budějovice, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

163775
25.8.1978
22.8.2007
22.8.2017
50165
22.8.1977
34
Tabak spracovaný alebo nespracovaný.

(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711
Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166658
10.8.1987
13.8.2006
13.8.2016
54763
13.8.1986
9
Vopred nahraté nosiče záznamov, predovšetkým
fonografické záznamy a nahraté audio a audiovideo pásky, platne, kazety.

(540)

(540) ALAVAC
(732) Allergy Therapeutics Limited, 7 Devonshire Square, Cutlers Gardens, London EC2M 4YH, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

163569
11.3.1978
8.11.2007
8.11.2017
50304
8.11.1977

(732) Warner Communications Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, New York,
N.Y., US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166659
10.8.1987
13.8.2006
13.8.2016
54764
13.8.1986
9
Vopred nahraté nosiče záznamov, predovšetkým
fonografické záznamy a nahraté audio a audiovideo pásky, platne a kazety.

(540)

(732) Warner Communications Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, New York,
N.Y., US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

166751
18.11.1987
19.3.2007
19.3.2017
55063
19.3.1987
1
Hydroxypropyl-metylcelulóza.

(732) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., 6-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

166752
19.11.1987
19.3.2007
19.3.2017
55064
19.3.1987
1
Hydroxypropyl-metylcelulóza.

(732) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., 6-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166755
18.11.1987
7.1.2007
7.1.2017
54976
7.1.1987
33
Vodka.
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(540) KOSKENKORVA
(732) Altia plc, Salmisaarenranta 7, 00180 Helsinki, FI;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166863
22.3.1988
10.2.2007
10.2.2017
55018
10.2.1987
7, 12
Prevodovky, poháňacie súkolesia a hnacie remene na stroje a vozidlá, okrem pozemných. Pohonné agregáty a ich časti, pozemné vozidlá, motory
pre pozemné vozidlá, prevodovky, poháňacie súkolesia a hnacie remene pre pozemné vozidlá.

(540)

(732) BT Industries Aktiebolag, Mjölby, SE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166884
8.4.1988
11.5.2007
11.5.2017
55125
11.5.1987
9
Prípravky na ultramikroanalýzu na laboratórne použitie.

(540)

(591) ružová
(732) Combinado Copextel, 5 ta.ave. No 8210e/82y 84,
Miramar, Havana City, CU;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166970
4.7.1988
15.1.2007
15.1.2017
54982
15.1.1987
1, 5, 10
Chemické výrobky používané v priemysle, na
vedeckých pracoviskách, pri spracovaní fotografií a filmov, v poľnohospodárstve, pri pestovaní
kvetov a v lesníctve; syntetické živice a plasty
v podobe práškov, kvapalín alebo pást, na priemyselné použitie; umelé hnojivá; zhášacie prostriedky; látky používané pri popúšťaní a chemické prostriedky používané pri spájkovaní; chemické látky na konzervovanie potravín; látky na
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vyčiňovanie koží; lepidlá používané v priemysle;
ionomeničové živice, ionomenničové vlákna a ionomeničové filtračné materiály; predscitlivená doska na ofsetovú tlač. Farmaceutické, zverolekárske a sanitárne látky; potraviny pre dojčence
a invalidné osoby; sadra na lekárske potreby; obväzový materiál; materiál na plombovanie zubov;
dentálny vosk; dezinfekčné prostriedky; prostriedky na ničenie buriny a ničenie škodlivých
organizmov; liečivé prostriedky na použitie ako
prísady a doplnky k potravinám a krmivu vrátane
monohydrochloridu L-lyzínu; chemické výrobky
a prostriedky na farmaceutické účely. Chirurgické, lekárske, zubolekárske a zverolekárske prístroje a zariadenia vrátane umelej obličky, plazmovej odsredivky, katétra a obtokovej trubice.

(540)

(732) Toray Kabushiki Kaisha (Toray Industries, Inc.),
No. 2-1, 2-chome, Nihonbashi-Muromachi, Chuo-ku, Tokyo, JP;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

167094
10.11.1988
12.2.2007
12.2.2017
55020
12.2.1987
5
Dámske vložky a menštruačné tampóny.

(540) LIBRESSE
(732) SCA Hygiene Products AB, 405 03 Göteborg, SE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

167167
27.1.1989
12.2.2007
12.2.2017
55021
12.2.1987
3, 16
Mydlá, voňavky, éterické oleje a kozmetické prípravky pre deti. Plienky z papiera a pijavého papiera.

(540) LIBERO
(732) SCA Hygiene Products AB, 405 03 Göteborg, SE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177653
18.2.1997
31.1.2007
31.1.2017
353-97
31.1.1997
7.5.1997
12, 17
Pneumatiky, protektorované pneumatiky, duše
pneumatík, výrobky z technickej gumy.

(540)

(732) ASTRA PNEU, s. r. o., Južná trieda 66, 040 01
Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177857
27.2.1997
31.1.2007
31.1.2017
354-97
31.1.1997
7.5.1997
12
Pozemné vozidlá.

(540) MANET
(732) Majetok, a. s., Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava,
SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

178086
21.10.1997
10.3.2007
10.3.2017
62062
10.3.1997
9.7.1997
14.1.1998
17
Výrobky z plastov, najmä rúrky, hadice, armatúry, žľaby, krúžky, spojky, redukcie, priechodky,
ventily, tesnenia, plášte, zátky.

(540) EKOPLASTIK
(732) WAVIN Ekoplastik, s. r. o., Rudeč 848, 277 13
Kostelec Nad Labem, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178708
24.11.1997
2.4.2007
2.4.2017
947-97
2.4.1997
6.8.1997
4.2.1998
11, 13, 22
11 - Vykurovacie zariadenia na kúrenie plynnými
palivami.
13 - Strelné zbrane, strelivo do strelných zbraní.
22 - Upínacie pásy, s výnimkou kovových, s napínacím zariadením na zväzovanie nákladov.

(540)

(732) Majetok, a. s., Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava,
SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179083
19.12.1997
13.5.2007
13.5.2017
1287-97
13.5.1997
10.9.1997
4.3.1998
16, 41, 42
16 - Výrobky z papiera a lepenky.
41 - Vydavateľstvo.
42 - Grafický dizajn.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)
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180279
20.4.1998
20.2.2007
20.2.2017
553-97
20.2.1997
14.1.1998
8.7.1998
7, 35
7 - Ložiská ako časti strojov.
35 - Sprostredkovanie obchodu, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, marketingu
a reklamy.

(540)

(732) Grafobal, akciová spoločnosť, Mazúrova 2, 909 87
Skalica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

179918
13.2.1998
3.4.2007
3.4.2017
952-97
3.4.1997
5.11.1997
6.5.1998
32
Minerálne vody.

(732) OMNIA, a. s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(591) Červená, modrá, biela, zelená
(732) Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23
Dubové pri Turčianskych Tepliciach, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

179919
13.2.1998
3.4.2007
3.4.2017
953-97
3.4.1997
5.11.1997
6.5.1998
32
Minerálne vody.

180783
22.5.1998
31.1.2007
31.1.2017
349-97
31.1.1997
10.9.1997
5.8.1998
7, 8, 9, 12, 17, 35, 37
7 - Zapaľovacie sviečky, filtre, výfukové systémy, automobilové vodné pumpy, rozvodové remene, spojkové lanká, ojnicové puzdrá, piesty,
chladiče, automobilové napínacie kladky; chladiče, vodidlá ventilov automobilov.
8 - Náradie na opravu automobilov.
9 - Automobilové antény.
12 - Náradie na opravu pneumatík, ozdobné kryty, ozdobné kryty na kolesá, lišty, airbag (záchranné
zariadenia automobilov), bezpečnostné pásy na
sedadlá automobilov, automobilové strešné okná,
stierače, spojlery, autopoťahy, autoreťaze, ťahacie laná, opierky hláv, spätné zrkadlá, duše pneumatík, imobilizéry, posilňovač riadenia a bŕzd.
17 - Výrobky z technickej gumy zaradené v tejto
triede, tesnenia motorov.
35 - Sprostredkovanie obchodu s pneumatikami,
príslušenstvom, náradím automobilov, autodoplnkami, autoalarmami a automobilovými diskmi.
37 - Pneuservis, oprava pneumatík, čistenie automobilov, montáž autodoplnkov a autoalarmov.

(540)

(732) ASTRA PNEU, s. r. o., Južná trieda 66, 040 01
Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(732) Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23
Dubové pri Turčianskych Tepliciach, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

185085
19.4.1999
4.7.2006
4.7.2016
1764-96
4.7.1996
11.1.1999
12.7.1999
6, 7, 8, 9, 12, 42
6 - Oceľové konštrukcie, kovové palety prepravné, zápustky z kovu.
7 - Priemyselné roboty, manipulátory a ich diely,
vibračné valce, stavebné a cestné stroje, vstrekovacie formy (časti strojov).
8 - Ručné nástroje a náradie, formy.
9 - Meracie prístroje, automatizované technologické pracoviská.
12 - Mobilné prevodové zariadenia, vysokozdvižné vozíky, vojenské vozidlá.
42 - Kalibračné služby, služby metrologického a metalurgického zabezpečenia.

(540)

(732) PPS Group, a. s., Tajovského 7, 962 12 Detva, SK;
(740) Moško Slavomír, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

185135
19.4.1999
21.8.2006
21.8.2016
2204-96
21.8.1996
11.1.1999
12.7.1999
5, 10
5 - Farmaceutické, veterinárne a zdravotnícke
prípravky a substancie.
10 - Inhalačné prístroje na lekárske účely, ich
časti a príslušenstvo.

(540) EASI BREATHE
(732) Norton Healthcare Ltd., IVAX Quays, Albert
Basin, Royal Docks, E16 2QJ London, GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

185140
20.4.1999
22.8.2006
22.8.2016
2215-96
22.8.1996
11.1.1999
12.7.1999
7, 11, 20
7 - Stroje na spracovanie mäsa a zeleniny.
11 - Barové a veľkokuchynské zariadenia - kávovary, výrobníky ľadu, sporáky, fritézy, konvektomaty, chladiarenské zariadenia - pulty, skrine,
vitríny, truhlice, gondoly, stavebnicové boxy.
20 - Pokladničné pulty, obchodné a skladové regály.

CORTEC

(732) Róbert Gerec - CORTEC, Kavečianska 41, 040 01
Košice, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186190
23.6.1999
15.1.2007
15.1.2017
108-97
15.1.1997
12.3.1999
10.9.1999
9
9 - Automatické elektrické spínače a relé; ventily, záklopky, elektrónky, nízkotlakové výbojky,
magnetické a solenoidové spínače, relé a ventily;
elektrické, elektromagnetické a elektronické riadiace mechanizmy.

(540) ASCO
(732) AUTOMATIC SWITCH COMPANY, Hanover
Road, Florham Park, New Jersey, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186197
23.6.1999
21.1.2007
21.1.2017
217-97
21.1.1997
12.3.1999
10.9.1999
3, 25, 28
3 - Kozmetické prípravky, kolínske vody, kvetinové parfumy, mydlá, šampóny, voňavky.
25 - Oblečenie, obuv, odevy.
28 - Stroje na fyzické cvičenie, cvičebné náradie,
športové náradie, športové hry, rybárske náčinie.

(540)

(732) HANSA SPORT, s. r. o., Na Karasiny 73, 971 01
Prievidza, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186213
23.6.1999
20.2.2007
20.2.2017
550-97
20.2.1997
12.3.1999
10.9.1999
30
Káva, kávové esencie a kávové výťažky, kávové
zmesi, cigória, cigorkové zmesi, všetko používané ako náhradky kávy, čaj, čajové výťažky, kakao, prípravky a výrobky vyrobené z kakaa, čokoláda, čokoládové výrobky, cukrovinky, bonbóny, cukríky, pekárske a cukrárske výrobky,
cukor.

(540) VOLLUTO
(732) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186214
23.6.1999
20.2.2007
20.2.2017
551-97
20.2.1997
12.3.1999
10.9.1999
30
Káva, kávové esencie a kávové výťažky, kávové
zmesi, cigória, cigorkové zmesi, všetko používané ako náhradky kávy, čaj, čajové výťažky.

(540) LIVANTO
(732) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186217
23.6.1999
21.2.2007
21.2.2017
558-97
21.2.1997
12.3.1999
10.9.1999
21
Kuchynské potreby a potreby pre domácnosť,
nádoby a kontajnery, surové sklo alebo polospracované sklo, výrobky zo skla patriace do tejto
triedy, fľaše, poháre, poháriky, misy, čaše, vázy,
krištáľ, porcelán, hlinený a hrnčiarsky tovar, kameninové výrobky, keramické kuchynské riady,
keramické výrobky pre domácnosť, džbány, džbánky, riady, porcelánové alebo hlinené riady, hrnčeky, hrnčíčky, taniere, podnosy, príbory, kanvice, čajové kanvice, potreby na varenie, kuchynské náčinie.

(540)

(732) Pasabahce Cam Sanayi ve Ticaret A. S., Is Kuleleri Kule 3 Kat: 9, 80620 4. Levent, Istanbul, TR;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186226
23.6.1999
24.2.2007
24.2.2017
572-97
24.2.1997
12.3.1999
10.9.1999
11, 37
11 - Prístroje a zariadenia na ohrievanie, chladenie a sušenie, klimatizačné prístroje a zariadenia,
ventilátory, zvlhčovače vzduchu a časti uvedených prístrojov a zariadení; odporové špirály ako
časti uvedených prístrojov a zariadení.
37 - Montážne, opravárenské a servisné služby
pre prístroje a zariadenia na ohrievanie, chladenie a sušenie, klimatizačné prístroje a zariadenia,
ventilátory, zvlhčovače vzduchu a časti uvedených prístrojov a zariadení.
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(540) HAKL
(732) HA-KL, spol. s r. o., Vajnorská 6, 900 28 Ivanka
pri Dunaji, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186227
23.6.1999
24.2.2007
24.2.2017
573-97
24.2.1997
12.3.1999
10.9.1999
11, 37
11 - Prístroje a zariadenia na ohrievanie, chladenie a sušenie, klimatizačné prístroje a zariadenia,
ventilátory, zvlhčovače vzduchu a časti uvedených prístrojov a zariadení; odporové špirály ako
časti uvedených prístrojov a zariadení.
37 - Montáže, opravárenské a servisné služby pre
prístroje a zariadenia na ohrievanie, chladenie
a sušenie, klimatizačné prístroje a zariadenia,
ventilátory, zvlhčovače vzduchu a časti uvedených prístrojov a zariadení.

(540)

(732) HA-KL, spol. s r. o., Vajnorská 6, 900 28 Ivanka
pri Dunaji, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186360
20.7.1999
25.11.2006
25.11.2016
3134-96
25.11.1996
13.4.1999
8.10.1999
7, 12
7 - Kompaktor, stroj na hutnenie tuhých komunálnych odpadov.
12 - Vozidlá, zariadenia na pohyb po zemi.

(540) KTO 150
(732) M + B, spol. s r. o., Jegorovova 2, 984 01 Lučenec, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186427
20.7.1999
20.2.2007
20.2.2017
552-97
20.2.1997
13.4.1999
8.10.1999
29, 30, 32
29 - Sušené vajcia (vaječný prášok).
30 - Káva, kávové esencie a kávové výťažky, kávové zmesi, cigória a cigorkové zmesi, všetko
používané ako náhradky kávy, čaj, čajové výťažky, kakao, prípravky a výrobky vyrobené z kakaa, čokoláda, čokoládové výrobky, cukrovinky,
bonbóny, cukríky, pekárske a cukrárske výrobky,
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cukor, múka, výrobky z obilnín, ryže a múky,
obilniny na raňajky, pizza, špagety, cestoviny,
chlieb, sušienky, čajové pečivo, koláče, torty,
jemné pečivo, zmrzlinové krémy, zmrzlina, vodové zmrzliny, mrazené cukrovinky, prípravky
na výrobu zmrzlín a vodových zmrzlín a mrazených cukroviniek, med, prípravky plne alebo
čiastočne obsahujúce cukor na použitie ako náhradky za med, melasa, kečup, omáčky, prípravky na výrobu omáčok, ocot, korenie, čatní, šalátové dressingy, zákusky, pudingy, ľad.
32 - Sirupy.

(540) ARPEGGIO
(732) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186463
20.7.1999
5.3.2007
5.3.2017
689-97
5.3.1997
13.4.1999
8.10.1999
5, 16, 41, 42
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov
a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie;
papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na
papier a na použitie v domácnosti; potreby pre
umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie
a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; hracie karty.
41- Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov
a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
42 - Lekárska, hygienická a kozmetická starostlivosť; zverolekárske služby a služby v poľnohospodárstve; poradenstvo odborné patriace do tejto
triedy.

(540) COMMITTED QUITTERS
(732) SmithKline Beecham Corporation, One Franklin
Plaza, Philadelphia, Pennsylvania 19101, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186509
20.7.1999
21.4.2007
21.4.2017
1104-97
21.4.1997
13.4.1999
8.10.1999
31
Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina;
semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá,
slad.

(540) PRO PLAN
(732) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186521
20.7.1999
24.2.2007
24.2.2017
567-97
24.2.1997
12.3.1999
8.10.1999
2, 6, 19
2 - Strešné nátery vrátane vláknitých kovových
náterov a povlakov.
6 - Strešné vláknité kovové krytiny a pokryvy
19 - Nekovové strešné krytiny a pokryvy.

(540) ALUMANATION
(732) Republic Powdered Metals, Inc., 2628 Pearl Road,
Medina, Ohio 44256, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186720
13.8.1999
13.1.2007
13.1.2017
85-97
13.1.1997
7.5.1999
8.11.1999
32
32 - Minerálne vody, prírodné minerálne vody,
prírodné minerálne vody s príchuťami, obohacované prírodné minerálne vody.

(540) HANÁCKÁ KYSELKA
(732) Hanácká kyselka, s.r.o., Horní Moštěnice č. p. 547,
751 17 Horní Moštěnice, CZ;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(511)

186736A
13.8.1999
30.1.2007
30.1.2017
344-97A
30.1.1997
6.11.2001
3, 29
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá v pevnej, tekutej a práškovej forme; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov a ošetrenie ústnej dutiny, toaletné prípravky, dezodoranty na osobnú
potrebu; sanitárne prípravky.
29 - Jedlé tuky a oleje.

(540)

(732) MILO mydlárenská s. r. o., Tř. Svobody 31, 772 00
Olomouc, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2007 - SK (obnovené ochranné známky)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186760
13.8.1999
10.2.2007
10.2.2017
453-97
10.2.1997
7.5.1999
8.11.1999
17
17 - Rúry, potrubia, hadice (všetky výrobky nie
kovové), rúrkovité podložky, vložky a puzdrá,
tesniace materiály (nie kovové) zahrnuté do tejto
triedy a plastické pásy na výrobu stočených rúr
a potrubí.

(540) RIB LOC
(732) RIB LOC AUSTRALIA PTY LTD, 22 Cavan
Road, Dry Creek, AU;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

186765
13.8.1999
11.2.2007
11.2.2017
459-97
11.2.1997
7.5.1999
8.11.1999
28
Hračky, hry, pomôcky a potreby na hranie.

(732) PSION TEKLOGIX Inc., 2100 Meadowvale Boulevard, L5N 7J9 Mississauga, Ontario, CA;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

186786
16.8.1999
19.2.2007
19.2.2017
544-97
19.2.1997
7.5.1999
8.11.1999
9, 42
9 - Počítače a monitory, riadiace jednotky a dátové procesory na použitie v spojení so zariadením na manipuláciu s materiálom vrátane prenosných vysokofrekvenčných prijímačov a vysielačov, jednak prenosných v ruke, jednak zamontovateľných do vozidiel, v spojení s počítačmi
a monitormi na skladovanie a vyberanie, odosielanie, objednávanie, cyklické počítanie tovaru
ako v obchodoch, distribučných centrách a výrobných prevádzkach.
42 - Konzultácie, návrhy počítačových systémov
na manipuláciu s materiálom (návrhy na objednávku).

186816
16.8.1999
9.4.2007
9.4.2017
989-97
9.4.1997
7.5.1999
8.11.1999
5
5 - Farmaceutické prípravky a látky.

(540) MYTELASE
(732) SANOFI - SYNTHELABO, 174 Avenue de France, 75013 Paris, FR;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(591) žltá, červená, zelená, modrá
(732) LEGO System A/S, DK-7190 Billund, DK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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186820
16.8.1999
10.4.2007
10.4.2017
1010-97
10.4.1997
7.5.1999
8.11.1999
1, 19
1 - Chemikálie a chemické prípravky na použitie
v priemysle týkajúce sa ocele, skla a cementu,
chemikálie a chemické prípravky na použitie
v stavebnom priemysle, chemikálie a chemické
prípravky na použitie pri výrobe náterových
hmôt a povlakov, chemikálie a chemické prípravky na použitie pri výrobe technických keramických batérií.
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; pomníky okrem
kovových.

(540)

(732) MINERALS TECHNOLOGIES INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
405 Lexington Avenue, New York, New York
10174-1901, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186855
16.8.1999
2.5.2007
2.5.2017
1203-97
2.5.1997
7.5.1999
8.11.1999
3, 21
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá.
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21 - Prostriedky a pomôcky na čistenie; čistiace
zariadenia; vrecia na bielizeň; prachovky a handry na čistenie, rozprašovače bez náplne, mopy
na podlahu a iné mopy, stojany na mopy, rúčky
na nástroje, vozíky na prostriedky na čistenie,
plastové prídavné zariadenie na mopy, plastové
vedrá na čistenie handier, rohožiek; vnútorné vybavenie skriniek na metly; rohožky.

(540)

(732) ACT ADVANCED CLEANING TECHNICS AB,
SE-51521 Viskafors, SE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187063
20.9.1999
21.1.2007
21.1.2017
218-97
21.1.1997
11.6.1999
10.12.1999
3, 25, 28
3 - Kozmetické prípravky, kolínske vody, kvetinové parfumy, mydlá, šampóny, voňavky.
25 - Oblečenie, obuv, odevy.
28 - Stroje na fyzické cvičenie, cvičebné náradie,
športové náradie, športové hry, rybárske náčinie.

(540)

(732) HANSA SPORT, s. r. o., Na Karasiny 73, 971 01
Prievidza, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187084
20.9.1999
11.2.2007
11.2.2017
478-97
11.2.1997
11.6.1999
10.12.1999
4, 37
4 - Oleje; tuky; mazadlá; palivá.
37 - Servisné služby pre dopravné prostriedky.

(540)

(591) žltá, červená
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baarermatte, 6340 Baar, CH;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187102
20.9.1999
26.2.2007
26.2.2017
604-97
26.2.1997
11.6.1999
10.12.1999
5
Farmaceutické preparáty.

(540) TELFAST
(732) MERRELL PHARMACEUTICALS INC., Delaware corporation, 2110 East Galbraith Road,
Cincinnati, Ohio, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187114
23.9.1999
27.2.2007
27.2.2017
621-97
27.2.1997
369 37 558.8
28.8.1996
DE
11.6.1999
10.12.1999
12
Motorové vozidlá a ich súčasti.

(540) INTEGRO
(732) DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
7 (511)
(510)

187115
23.9.1999
27.2.2007
27.2.2017
622-97
27.2.1997
396 37 559.6
28.8.1996
DE
11.6.1999
12
Motorové vozidlá a ich súčasti.

(540) TRAVEGO
(732) DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187132
20.9.1999
3.3.2007
3.3.2017
645-97
3.3.1997
11.6.1999
10.12.1999
5
Výrobky lekárnické, veterinárske a hygienické;
diabetické prípravky na liečebné účely, potraviny
pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál, hmoty
určené na plombovanie zubov a na odtlačky zu-
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bov; dezinfekčné prípravky; výrobky na ničenie
živočíšnych škodcov, najmä herbicídy, insekticídy a fungicídy.
(540)

(732) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., 3-15,
Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187185
20.9.1999
22.5.2007
22.5.2017
1402-97
22.5.1997
11.6.1999
10.12.1999
3
Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov, najmä zubné
pasty a prášky.

(540) REVLON MOISTURESTAY
(732) REVLON (SUISSE) S. A., Badenerstrasse 116,
CH-8952 Schlieren, CH;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187215
20.9.1999
16.6.2007
16.6.2017
1669-97
16.6.1997
11.6.1999
10.12.1999
5
Farmaceutické prípravky na prevenciu a liečbu
kostných a/alebo kostrových chorôb, zlúčeniny
z triedy raloxifénu.

(540) EVISTA
(732) Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center,
Indianapolis, Indiana 46285, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187224
20.9.1999
17.6.2007
17.6.2017
1695-97
17.6.1997
11.6.1999
10.12.1999
3
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá.

(540) CHLORINOL
(732) The Comet Products Corporation, 90 North Broadway, Irwington, New York 10533, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
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187250
23.9.1999
26.2.2007
26.2.2017
601-97
26.2.1997
396 37 566.1
28.8.1996
DE
11.6.1999
10.12.1999
12
Pozemné vozidlá, ich časti a náhradné diely.

(540) CITARO
(732) DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187253
23.9.1999
27.3.2007
27.3.2017
922-97
27.3.1997
11.6.1999
10.12.1999
29, 30
29 - Konzervovaná, mrazená, sušená alebo upravená zelenina, ovocie a zemiaky; plnky alebo
zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary a nátierky na chlieb obsahujúce prevažne
uvedené produkty; sušené bylinky; čerstvé, mrazené alebo konzervované mäso, ryby, hydina a
zverina, potraviny z morských produktov, ako aj
plnky alebo zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá
alebo polotovary a nátierky na chlieb obsahujúce
prevažne menované produkty; polievky; mlieko,
mliečne výrobky, maslo, syry, smotana jogurty,
tvaroh, cmar, kefír, mlieko zrážané syridlom, ako
aj plnky alebo zmesi na prípravu jedál, hotové
jedlá alebo polotovary a nátierky na chlieb obsahujúce prevažne uvedené produkty; mliečne nápoje; marmelády, džemy, nakladaná zelenina,
jedlé oleje a tuky, ako aj plnky alebo zmesi na
prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary a
nátierky na chlieb obsahujúce prevažne uvedené
produkty; hotové jedlá obsahujúce proteínové
látky ako zložky do jedál vo forme kúskov, v texturovanej forme alebo vo forme prášku.
30 - Múka, obilniny, obilné výrobky určené na
ľudskú spotrebu; ryža v balíčkoch na varenie,
predvarená alebo dehydratovaná ryža; cestoviny,
cestá; nátierky na chlieb obsahujúce prevažne suroviny obsahujúce uvedené produkty, hotové jedlá alebo polotovary, zákusky, koláče a malé občerstvenia obsahujúce prevažne uvedené produkty alebo tiež obsahujúce prísady zemiakov, mäsa,
rýb, hydiny, zeleniny a korenín; čaj, káva, kávové náhradky, kakao, čokoládové nápoje,
uvedené výrobky tiež v extrahovanej forme (tekutej alebo sušenej) ako hotové nápoje, nápoje
vo vrecúškach a nápoje na predaj v automatoch,
ako aj nátierky alebo plnky do pekárskych alebo cukrárskych výrobkov alebo plniek do pečív
obsahujúce prevažne uvedené produkty; sirup
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z melasy, cukor, med, omáčky vrátane šalátových
dressingov; cukrovinky nie na liečivé účely;
ovocné zmrzliny, smotanové zmrzliny, potravinársky ľad, zmrzlinové výrobky, mrazené cukrovinky; chlieb, koláče, torty, zákusky, keksy - sušienky, pekárske a cukrárske výrobky, cukríky,
pralinky, bonbóny, cukrovinky, zaváraniny, sladké pečivo, múčniky, dezerty, biskvity, čokoláda,
čokoládové výrobky, ako aj plnky do pekárskych
a cukrárskych výrobkov a plnky do pečív, zákuskov a koláčov vyrobené prevažne z uvedených
produktov.

(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

BOUNTY, THE TASTE OF
THE EXOTIC

(732) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187337
19.10.1999
16.1.2007
16.1.2017
161-97
16.1.1997
12.7.1999
18.1.2000
9, 38
9 - Zariadenia na satelitné vysielanie.
38 - Prenos zvuku a obrazov pomocou satelitov.

(540) DIRECTV
(732) THE DIRECTV GROUP, INC., 2230 East Imperial Hwy, El Segundo, California 90245, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187353
19.10.1999
13.2.2007
13.2.2017
490-97
13.2.1997
12.7.1999
18.1.2000
26, 31, 35, 39, 42
26 - Kvety umelé.
31 - Kvety živé a sušené, semená, priesady, kvetinové cibule, črepníkové kvety, okrasné dreviny.
35 - Organizovanie výstav živých, sušených a umelých kvetín, semien, kvetinových cibúľ, črepníkových kvetov, okrasných drevín a doplnkových
predmetov, ako sú črepníky, kvetinové misy,
kvetinové stojany, kvetinové stoly, dekoratívne
obaly na predaj a aranžovanie kvetín, záhradné
a interiérové fontány a zariadenia pre záhradníctvo a záhradkárstvo, ako sú kosačky, krovinorezy, postrekovače, píly, rotavátory, malotraktory
a závlahové zariadenia, sprostredkovateľská činnosť v oblasti organizovania výstav.
39 - Prenájom automobilov, sprostredkovateľská
činnosť v oblasti prenájmu automobilov.
42 - Aranžovanie interiérov a exteriérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti aranžovania interiérov a exteriérov.

(540) KULLA
(732) Ing. Andrej Kulla - Ing. Katarína Kullová, Pri
starej prachárni 4, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

187361
19.10.1999
25.2.2007
25.2.2017
598-97
25.2.1997
12.7.1999
18.1.2000
7, 8, 11
7 - Naparovacie a suché žehličky a mangle, mixéry, elektrické miešače, elektrické otvárače na
konzervy, elektrické krájače na potraviny, elektrické mlynčeky na mäso a odšťavovače.
8 - Neelektrické otvárače na konzervy, nože
a brúsky na nožnice, neelektrické krájače na potraviny.
11 - Zariadenia na osvetlenie, kúrenie, výrobu
pary, varenie, chladenie, sušenie, ventiláciu, zásobovanie vodou a zariadenia na sanitárne účely,
zariadenia a vybavenia na filtráciu a čistenie
vzduchu a vody, zvlhčovače, vysušovacie zariadenia, odparovače, chladničky, mrazničky, chladiče vody, práčky a umývačky riadu, klimatizácia, kúrenie, ohrievače vody, kachle, variče, kuchynské sporáky, ražne, elektrické kanvice, kávovary, pece na chlieb, rúry na pečivo, zariadenia
na výrobu sendvičov a vaflí, časti a náhradné diely uvedených tovarov.

(540) SINGER
(732) THE SINGER COMPANY LIMITED, Sixty Circular Road, 2nd Floor, Douglas, Isle of Man, GB;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187367
19.10.1999
12.3.2007
12.3.2017
753-97
12.3.1997
12.7.1999
18.1.2000
16, 35, 36, 39, 42
16 - Tlačoviny, katalógy, časopisy, reklamné a propagačné letáky.
35 - Inzertná činnosť, reklamná činnosť, propagačná činnosť, sprostredkovanie obchodných záležitostí v oblasti obchodu a služieb.
36 - Zmenárenstvo.
39 - Poskytovanie a sprostredkovanie cestovných
služieb, cestovná kancelária, sprostredkovanie dopravy, poskytovanie sprievodcovských služieb.
42 - Ubytovacie a iné služby pre hostí, rezervácia ubytovania, stravovanie, pohostinstvo, služby v oblasti
cestovného ruchu patriace do tejto triedy.

(540) HALLIBURTON
(732) Halliburton, s.r.o., Radlická 28, 150 00 Praha, CZ;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

187394
19.10.1999
19.3.2007
19.3.2017
830-97
19.3.1997
12.7.1999
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koláče, torty, zákusky, keksy, sušienky, pekárske
a cukrárske výrobky, cukríky, pralinky, bonbóny,
cukrovinky, zaváraniny, sladké pečivo, múčniky,
dezerty, čokoláda, čokoládové výrobky, plnky do
pekárskych a cukrárskych výrobkov a plnky do
pečív, zákuskov a koláčov vyrobené z uvedených
produktov.

(450) 18.1.2000
7 (511) 1, 31
(511) 1 - Gény tolerantné k herbicídu na použitie v poľnohospodárskom osive.
31 - Poľnohospodárske osivo, najmä zeleninárske
semená.
(540) ROUNDUP READY
(732) MONSANTO TECHNOLOGY LLC, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 800 North
Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187438
19.10.1999
16.5.2007
16.5.2017
1315-97
16.5.1997
116987
19.11.1996
CZ
12.7.1999
18.1.2000
29, 30
29 - Polievky a polievkové základy.
30 - Korenie, koreniace zmesi, omáčky a omáčkové základy, šalátové dressingy.

(540)

(732) VITANA, a. s., 277 32 Byšice okr. Mělník, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187440
19.10.1999
16.5.2007
16.5.2017
1321-97
16.5.1997
12.7.1999
18.1.2000
30
30 - Múka, obilniny, obilné výrobky určené na
ľudskú spotrebu, ryža, ryža v balíčkoch na varenie, predvarená alebo dehydratovaná, cestoviny,
cestá; nátierky na chlieb, hotové jedlá alebo polotovary, zákusky, koláče a malé občerstvenia obsahujúce najmä uvedené produkty, ale tiež
obsahujúce prísady zemiakov, mäsa, rýb, hydiny,
zeleniny, korenín; čaj, káva, kávové náhradky,
kakao, čokoládové nápoje, uvedené výrobky tiež
v extrahovanej forme (tekutej alebo sušenej), alebo vo forme nátierok alebo plniek do pekárskych
alebo cukrárskych výrobkov alebo plniek do pečív, ako aj hotové nápoje, nápoje vo vrecúškach,
ako aj nápoje na predaj v automatoch, všetko
obsahujúce uvedené produkty; sirupy z melasy,
cukor, med, omáčky (vrátane šalátových dressingov), cukrovinky nie na liečivé účely; ovocné
zmrzliny, smotanové zmrzliny, potravinársky ľad,
zmrzlinové výrobky, mrazené cukrovinky, chlieb,

299

(540) FLYTE
(732) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187493
19.10.1999
24.6.2007
24.6.2017
1756-97
24.6.1997
12.7.1999
18.1.2000
18, 25
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; koža; surové
kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky
a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske
výrobky.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.

(540) JONES NEW YORK
(732) JONES INVESTMENT Co., Inc., 300 Delaware
Avenue, Suite 534, Wilmington, Delaware 19801,
US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187571
19.10.1999
16.7.2007
16.7.2017
2031-97
16.7.1997
12.7.1999
18.1.2000
30, 32, 33
30 - Horčica, ocot, chuťové prísady, vonné látky
a farby na potravinárske účely.
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, nízkoalkoholické a alkoholizované nápoje.

(540) BOOS
(732) ST. NICOLAUS, a. s., 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

187572
19.10.1999
16.7.2007
16.7.2017
2032-97
16.7.1997
12.7.1999
18.1.2000
30, 32, 33
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(511) 30 - Horčica, ocot, chuťové prísady, vonné látky
a farby na potravinárske účely.
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, nízkoalkoholické a alkoholizované nápoje.
(540) EXTRIM
(732) ST. NICOLAUS, a. s., 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187575
19.10.1999
16.7.2007
16.7.2017
2040-97
16.7.1997
12.7.1999
18.1.2000
5
5 - Farmaceutické výrobky.

(540) ARNIDOL
(732) HARRAS PHARMA CURARINA Arzneimittel
GmbH, Am Harras 15, 81373 München, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187638
20.10.1999
1.4.2007
1.4.2017
937-97
1.4.1997
1996-9123
8.10.1996
SE
11.6.1999
18.1.2000
7, 16
7 - Stroje a zariadenia na balenie a plnenie.
16 - Obaly a baliace materiály vyrobené z papiera alebo papiera laminovaného plastom.

(540) TETRA PRISMA
(732) Tetra Laval Holdings & Finance S. A., Avenue
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, CH;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187756
17.11.1999
17.12.2006
17.12.2016
3384-96
17.12.1996
6.8.1999
14.2.2000
35, 41, 42
35 - Reklama, sprostredkovanie reklamy, účtovníctvo.
41 - Organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie verejných, kultúrno-spoločenských a športových podujatí a tlačových besied, vydavateľská
činnosť, prenájom ozvučovacej aparatúry.
42 - Prekladateľské služby.

(540) SLOVENSKÝ SLÁVIK
(732) Oklamčáková Anna, Ing. - OKLAMČÁK PRODUCTION, Bzovícka 4, 851 07 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187784
17.11.1999
6.2.2007
6.2.2017
416-97
6.2.1997
6.8.1999
14.2.2000
30
Káva.

(540) NESPRESSO
(732) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187786
17.11.1999
6.2.2007
6.2.2017
419-97
6.2.1997
6.8.1999
14.2.2000
3, 5
3 - Prípravky na bielenie zubov, zubné pasty,
ústne vody.
5 - Prípravky na bielenie zubov, zubné pasty,
ústne vody s medicinálnymi účinkami.

(540) COLGATE PLATINUM
(732) Colgate - Palmolive Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 300 Park
Avenue, New York, NY 10022 - 7499, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187787
17.11.1999
6.2.2007
6.2.2017
420-97
6.2.1997
6.8.1999
14.2.2000
33
Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(540) BLACK BARREL
(732) WILLIAM GRANT & SONS LIMITED, The
Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire, Scotland, GB;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

187790
17.11.1999
6.2.2007
6.2.2017
423-97
6.2.1997
6.8.1999
14.2.2000
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5 - Farmaceutické a liečivé prípravky, dietetické
prípravky a potraviny pre deti a chorých, dezinfekčné a dezinsekčné prostriedky, liečebná kozmetika, liečebné mydlá, gély, peny a soli do kúpeľa, bylinné extrakty, bylinné prípravky na liečebné účely, medicinálne čaje, medicinálne vína,
vitamínové prípravky, náplasti a obväzový materiál, zdravotnícke potreby patriace do triedy 5.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, bylinné
vína a likéry, aperitívy, žalúdočné vína a likéry.

7 (511) 35, 41, 42
(511) 35 - Organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), prenájom reklamných priestorov.
41 - Organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav.
42 - Usporadúvanie, prevádzkovanie výstav.
(540)

(540) CALMONAL
(732) AURA MEDICAL, s. r. o., K Verneráku 4, 148 00
Praha, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(732) INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 5 - 7, 852 51
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187798
17.11.1999
7.2.2007
7.2.2017
435-97
7.2.1997
6.8.1999
14.2.2000
30
Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky, múka a obilné prípravky, chlieb,
sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice,
prášky do pečiva, soľ, horčica, čierne korenie,
ocot, chuťové omáčky, korenie, ľad.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

(732) Oy Karl Fazer Ab, P. O. Box 44, FI-00101 Helsinky, FI;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187805
17.11.1999
10.2.2007
10.2.2017
448-97
10.2.1997
117442
29.11.1996
CZ
6.8.1999
14.2.2000
3, 5, 33
3 - Kozmetické prípravky, mydlá, gély a soli do
kúpeľa, šampóny a iné prípravky na ošetrovanie
vlasov, extrakty vrátane bylinných extraktov, éterické oleje, silice.

187806
17.11.1999
10.2.2007
10.2.2017
449-97
10.2.1997
117441
29.11.1996
CZ
6.8.1999
14.2.2000
3, 5, 33
3 - Kozmetické prípravky, mydlá, gély a soli do
kúpeľa, šampóny a iné prípravky na ošetrovanie
vlasov, extrakty vrátane bylinných extraktov, éterické oleje, silice.
5 - Farmaceutické a liečivé prípravky, dietetické
prípravky a potraviny pre deti a chorých, dezinfekčné a dezinsekčné prostriedky, liečebná kozmetika, liečebné mydlá, gély, peny a soli do kúpeľa, bylinné extrakty, bylinné prípravky na liečebné účely, medicinálne čaje, medicinálne vína,
vitamínové prípravky, náplasti a obväzový materiál, zdravotnícke potreby patriace do triedy 5.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, bylinné
vína a likéry, aperitívy, žalúdočné vína a likéry.

(540) CONDURANGO
(732) AURA MEDICAL, s. r. o., K Verneráku 4, 148 00
Praha, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187809
18.11.1999
19.2.2007
19.2.2017
543-97
19.2.1997
6.8.1999
14.2.2000
7, 9, 16
7 - Adhezívne pásy na remenice, antiklzné ložiská do strojov, antiklzné podložky do strojov,
roz-vodné dosky (časti motorov), nápravy na
stroje, guľaté prstence na ložiská, guľôčkové ložiská, ložiskové konzoly pre stroje, ložiská (časti
motorov), ložiská do prevodových hriadeľov, pásové dopravníky, pásy na dopravu, pásy na zariadenia, pásy pre motory a stroje, držiaky listovej píly (časti motorov), listové píly (časti motorov), kot-lové rúrky (časti motorov), upínacie za-
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riadenia
(časti motorov), ploché spätné ventily (časti motorov), ojnice na zariadenia, motory a stroje, kontrolné mechanizmy zariadení, strojov alebo motorov, spriahnutie (spojenie) iné ako pre pozemné
vozidlá, ochranné kryty (časti motorov), kľukové
hriadele, kľuky (časti motorov), rezacie stroje,
hlavy valcov do motorov, valce do motorov, valce do motorov a strojov, upínacie hlavy vrtákov
(časti motorov), vŕtacie korunky (časti motorov),
reťazové pohony iné než pre pozemné vozidlá,
bubny (časti motorov), dynamové remene, voľnobežky iné než pre pozemné vozidlá, prevodovky iné ako pre pozemné vozidlá, ozubené kolesá
(prevodovky) na krosná, ozubené kolesá (prevodovky) iné ako pre pozemné vozidlá, žeraviace
zásuvky pre dieselové motory, Staufferova mastenica, mastiace prstence, ochran-né zariadenia
(časti motorov), buchary (časti motorov), závesy
(časti motorov), pridržovacie zariadenia na nástroje, puzdrá (kryty) (časti motorov), zdviháky,
spoje (časti motorov), nápravové ložiská (časti
motorov), ložiskové čapy (časti motorov), nože
(časti motorov), mechanizmus leteckých kolies,
kolesový mechanizmus, piestové krúžky, piestové segmenty, piesty (časti motorov), piesty do
valcov, piesty do motorov, plunžery, remenice
(časti motorov), remenice, redukcie prevodov iné
než pre pozemné vozidlá, kotúče (časti motorov),
kotúčové ložiská, tesniace spoje (časti motorov),
samočinne mazacie ložiská, kotúčové spojky
(motory), pružiny (časti mo-torov), stojany na
motory, statory (časti motorov), káblové koncovky (časti motorov), stoly (dosky) na stroje, čapy
(časti motorov), pákové buchary, nástroje (časti
motorov), krútiace konvertory iné než pre pozemné vozidlá, reťazové prevody iné než pre pozemné vozidlá, univerzálne spoje (Cardanové
spoje), ventily.
9 - Akustické (zvukové) alarmy, akustické spojky, alarmy, poplachové zvončeky elektrické, ampérmetre, zosilňovače, prípojkové kódové snímače, nabíjače akumulátorov, zvončeky (výstražné
zariadenia), húkačky (bzučiaky), húkačky elektrické, káble elektrické, počítačové disky, počítače, radič článkov (elektrický), nabíjače elektrických akumulátorov, čipy (integrálne obvody),
prerušovače, spínače, kompaktné disky (audiovideo), kompaktné disky (permanentná pamäť),
počítačové klávesnice, počítačové pamäte, počítačové operačné programy zaznamenané, počítačové periférne zariadenia, počítačové programy
zaznamenané, počítačový softvér, počítače, kondenzátory, konduktory elektrické, spojenie pre
elektrické linky, spojenie elektrické, vodiče elektrické, kontakty elektrické, kontakty elektrické
z drahých kovov, kontrolné panely elektrické,
konventory elektrické, medené drôty izolované,
čítače, zariadenia na spracúvanie dát, väzby elektrické, usmerňovač prúdu, zariadenia na spracúvanie dát, odmagnetovacie aparatúry na magnetické pásky, disky (magnetické), diaľkové meracie zariadenia, diaľkové záznamové zariadenia,
rozvodové panely (elektrické), rozvodové skrine
(elektrické), rozdeľovacie ovládacie panely (elektrické), elektrické zariadenia na komutáciu, elektromagnetické cievky, floppydisky, meracie prí-

stroje, schránka na ochranu proti havárii, indikátory (elektrické), vedenia (meracie inštrumenty),
spojkové boxy (elektrické), spojkové puzdrá na
elektrické káble, magnetické dátové médiá, kódovacie matice, magnetické páskové jednotky
(pre počítače), magnety, materiál na elektrické
vedenie (drôty, káble), meracie zariadenia elektrické, mikrometrové meradlá, mikrometre, monitorovacie zariadenia elektrické, monitory (počítačový hardvér), monitory (počítačové programy), myš (zariadenie na spracúvanie dát), optické dátové médiá, optické disky, optické vlákna
(svetlo vodiace vlákna), tlačiarne na použitie
s počítačmi, procesory (centrálna procesorová
jednotka), ochranné masky pre pracovníkov, revolučné čítače, skenery (zariadenia na spracúvanie dát), screw-tapping meradlá, puzdrá na elektrické káble, spájkovacie zariadenia elektrické,
spájkovacie žehličky elektrické, rozvodové panely, rozvodové skrine elektrické, spínače elektrické, tachometre, indikátory teploty, testovacie zariadenia nie na medicínske účely, teplomery nie
na medicínske účely, termostaty, časomerače, časové spínače automatické, prevody elektrických
signálov, prevodové systémy (telekomunikácie),
voltmetre, vážiace zariadenia a inštrumen-ty, váhy, linkové vodiče elektrické.
16 - Knihy, časopisy, kalendáre, letáky, brožúry,
katalógy, plagáty.
(540)

(732) MISUMI Group inc., 2-4-43, Toyo, Koto-ku,
Tokyo, JP;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187810
17.11.1999
6.3.2007
6.3.2017
698-97
6.3.1997
6.8.1999
14.2.2000
30
Káva a kávové výťažky, kávové náhradky a výťažky z kávových náhradok, čaj a čajové výťažky, kakao a prípravky, ktorých základom je kakao, čokoláda, cukrovinky, bonbóny, cukríky,
cukor, pečivo a pekárske výrobky, dezerty, pudingy, zmrzliny a prísady, prípravky na výrobu
zmrzlín; všetok tovar s charakteristickou talianskou príchuťou a vôňou a/alebo podľa talianskych receptov.

(540) NESPRESSO ROMA
(732) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187811
17.11.1999
3.3.2007
3.3.2017
704-97
3.3.1997
6.8.1999
14.2.2000
6, 40, 42
6 - Oceľ, oceľové rúry, valcové rúry.
40 - Kovoobrábanie.
42 - Výskum a vývoj technológie výroby ocele,
rúr, oblúkov, výrobkov z ocele.

(540)

(591) sivá, tmavočervená, biela
(732) Železiarne Podbrezová, a. s., Kolkáreň 35, 976 81
Podbrezová, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187862
17.11.1999
5.6.2007
5.6.2017
1529-97
5.6.1997
6.8.1999
14.2.2000
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.

(540) MONSALIC
(732) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping Hill
Road, Kenilworth, New Jersey 07033-0530, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

188262
14.12.1999
16.1.2007
16.1.2017
160-97
16.1.1997
10.9.1999
13.3.2000
5
Na predpis viazané lieky používané na stimuláciu
produkcie krviniek.
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(732) Amgen, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1789, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(510)
(540)

188267
14.12.1999
23.1.2007
23.1.2017
251-97
23.1.1997
10.9.1999
13.3.2000
16
Časopisy.

(591) modrá, zlatá
(732) STOP REVUE, spol. s r. o., Panónska cesta 31,
851 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188270
14.12.1999
6.2.2007
6.2.2017
414-97
6.2.1997
10.9.1999
13.3.2000
5
Farmaceutické a zdravotnícke prípravky; dezinfekčné prostriedky.

(540) AHD 2000
(732) Lysoform Desinfektion AG, Burgstrasse 28, CH-8750 Glarus, CH;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188276
14.12.1999
6.3.2007
6.3.2017
702-97
6.3.1997
10.9.1999
13.3.2000
33
33 - Alkoholické nápoje okrem piva.

(540) TULLAMORE DEW
(732) C & C International Ltd., Kylemore Park West,
Dublin 10, IE;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

188282
14.12.1999
10.3.2007
10.3.2017
720-97
10.3.1997
10.9.1999
13.3.2000
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7 (511) 7, 9, 12
(511) 7 - Stroje obrábacie, poľnohospodárske a stavebné; motory; zariadenia na zlepšenie palivových
zmesí vo výbušných motoroch; náhradné diely.
9 - Autobatérie; alarmy do vozidiel; autorádiá;
prehrávače; prístrojové dosky do vozidiel.
12 - Vozidlá, automobily, nákladné autá; valníky
a vozíky za vozidlá; motory a ich časti; spojky
a prevodovky; brzdové obloženia; pneumatiky na
všetky druhy vozidiel vrátane duší a vložiek do
nich; karosérie; tlmiče nárazov na vozidlá; ochranné tienidlá na autá; planétové súkolesia vrátane
mechanizmov pohonu a riadení týchto súkolesí
na motorové vozidlá; autosedačky pre deti; zariadenie proti krádeži motorových vozidiel; štartovacie zariadenia vozidiel, alarmy do vozidiel.
(540)

(732) METELLI S.p.A., Via Bonotto, 3/5, 25033 Cologne (Brescia), IT;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188293
14.12.1999
11.3.2007
11.3.2017
745-97
11.3.1997
10.9.1999
13.3.2000
29, 30, 31
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, mliečne nápoje; jedlé
oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia,
chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny,
smotanové zmrzliny, mrazené smotanové krémy;
kakaové, kávové a čokoládové nápoje obsahujúce mlieko; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako
chuťové prísady; korenie; 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; potrava a krmivá pre
zvieratá s výnimkou chemických krmív pre zvieratá, slad.

(540) LAKTOSAN
(732) LAKTOS PRAHA spol. s r. o., Nová cesta 17,
140 00 Praha, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111) 188294
(151) 14.12.1999
(156) 11.3.2007

(180)
(210)
(220)
(442)

11.3.2017
746-97
11.3.1997
10.9.1999

(450) 13.3.2000
7 (511) 29, 30, 31
(511) 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, mliečne nápoje; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny, smotanové zmrzliny, mrazené smotanové krémy; kakaové, kávové a čokoládové nápoje obsahujúce
mlieko; med, melasový sirup; kvasnice, prášky
do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; 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; potrava pre zvieratá,
slad.
(540) SMETÁNEK
(732) LAKTOS PRAHA spol. s r. o., Nová cesta 17,
140 00 Praha, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188317
14.12.1999
7.5.2007
7.5.2017
1262-97
7.5.1997
10.9.1999
13.3.2000
5
Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov
a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.

(540) TEMODAL
(732) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033-0530, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188341
14.12.1999
5.6.2007
5.6.2017
1532-97
5.6.1997
117840
11.12.1996
CZ
10.9.1999
13.3.2000
29, 30
29 - Polievky a polievkové základy.
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hradky, zmesi kávy a čakanky; čakanka, čakankové zmesi, všetko ako kávové náhradky; neliečivé cukrovinky; jemné pečivo a zákusky, sušienky, keksy a sucháre; vodové zmrzliny, smotanové zmrzliny, zmrzlinové výrobky, mrazené

30 - Korenie, koreniace zmesi, omáčky a omáčkové základy, šalátové dressingy.

cukrovinky; chlieb; cukrárske výrobky, jemné
cestá; nápoje patriace do triedy 30; plnky zložené
prevažne z tovarov patriacich do triedy 30; sladké nátierky; slané nátierky; malé občerstvenia
medzi hlavnými jedlami z tovarov patriacich do
triedy 30; hotové jedlá a ich zložky obsahujúce
prevažne tovary patriace do triedy 30; čokoláda;
omáčky a chuťové omáčky patriace do triedy 30;
pizza, pizzové základy; omáčky, posýpky a polevy na pizzu; omáčky na cestoviny a ryžu; šalátové dressingy; majonéza.

(540)

(732) Vitana, a. s., 277 32 Byšice, okr. Mělník, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188441
15.12.1999
26.8.2007
26.8.2017
2443-97
26.8.1997
10.9.1999
13.3.2000
30
30 - Múka, obilniny, obilné výrobky určené na
ľudskú spotrebu, ryža, ryža v balíčkoch na varenie, predvarená alebo dehydratovaná, cestoviny,
cestá; nátierky na chlieb, hotové jedlá alebo polotovary, zákusky, koláče a malé občerstvenia obsahujúce najmä uvedené produkty, ale tiež
obsahujúce prísady zemiakov, mäsa, rýb, hydiny,
zeleniny, korenín; čaj, káva, kávové náhradky,
kakao, čokoládové nápoje, uvedené výrobky tiež
v extrahovanej forme (tekutej alebo sušenej), aj
ako hotové nápoje, nápoje vo vrecúškach a škatuľkách, ako aj nápoje na predaj v automatoch,
alebo vo forme nátierok alebo plniek do pekárskych alebo cukrárskych výrobkov alebo plniek
do pečiva, všetko obsahujúce uvedené produkty;
sirupy z melasy, cukor, med, omáčky (vrátane šalátových dressingov), cukrovinky nie na liečivé
účely; vodové zmrzliny, smotanové zmrzliny,
zmrzlinové výrobky, mrazené cukrovinky, chlieb,
koláče, torty, zákusky, keksy, sušienky, pekárske
a cukrárske výrobky, cukríky, pralinky, bonbóny,
cukrovinky, zaváraniny, sladké pečivo, múčniky,
dezerty, čokoláda, čokoládové výrobky, plnky do
pekárskych a cukrárskych výrobkov a plnky do
pečiva, zákuskov a koláčov vyrobené z uvedených produktov.

(540) STARBURST JUICERS
(732) Mars Incorporated, McLean, Virginia 22101, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188528
14.12.1999
23.10.2007
23.10.2017
3110-97
23.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
30
30 - Ryža, cestoviny, obilniny a obilninové prípravky; čaj, káva, kakao; kávové výťažky a ná-
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(540) TEASERS
(732) Mars Incorporated, McLean, Virginia 22101, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188541
14.12.1999
24.10.2007
24.10.2017
3147-97
24.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
29, 30, 32
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, morské živočíchy ako potrava; konzervované, sušené, varené
a inak spracované ovocie a zelenina; prípravky
zo všetkých uvedených tovarov; mliečne výrobky; mrazené jogurty; peny; chladené dezerty; nápoje z mliečnych výrobkov; polievky; sladké nátierky; slané nátierky; nápoje patriace do triedy
29; plnky; malé občerstvenia medzi hlavnými
jedlami z tovarov patriacich do triedy 29; hotové
jedlá a ich zložky obsahujúce prevažne tovary
patriace do triedy 29; proteínové látky; omáčky
a chuťové omáčky patriace do triedy 29.
30 - Ryža, cestoviny, obilniny a obilninové prípravky; čaj, káva, kakao; kávové výťažky a náhradky, zmesi kávy a čakanky; čakanka, čakankové zmesi, všetko ako kávové náhradky; neliečivé cukrovinky; jemné pečivo a zákusky, sušienky, keksy a sucháre; vodové zmrzliny, smotanové zmrzliny, zmrzlinové výrobky, mrazené
cukrovinky; chlieb; cukrárske výrobky, jemné
cestá; nápoje patriace do triedy 30; plnky zložené
prevažne z tovarov patriacich do triedy 30; sladké nátierky; slané nátierky; malé občerstvenia
medzi hlavnými jedlami z tovarov patriacich do
triedy 30; hotové jedlá a ich zložky obsahujúce
prevažne tovary patriace do triedy 30; čokoláda;
pizza, pizzové základy; omáčky, posýpky a polevy na pizzu; omáčky na cestoviny a ryžu; šalátové dressingy; majonéza; omáčky a chuťové
omáčky patriace do triedy 30.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540) STARBURST
(732) Mars Incorporated, McLean, Virginia 22101, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188615
14.12.1999
3.12.2007
3.12.2017
3555-97
3.12.1997
10.9.1999
13.3.2000
30
30 - Vodové zmrzliny, smotanové zmrzliny, zmrzlinové výrobky, mrazené cukrovinky; chladené
dezerty a zákusky; peny, šerbety.

3584-97
5.12.1997
10.9.1999
13.3.2000
11

(510) Plynové, elektrické a parné kuchynské vybavenie
(vystrojenie) ako grily, fritézy, hriankovače, kanvice elektrické, kávovary, kuchynské potreby
elektrické, naparovacie prístroje, odparovače, ohrievače, ponorné ohrievače, pražiče na ovocie, zariadenia na pasterizáciu, sterilizátory, prístroje
a zariadenia na sušenie, tlakové hrnce elektrické,
mikrovlnné rúry; zariadenia na varenie, chladenie
a mrazenie, časti a súčasti uvedeného tovaru.
(540)

(540)
(732) Hobart Corporation a Delaware corporation, 701
Ridge Avenue, Troy, Ohio 45374, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(591) žltá, červená, ružová, biela, modrá
(732) Mars Incorporated, McLean, Virginia 22101, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188616
14.12.1999
3.12.2007
3.12.2017
3556-97
3.12.1997
10.9.1999
13.3.2000
30
30 - Ryža, cestoviny, obilniny a obilninové prípravky; čaj, káva, kakao; varená čokoláda, kávové výťažky, kávové náhradky, zmesi kávy a čakanky; čakanka, čakankové zmesi, všetko ako
kávové náhradky; neliečivé cukrovinky; jemné
pečivo a zákusky, sušienky, keksy a sucháre; vodové zmrzliny, smotanové zmrzliny, zmrzlinové
výrobky, mrazené cukrovinky; chladené dezerty
a zákusky; peny, šerbety; chlieb; cukrárske výrobky, jemné cestá; nápoje patriace do triedy 30;
plnky zložené prevažne z tovarov patriacich do
triedy 30; sladké nátierky; slané nátierky; malé
občerstvenia medzi hlavnými jedlami z tovarov
patriacich do triedy 30; hotové jedlá a ich zložky
obsahujúce prevažne tovary patriace do triedy
30; čokoláda; pizza, pizzové základy; omáčky,
posýpky a polevy na pizzu; omáčky na cestoviny
a ryžu; šalátové dressingy; majonéza; omáčky
a chuťové omáčky patriace do triedy 30.

(540) RONDO
(732) Mars Incorporated, McLean, Virginia 22101, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)

188636
14.12.1999
5.12.2007
5.12.2017

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188652
15.12.1999
12.12.2007
12.12.2017
3660-97
12.12.1997
10.9.1999
13.3.2000
3
Tekuté mydlá; kozmetické prípravky a prípravky
na osobnú hygienu, ako prípravky na opaľovanie,
maskary (špirály na riasy), podkladové, hydratačné a čistiace krémy, holiace krémy, prípravky
na tvarovanie účesov, vlasové kondicionéry, šampóny, peny do kúpeľa a sprchovacie gély vrátane
kozmetických prípravkov pre deti; prípravky na
čistenie zubov, najmä zubné pasty.

(540)

(732) CLARIANT AG, Rothausstrasse 61, CH-4132
Muttenz, CH;
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

188658
15.12.1999
12.12.2007
12.12.2017
3669-97
12.12.1997
10.9.1999
13.3.2000
9, 41
9 - Filmy, videokazety, prístroje na nahrávanie,
gramofónové platne, kompaktné disky, nahrané
pásky a kazety vrátane ostatných nosičov zvuku
a obrazu.
41 - Služby s cieľom vzdelávania a zábavy osôb
vrátane koncertov orchestrov.

GLENN MILLER

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2007 - SK (obnovené ochranné známky)
(732) Glenn Miller Productions, Inc., 5621 Strand Boulevard, Suite 302, Naples, Florida 34110, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188749
19.1.2000
10.3.2007
10.3.2017
717-97
10.3.1997
8.10.1999
10.4.2000
7, 9, 12
7 - Stroje obrábacie, poľnohospodárske a stavebné; motory; zariadenia na zlepšenie palivových
zmesí vo výbušných motoroch; náhradné diely.
9 - Autobatérie; autorádiá; prehrávače; prístrojové dosky do vozidiel.
12 - Vozidlá, automobily, nákladné autá; valníky
a vozíky za vozidlá; motory a ich časti; spojky
a prevodovky; brzdové obloženia; pneumatiky na
všetky druhy vozidiel vrátane duší a vložiek do
nich; karosérie; tlmiče nárazov na vozidlá; ochranné tienidlá na autá; planétové súkolesia vrátane
mechanizmov pohonu a riadení týchto súkolesí
pre motorové vozidlá; autosedačky pre deti; zariadenie proti krádeži motorových vozidiel; štartovacie zariadenia vozidiel, alarmy do vozidiel.
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35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, prípravné práce na distribúciu tlačovín, propagačného materiálu a ďalšej korešpondencie, sekretárske
a administratívne služby, kopírovacie a rozmnožovacie práce a záverečná úprava dokumentov,
reklamno-propagačná činnosť, zabezpečovanie
a organizovanie reklamno-propagačných akcií,
výstav a veľtrhov, prenájom strojov, prístrojov
a zariadení týkajúci sa tr. 35; vydávanie reklamných materiálov.
36 - Lízing nehnuteľností, prenájom strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel.
37 - Oprava, údržba elektrických strojov a prístrojov.
38 - Prenájom strojov, prístrojov a zariadení týkajúcich sa tr. 38.
39 - Prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov a zariadení týkajúcich sa tr. 39, balenie
tovaru, zásielkový predaj.
41 - Vydavateľská činnosť (okrem reklamných textov); zabezpečovanie a organizovanie seminárov.
(540)

(732) ALBACON, s. r. o., Krajinská cesta 2929/9, 921 01
Piešťany, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(540)

(732) Ocap S. p. A., S. S. 460 Km 26.700, Loc. S. Martino, 10087 Valperga (TO), IT;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188751
19.1.2000
11.3.2007
11.3.2017
740-97
11.3.1997
8.10.1999
10.4.2000
9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41
9 - Prístroje a nástroje elektrické, fotografické,
optické, signalizačné, kontrolné, stroje na overovanie pravosti bankoviek, prístroje a nástroje záchranné, vzdelávacie, prístroje a nástroje na meranie a váženie, najmä poštové váhy; počítacie
stroje, stroje na počítanie bankoviek, stroje na
počítanie mincí, peňažný automat; počítače (hardvér, softvér); stroje na triedenie mincí, stroje na
ruličkovanie mincí.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier; písacie stroje a kancelárske potreby;
vzdelávacie a učebné potreby; obalové ma-teriály
z plastických hmôt; obálkovacie stroje, frankovacie a skartovacie stroje, stroje na otváranie obálok.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188752
19.1.2000
11.3.2007
11.3.2017
741-97
11.3.1997
8.10.1999
10.4.2000
9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41
9 - Prístroje a nástroje elektrické, fotografické,
optické, signalizačné, kontrolné, stroje na overovanie pravosti bankoviek, prístroje a nástroje záchranné, vzdelávacie, prístroje a nástroje na meranie a váženie, najmä poštové váhy; počítacie
stroje, stroje na počítanie bankoviek, stroje na
počítanie mincí, peňažný automat; počítače (hardvér, softvér); stroje na triedenie mincí, stroje na
ruličkovanie mincí.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier; písacie stroje a kancelárske potreby;
vzdelávacie a učebné potreby; obalové ma-teriály
z plastických hmôt; obálkovacie stroje, frankovacie a skartovacie stroje, stroje na otváranie obálok.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, prípravné práce na distribúciu tlačovín, propagačného materiálu a ďalšej korešpondencie, sekretárske a administratívne služby, kopírovacie
a rozmnožovacie práce a záverečná úprava dokumentov, reklamno-propagačná činnosť, zabezpečovanie a organizovanie reklamno-propagačných akcií, výstav a veľtrhov, prenájom strojov,
prístrojov a zariadení týkajúci sa tr. 35; vydávanie reklamných materiálov.

308

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2007 - SK (obnovené ochranné známky)
36 - Lízing nehnuteľností, lízing strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel.
37 - Oprava, údržba elektrických strojov a prístrojov.
38 - Prenájom strojov, prístrojov a zariadení týkajúcich sa tr. 38.
39 - Prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov a zariadení týkajúcich sa tr. 39, balenie
tovaru, zásielkový predaj.
41 - Vydavateľská činnosť (okrem reklamných textov); zabezpečovanie a organizovanie seminárov.

(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540) ALBACON
(732) ALBACON, s. r. o., Krajinská cesta 2929/9, 921 01
Piešťany, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188797
19.1.2000
23.5.2007
23.5.2017
1451-97
23.5.1997
8.10.1999
10.4.2000
27
Podlahové krytiny (podlahoviny) z plastických
hmôt na báze PVC, heterogénne alebo homogénne, eventuálne s textilným podkladom.

(540) LINO FATRA
(732) Fatra, a. s., tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188806
19.1.2000
9.6.2007
9.6.2017
1557-97
9.6.1997
8.10.1999
10.4.2000
3, 5, 10
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky,
éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov; sanitárne prípravky.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov
a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske,
zubárske a zverolekárske; umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; šijacie materiály.

8.10.1999
10.4.2000
3, 5, 10
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky,
éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov; sanitárne prípravky.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov
a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske,
zubárske a zverolekárske; umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; šijacie materiály.

(540)

(732) Pharmagal, spol. s r. o., Murgašova 5, 949 01
Nitra, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540) PHARMAGAL
(732) Pharmagal, spol. s r. o., Murgašova 5, 949 01
Nitra, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111) 188807

19.1.2000
9.6.2007
9.6.2017
1558-97
9.6.1997

(540)

188843
19.1.2000
3.7.2007
3.7.2017
1829-97
3.7.1997
886215
22.1.1997
BX
8.10.1999
10.4.2000
5, 20, 31
5 - Veterinárne prípravky a látky; prísady do potravy pre zvieratá, vtáky a ryby patriace do triedy
5; dezinfekčné prípravky patriace do triedy 5;
pesticídy; prášky, spreje a obojky, všetko na ničenie bĺch a na použitie pre zvieratá; šampóny
a detergenty s liečivými účinkami na použitie pre
zvieratá.
20 - Pieskovaný papier na použitie vo vtáčích
klietkach a v klietkach a schránkach pre zvieratá.
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesné produkty a výrobky patriace do triedy 31, semená
a osivá patriace do triedy 31; živé zvieratá, vtáky
a ryby; krmivá a potrava pre zvieratá, vtáky a ryby; slad; sépiové kosti, kosti pre psov; stelivo pre
zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina a prípravky
z týchto produktov patriace do triedy 31 na použitie ako prísady do potravy a krmív.

OCEAN

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2007 - SK (obnovené ochranné známky)
(732) N. V. MASTERFOODS S. A., Kleine Kloosterstraat 8, 1932 St. Stevens Woluwe, BE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

7 (511) 5
(511) 5 - Kvapalný dezinfekčný prostriedok proti plesniam a baktériám.
(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188922
19.1.2000
5.9.2007
5.9.2017
2524-97
5.9.1997
8.10.1999
10.4.2000
30
30 - Jedlé sendviče, mäsové, bravčové, rybie a kuracie sendviče, keksy, chlieb, zákusky, cukrovinky, čokoláda, káva, náhrady kávy, čaj, horčica,
jedlá z ovsených vločiek, sladké pečivo, šťavy,
korenia, cukor.

(540) FISH MAC
(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)

188983
19.1.2000
24.9.2007
24.9.2017
2776-97
24.9.1997
8.10.1999
10.4.2000
5
5 - Tekutý prostriedok na dezinfekciu plôch a predmetov.

(540) FORTEN
(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

188989
19.1.2000
24.9.2007
24.9.2017
2784-97
24.9.1997
8.10.1999
10.4.2000

KVART

(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188990
19.1.2000
24.9.2007
24.9.2017
2785-97
24.9.1997
8.10.1999
10.4.2000
5
5 - Tekutý prostriedok na dezinfekciu nástrojov.

(540) KVARSEPT
(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188984
19.1.2000
24.9.2007
24.9.2017
2777-97
24.9.1997
8.10.1999
10.4.2000
3
3 - Prostriedok na umývanie riadu.

(540) LUCIA
(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

309

189021
19.1.2000
17.10.2007
17.10.2017
3054-97
17.10.1997
8.10.1999
10.4.2000
1, 2, 6, 7, 10, 16, 17, 20, 25, 27, 28, 37, 42
1 - Lepidlá na materiály PVC, granulát PVC.
2 - Ochranné nátery.
6 - Formy kovové pre plastikárske stroje.
7 - Dopravné pásy, plastikárske stroje a zariadenia k nim, náhradné diely
plastikárskych strojov.
10 - Výrobky z plastov určené pre zdravotníctvo.
16 - Kancelárska galantéria, najmä obaly na spisy
a zväzovače (zoraďovače).
17 - Fólie, izolačné fólie, hadice, hadičky a dosky z plastov, obaloviny z polyolefínov.20
20 - Nafukovacie reklamné predmety - malé série
nafukovacích napodobenín rôznych predmetov.
25 - Odevy z plastov.
27 - Podlahoviny z plastických hmôt.
28 - Nafukovacie hračky.
37 - Investičná výstavba v týchto výrobných odboroch.
42 - Projekcia, výskum a vývoj v týchto výrobných odboroch.

(540)

(591) modrá
(732) Fatra, a. s., tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111) 189088
(151) 20.1.2000

310
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
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vanie a distribúcia periodickej a neperiodickej
tlače, novín, časopisov, kníh a iných polygrafických výrobkov; vzdelávacia a školiaca činnosť;
vzdelávacia a školiaca činnosť v oblasti výpoč-

14.11.2007
14.11.2017
3362-97
14.11.1997
8.10.1999

(450) 10.4.2000
7 (511) 2, 7, 9, 16
(511) 2 - Tlačiarenská čerň, tlačiarenská pasta, farby,
farbivá a tlačiarenské sadzby ako prídavné roztoky na skvalitnenie farieb a atramentu.
7 - Tlačiarenské stroje sieťotlačové/tlačiarenské
stroje, časti a príslušenstvo k nim.
9 - Kopírovacie stroje a prístroje, fotografické,
elektrostatické a termické, kopírky a prístroje,
tlačiarne k počítačom, stroje a prístroje na reprodukciu obrazov, bleskové obrazové šablóny, spojovacie zariadenia k uvedeným prístrojom
a strojom, diely a príslušenstvá pre stroje a prístroje tu uvedené.
16 - Papier, lepenka a tovar vyrobený z papiera
a z lepenky, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, papierenský tovar, maliarske hárky a maliarske šablóny, škatule z papiera alebo z lepenky, atrament, atramentové náplne, pečiatkovacie
podušky, prepisovacie papiere, farbiace pásky,
atramentové farbivá, tlačiarenské súpravy ako sú
kombinácie tlačiarenských potrieb, šablón, papierových listov a atramentov rôznych farieb, pečiatkovacie súpravy, tlačiarenské zariadenie pre
kancelárie ako jednorázové zariadenia (kancelárske pomôcky), šablónové a pečiatkovacie zariadenia používané v kanceláriách, kopírky pre kancelárie a kopírovacie zariadenia pre kancelárie
ako jednorazové zariadenie (kancelárske pomôcky).
(540)

tovej techniky; vzdelávacia a školiaca činnosť
v oblasti zmeny životného štýlu; vzdelávacia a školiaca činnosť v oblasti spektrálnej analýzy interakčných biopolí; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kurzov.
(540) SAIB
(732) Marek Martin, Ing. - SAIB, Na hlinách 9, 917 01
Trnava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) Riso Kagaku Corporation, 5-34-7 Shiba, Minato-ku, Tokyo, JP;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189112
20.1.2000
19.11.2007
19.11.2017
3399-97
19.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
16, 35, 41
16 - Tlačoviny, noviny, časopisy, knihy, propagačné materiály, fotografie.
35 - Propagačná činnosť; reklamné a inzertné služby; zabezpečovanie inzercie; poskytovanie propagačných služieb; potlač propagačných a reklamných predmetov; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; personálne poradenstvo;
obchodný manažment a podnikové poradenstvo;
poradenstvo pri vedení podnikov.
41 - Nakladateľské, vydavateľské a distribučné
služby; výroba, vydávanie a distribúcia periodických a neperiodických publikácií; výroba, vydá-

189113
20.1.2000
19.11.2007
19.11.2017
3400-97
19.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
16, 35, 39, 41
16 - Tlačoviny, noviny, časopisy, knihy, propagačné materiály, fotografie.
35 - Propagačná činnosť; reklamné a inzertné služby; zabezpečovanie inzercie; poskytovanie propagačných služieb; potlač propagačných a reklamných predmetov; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; personálne poradenstvo;
obchodný manažment a podnikové poradenstvo;
poradenstvo pri vedení podnikov.
39 - Distribučné služby; distribúcia periodických
a neperiodických publikácií, periodickej a neperiodickej tlače, novín, časopisov, kníh a iných
polygrafických výrobkov.
41 - Nakladateľské a vydavateľské služby; výroba a vydávanie periodických a neperiodických
publikácií; výroba a vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, novín, časopisov, kníh a iných
polygrafických výrobkov; vzdelávacia a školiaca
činnosť; vzdelávacia a školiaca činnosť v oblasti
výpočtovej techniky; vzdelávacia a školiaca činnosť v oblasti zmeny životného štýlu; vzdelávacia a školiaca činnosť v oblasti spektrálnej analýzy interakčných biopolí; organizovanie a vedenie
konferencií; organizovanie a vedenie kurzov.

(540)

(732) Marek Martin, Ing. - SAIB, Na hlinách 9, 917 01
Trnava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)

189139
20.1.2000
12.12.2007
12.12.2017

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2007 - SK (obnovené ochranné známky)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

lentov a pomocného personálu, obhliadky miesta,
samotná výroba reklamných materiálov, vývoj
a návrhy umiestnenia (v časopisoch, na bilbórdoch, v stánkoch, televízii, káblovej televízii atď.)
a umiestňovanie návrhov.
42 - Dizajnérske služby a služby s tým súvisiace,
poskytovanie licencií na dizajn a vytvorené návrhy.

3659-97
12.12.1997
8.10.1999
10.4.2000
1

(510) Chemikálie pre priemysel; umelé živice v nespracovanom stave.

311

(540)

(540) JMAC
(732) CLARIANT AG, Rothausstrasse 61, CH-4132
Muttenz, CH;
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189224
27.1.2000
15.8.2007
15.8.2017
2333-97
15.8.1997
12.7.1999
10.4.2000
3, 8, 9, 16, 20, 21, 24, 27, 35, 42
3 - Potpourri.
8 - Nožiarsky tovar a príbory (nože, vidličky, lyžičky) a podobný tovar používaný na jedenie
a varenie vrátane lyžíc na naberanie špagiet, nožov a vidličiek na porciovanie mäsa, servírovacích príborov, lopatiek a klieští na servírovanie
múčnikov a vidličiek na mäso (s výnimkou tovarov z drahých kovov).
9 - Rámy na okuliare, slnečné okuliare, puzdrá na
okuliare.
16 - Vzory, papier a papiernický tovar, písacie
potreby, tlačoviny, ozdobný baliaci papier, papierové taniere a podnosy, baliaci papier na pokrytie
políc a zásuviek.
20 - Nábytok (s výnimkou nábytku špeciálneho
laboratórneho a nábytku na lekárske účely),
zrkadlá, rámy na obrazy, postele, komody, bielizníky, stoličky, stoly, police, gauče a pohovky,
skrine, pracovné stoly, vitríny.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby, nápojové súpravy, misy, misky, hrebene, kefy;
svietniky, riad, ohňovzdorné nádoby na prípravu
pokrmov, podložky pod poháre a iné nádoby,
šejkre, kanvice na kávu, karafy a čaše, dekoratívne potreby patriace do triedy 21, nádoby a obaly
patriace do triedy 21, obedové súpravy, servírovacie súpravy, poháre, termosky, naberačky na
zmrzlinu, zrkadlá, šálky, rámy na obrazy, džbány, prestierania patriace do triedy 21, servírovacie misy, misy a misky na šalát, soľničky a koreničky, miešadlá, stolové náčinie, nádoby na cukor a kanvičky na smotanu, kanvice na čaj, podnosy, podložky pod horúce nádoby, vázy, vínové
poháre.
24 - Textílie; posteľná bielizeň vrátane prikrývok,
plachiet, obliečky na paplóny a podušky, uteráky,
ozdobné prikrývky a vyšívané vankúše, prešívané prikrývky, periny, povlaky, vreckovky.
27 - Koberce metrové aj kusové, koberčeky, podlahové krytiny, drapérie, záclony, závesy a tapety.
35 - Služby v oblasti reklamy a podpory predaja
vrátane vyvíjania pútačov, koncepcií, nápadov
a materiálov, aranžovanie záberov na výrobu fotografií, reklama vrátane výberu fotografov, ta-

(732) Calvin Klein Trademark Trust, c/o Calvin Klein,
Inc., 205 West 39th Street, New York, New York
10018, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

189305
16.2.2000
17.1.2007
17.1.2017
186-97
17.1.1997
8.11.1999
16.5.2000
36
36 - Faktoring a forfajting.

(732) 1. garantovaná, a. s., Námestie 1.mája 14, 811 06
Bratislava, SK;
(740) Kollár Andrej, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

189310
16.2.2000
14.2.2007
14.2.2017
504-97
14.2.1997
8.11.1999
16.5.2000
11
Vreckové a ručné svietidlá, ich časti, súčasti
a príslušenstvá, baterky ako svietidlá, ich časti,
súčasti a príslušenstvá.

(540)

(554) trojrozmerná známka
(591) čierna
(732) MAG INSTRUMENT, INC., 2001 South Hellman Avenue, Ontario, CA 91761-8019, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111) 189311
(151) 16.2.2000
(156) 14.2.2007

312
(180)
(210)
(220)
(442)
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14.2.2017
505-97
14.2.1997
8.11.1999

(450) 16.5.2000
7 (511) 11
(510) Vreckové a ručné svietidlá, ich časti, súčasti
a príslušenstvá, baterky ako svietidlá, ich časti,
súčasti a príslušenstvá.
(540)

(554) trojrozmerná známka
(591) čierna
(732) MAG INSTRUMENT, INC., 2001 South Hellman Avenue, Ontario, CA 91761-8019, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189312
16.2.2000
14.2.2007
14.2.2017
506-97
14.2.1997
8.11.1999
16.5.2000
11
11 - Vreckové a ručné svietidlá, ich časti, súčasti
a príslušenstvá, baterky ako svietidlá, ich časti,
súčasti a príslušenstvá.

(540)

(554) trojrozmerná známka
(591) čierna
(732) MAG INSTRUMENT, INC., 2001 South Hellman Avenue, Ontario, CA 91761-8019, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

(540)

189313
16.2.2000
14.2.2007
14.2.2017
507-97
14.2.1997
8.11.1999
16.5.2000
11
Vreckové a ručné svietidlá, ich časti, súčasti
a príslušenstvá, baterky ako svietidlá, ich časti,
súčasti a príslušenstvá.

(554) trojrozmerná známka
(591) čierna
(732) MAG INSTRUMENT, INC., 2001 South Hellman Avenue, Ontario, CA 91761-8019, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189378
16.2.2000
15.8.2007
15.8.2017
2332-97
15.8.1997
8.11.1999
16.5.2000
3, 8, 9, 16, 20, 21, 24, 27, 35, 42
3 - Potpourri.
8 - Nožiarsky tovar a príbory (nože, vidličky, lyžičky) a podobný tovar používaný na jedenie
a varenie patriaci do triedy 8 vrátane lyžíc na naberanie špagiet, nožov a vidličiek na porciovanie
mäsa, servírovacích príborov, lopatiek a klieští
na servírovanie múčnikov a vidličiek na mäso
(s výnimkou tovarov z drahých kovov).
9 - Rámy na okuliare, slnečné okuliare, puzdrá na
okuliare.
16 - Vzory, papier a papiernický tovar, písacie
potreby, tlačoviny, ozdobný baliaci papier, papierové taniere a podnosy, baliaci papier na pokrytie
políc a zásuviek.
20 - Nábytok (s výnimkou nábytku špeciálneho
laboratórneho a nábytku na lekárske účely),
zrkadlá, rámy na obrazy, postele, komody, bielizníky, stoličky, stoly, police, gauče a pohovky,
skrine, pracovné stoly, vitríny.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby, nápojové súpravy, misy, misky, hrebene, kefy;
svietniky, riad, ohňovzdorné nádoby na prípravu
pokrmov, podložky pod poháre a iné nádoby,
šejkre, kanvice na kávu, karafy a čaše, dekoratívne potreby patriace do triedy 21, nádoby a obaly
patriace do triedy 21, obedové súpravy, servírovacie súpravy, poháre, termosky, naberačky na
zmrzlinu, zrkadlá, šálky, rámy na obrazy, džbány, prestierania patriace do triedy 21, servírovacie misy, misy a misky na šalát, soľničky a koreničky, miešadlá, stolové náčinie, nádoby na cukor a kanvičky na smotanu, kanvice na čaj, podnosy, podložky pod horúce nádoby, vázy, vínové
poháre.
24 - Textílie; posteľná bielizeň vrátane prikrývok,
plachiet, obliečky na paplóny a podušky, uteráky,
ozdobné prikrývky a vyšívané vankúše, prešívané prikrývky, periny, povlaky, vreckovky.
27 - Koberce metrové aj kusové, koberčeky, podlahové krytiny, drapérie, záclony, závesy a tapety.
35 - Služby v oblasti reklamy a podpory predaja
vrátane vyvíjania pútačov, koncepcií, nápadov
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a materiálov, aranžovanie záberov na výrobu fotografií, reklama vrátane výberu fotografov, talentov a pomocného personálu, obhliadky miesta,
samotná výroba reklamných materiálov, vývoj
a návrhy umiestnenia (v časopisoch, na billboardoch, v stánkoch, televízii, káblovej televízii atď.)
a umiestňovanie návrhov.
42 - Dizajnérske služby a služby s tým súvisiace,
poskytovanie licencií na dizajn a vytvorené návrhy.

(732) Calvin Klein Trademark Trust, c/o Calvin Klein,
Inc., 205 West 39th Street, New York, New York
10018, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

189731
20.3.2000
5.9.2007
5.9.2017
2525-97
5.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
35, 41, 42
35 - Udeľovanie licencií (franchising) reštauráciám a iným zariadeniam poskytujúcim jedlo
a nápoje určené na konzumovanie.
41 - Služby súvisiace so zaškoľovaním personálu
do riadenia a prevádzkovania reštaurácií a iných
zariadení poskytujúcich jedlo a nápoje určené na
konzumovanie.
42 - Služby súvisiace s prevádzkou reštaurácií
a iných zariadení poskytujúcich jedlo a nápoje
určené na konzumovanie; služby súvisiace s navrhovaním reštaurácií a iných zariadení poskytujúcich jedlo a nápoje určené na konzumovanie;
služby súvisiace s prípravou jedál "na odnesenie".

(540) McDRIVE
(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)

26.4.2000
3.2.2007
3.2.2017
368-97
3.2.1997
18.1.2000
11.7.2000
7

(511) 7 - Poľnohospodárske a záhradnícke stroje a nástroje s výnimkou ručného náradia, stroje na kosenie trávy a žacie strojčeky s výnimkou ručného
náradia, časti a príslušenstvá uvedených výrobkov.

(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

313

190056
20.3.2000
15.1.2007
15.1.2017
137-97
15.1.1997
8.10.1999
12.6.2000
5
5 - Farmaceutické výrobky, najmä vitamínové prípravky, doplnky racionálnej výživy, vitamínové minerály.

(540) Full Spectrum
(732) California Fitness, s. r. o., Bajzova 13, 821 08
Bratislava, SK;

(111) 190114

(540) FLYMO TURBO LITE
(732) Flymo Société Anonyme, Alpenstrasse 12, CH-6300 Zug, CH;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190149
26.4.2000
24.9.2007
24.9.2017
2780-97
24.9.1997
18.1.2000
11.7.2000
5
5 - Tekutý dezinfekčný prostriedok na sanitárne
účely.

(540) 5 P
(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190150
26.4.2000
24.9.2007
24.9.2017
2786-97
24.9.1997
18.1.2000
11.7.2000
1, 3, 4, 5, 16, 17, 20
1 - Chemické výrobky pre priemysel; lepidlá pre
priemysel.
3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie
a brúsenie; bieliace a iné prípravky na pranie
a čistenie bielizne; kozmetické prípravky.
4 - Sviečky.
5 - Dezinfekčné prostriedky.
16 - Lepidlá kancelárske a pre domácnosť.
17 - Plastové výrobky (lisované) ako polotovary,
tesniace a izolačné hmoty.
20 - Obalové nádoby z plastických hmôt.

(540)

(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

314
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
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nistráciu výrobných údajov, výrobných tokov
a rozdeľovanie úloh, najmä na navrhovanie pomocou počítača (CAD); zariadenia na ukladanie
alebo implementáciu uvedeného počítačového softvéru, najmä magnetické, elektronické a optické

190184
26.4.2000
18.12.2007
18.12.2017
3721-97
18.12.1997
18.1.2000
11.7.2000

dátové nosiče a pamäťové karty; výučbové materiály zaznamenané na dátových nosičoch v elektronickej, magnetickej alebo optickej forme.
16 - Tlačené materiály na navrhovanie pomocou
počítača, tvorbu a dokumentáciu mechanických
a elektromechanických častí, výrobkov alebo komponentov, najmä obežníky, časopisy, brožúry, letáky, knihy, katalógy, výťahy z článkov, prehľady údajov, informácie o používaní výrobkov
a systémov, technické oznámenia, príručky o používaní a obsluhe výrobkov a systémov; tlačené
materiály na navrhovanie (dizajn) kovových častí, výrobkov a komponentov pomocou počítača, najmä obežníky, časopisy, brožúry, letáky,
knihy, katalógy, výťahy z článkov, prehľady údajov, informácie o používaní výrobkov a systémov, technické oznámenia, príručky o používaní
a obsluhe výrobkov a systémov; tlačené materiály na administráciu výrobných údajov, pracovných tokov a rozdeľovanie úloh, najmä obežníky,
časopisy, brožúry, letáky, knihy, katalógy, výťahy z článkov, prehľady údajov, informácie
o používaní výrobkov a systémov, technické
oznámenia, príručky o používaní a obsluhe výrobkov a systémov; výučbové materiály na navrhovanie (dizajn) pomocou počítačov, tvorbu a dokumentáciu mechanických alebo elektromechanických súčiastok, výrobkov alebo komponentov,
najmä tlačené materiály; výučbové materiály na
navrhovanie (dizajn) kovových súčastí, výrobkov
a komponentov pomocou počítača, najmä tlačené
materiály.
42 - Služby počítačových programov na administráciu výrobných dát, pracovných tokov, rozdeľovanie úloh, navrhovanie (dizajn) mechanických a elektromechanických súčastí, výrobkov
a komponentov, najmä tvorba a údržba počítačových programov a programov pre banky dát na
spracovanie informácií a dát; pomocné, poradenské a inžinierske služby na administráciu výrobných údajov, pracovných tokov, rozdeľovanie
úloh a systémy navrhovania (dizajn) mechanických a elektromechanických súčastí, výrobkov
a komponentov pomocou počítača, najmä realizácie špecifických riešení na zákazku a kombinácie komponentov systému.

7 (511) 30
(510) Mrazené mliečne krémy, zmrzliny.
(540) CREMISSIMO
(732) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190186
26.4.2000
23.12.2007
23.12.2017
3755-97
23.12.1997
18.1.2000
11.7.2000
30, 32
30 - Cukrovinky, čokoláda, čokoládové nápoje,
fondán, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje,
karamelky, kávové krémy, keksy, koláče, marcipán, oblátky, pečivo, perníky, príchuti do koláčov
a zákuskov.
32 - Nápojové zmesi a prášky.

(540) LEDOVÉ KAŠTANY
(732) Société des Produits Nestlé S. A., Vevey, CH;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190647
19.5.2000
16.1.2007
16.1.2017
159-97
16.1.1997
39637802.1
29.8.1996
DE
14.2.2000
14.8.2000
9, 16, 42
9 - Počítačový softvér, najmä počítačové programy a programy pre banky dát, pre dizajn pomocou počítača (CAD), tvorbu a dokumentáciu
mechanických a elektromechanických súčiastok,
výrobkov alebo komponentov a na analýzu, optimalizáciu, tvorbu, vizualizáciu, simuláciu, preskúšavanie a výrobu uvedených súčiastok; počítačový softvér, najmä počítačové programy a programy pre banky dát, pre dizajn kovových častí,
výrobkov a komponentov, najmä kovových častí
v tvare dosky alebo oblúka, pomocou počítača
(CAD) a na analýzu, optimalizáciu, tvorbu, vizualizáciu, simuláciu, preskúšavanie a výrobu mechanických a elektromechanických súčiastok;
počítačový softvér, najmä počítačové programy
a programy na vývoj výrobkov a výrobkov spolupracujúceho softvéru, ako napríklad softvéru
umožňujúceho telekonferencie alebo internetové
konferencie; počítačový softvér, najmä počítačové programy a programy pre banky dát, na admi-

(540) COCREATE
(732) CoCreate Software GmbH + CoKG, Posoner
Strasse 1, D-71065 Sindelfingen, DE;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

190702
19.5.2000
10.10.2007
10.10.2017
2987-97
10.10.1997
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(442)
(450)
7 (511)
(510)

14.2.2000
14.8.2000
3
Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie, brúsenie, drhnutie; mydlá.

(540)

(554) trojrozmerná známka
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190983
19.5.2000
15.1.2007
15.1.2017
133-97
15.1.1997
8.11.1999
14.8.2000
5, 36
5 - Farmaceutické výrobky, najmä vitamínové
prípravky, doplnky racionálnej výživy, vitamínové minerály.
36 - Sprostredkovanie nákupu a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí.

(540) 4 Life
(732) California Fitness, s. r. o., Bajzova 13, 821 08
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

191357
19.6.2000
11.3.2007
11.3.2017
744-97
11.3.1997
10.9.1999
12.9.2000
29, 31
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, mliečne nápoje; jedlé oleje
a tuky.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina;
semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá,
slad.

PACHOLÍK
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(732) LAKTOS PRAHA spol. s r. o., Nová cesta 17,
140 00 Praha, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191381
17.7.2000
25.2.2007
25.2.2017
590-97
25.2.1997
10.4.2000
9.10.2000
9, 36, 42
9 - Počítačový softvér na spracovanie dizajnu a dát.
36 - Lízingové služby na počítačové služby.
42 - Analýzy, dizajn, rešerše, konzultačné a poradenské služby týkajúce sa oblasti počítačov,
počítačového softvéru na spracovanie dizajnu
a dát, zriaďovania vnútorných počítačových sietí
a štruktúr a počítačových systémov.

(540)

(732) ACER INCORPORATED, 7F, No. 137, Sec. 2,
Cheng-Kuo North Rd., Taipei, R. O. C., TW;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

191776
23.8.2000
28.1.2007
28.1.2017
294-97
28.1.1997
16.5.2000
7.11.2000
41
Usporadúvanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí.

(540)

(732) Agentúra Wort, spol. s r. o., Cukrovarská 240,
925 21 Sládkovičovo, SK;
(740) Križan Kamil, Sládkovičovo, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191803
23.8.2000
24.10.2007
24.10.2017
3136-97
24.10.1997
16.5.2000
7.11.2000
2, 7, 9, 16
2 - Tlačiarenská čerň, tlačiarenská pasta, farby,
farbivá a tlačiarenské sadzby ako prídavné roztoky na skvalitnenie farieb a atramentu.
7 - Tlačiarenské stroje sieťotlačové, tlačiarenské
stroje, časti a príslušenstvo k nim.
9 - Kopírovacie stroje a prístroje, fotografické,
elektrostatické a termické kopírovacie stroje
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a prístroje, tlačiarne k počítačom, stroje a prístroje na reprodukciu obrazov, bleskové obrazové
šablóny, spojovacie zariadenia k uvedeným prístrojom a strojom, diely a príslušenstvo na stroje
a prístroje tu uvedené.
16 - Papier, lepenka a tovar vyrobený z papiera
a z lepenky, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, papiernický tovar, maliarske hárky a maliarske šablóny, škatule z papiera alebo z lepenky, atrament, atramentové náplne, pečiatkovacie
podušky, prepisovacie papiere, farbiace pásky,
atramentové farbivá, tlačiarenské súpravy, ako sú
kombinácie tlačiarenských potrieb, šablón, papierových listov a atramentov rôznych farieb, pečiatkovacie súpravy, tlačiarenské zariadenie do
kancelárií ako jednorazové zariadenia (kancelárske pomôcky), šablónové a pečiatkovacie zariadenia používané v kanceláriách, kopírovacie prístroje do kancelárií a kopírovacie zariadenie do
kancelárií ako jednorazové zariadenie (kancelárske pomôcky).

(540)

(732) Riso Kagaku Corporation, 5-34-7 Shiba, Minato-ku, Tokyo, JP;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

(732) Riso Kagaku Corporation, 5-34-7 Shiba, Minato-ku, Tokyo, JP;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191804
23.8.2000
24.10.2007
24.10.2017
3137-97
24.10.1997
16.5.2000
7.11.2000
2, 7, 9, 16
2 - Tlačiarenská čerň, tlačiarenská pasta, farby,
farbivá a tlačiarenské sadzby ako prídavné roztoky na skvalitnenie farieb a atramentu.
7 - Tlačiarenské stroje sieťotlačové, tlačiarenské
stroje, časti a príslušenstvo k nim.
9 - Kopírovacie stroje a prístroje, fotografické,
elektrostatické a termické kopírovacie stroje
a prístroje, tlačiarne k počítačom, stroje a prístroje na reprodukciu obrazov, bleskové obrazové
šablóny, spojovacie zariadenia k uvedeným prístrojom a strojom, diely a príslušenstvo na
uvedené stroje a prístroje.
16 - Papier, lepenka a tovar vyrobený z papiera
a z lepenky, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, papiernický tovar, maliarske hárky a maliarske šablóny, škatule z papiera alebo z lepenky, atrament, atramentové náplne, pečiatkovacie
podušky, prepisovacie papiere, farbiace pásky,
atramentové farbivá, tlačiarenské súpravy, ako sú
kombinácie tlačiarenských potrieb, šablón, papierových listov a atramentov rôznych farieb, pečiatkovacie súpravy, tlačiarenské zariadenie do
kancelárií ako jednorazové zariadenie (kancelárske pomôcky), šablónové a pečiatkovacie zariadenia používané v kanceláriách, kopírovacie prístroje do kancelárií a kopírovacie zariadenia do
kancelárií ako jednorazové zariadenie (kancelárske pomôcky).

(540)

193302
15.12.2000
23.12.2007
23.12.2017
3753-97
23.12.1997
12.9.2000
12.3.2001
30, 32
30 - Cukrovinky, čokoláda, čokoládové nápoje, fondán, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, karamelky, kávové krémy, keksy, koláče, marcipán,
oblátky, pečivo, perníky, príchuti do koláčov
a zákuskov.
32 - Nápojové zmesi a prášky.

ZORA ARAŠÍDOVÁ
POCHOUTKA

(732) Société des Produits Nestlé S. A., Vevey, CH;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

193540
15.12.2000
11.3.2007
11.3.2017
748-97
11.3.1997
10.9.1999
12.3.2001
29, 30, 31
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, mliečne nápoje; jedlé
oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny, smotanové zmrzliny, mrazené smotanové krémy; kakaové, kávové a čokoládové nápoje obsahujúce
mlieko; med, melasový sirup; kvasnice, prášky,
prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako
chuťové prísady; korenie; 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; slad.

(540) BIOKYS
(732) LAKTOS PRAHA spol. s r. o., Nová cesta 17,
140 00 Praha, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)

193544
15.12.2000
11.3.2007
11.3.2017
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(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

747-97
11.3.1997
10.9.1999
12.3.2001
29, 30, 31
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, mliečne nápoje; jedlé oleje
a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny, smotanové zmrzliny, mrazené smotanové krémy; kakaové, kávové a čokoládové nápoje obsahujúce
mlieko; med, melasový sirup; kvasnice, prášky
do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; 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; potrava pre zvieratá,
slad.

(540) JOVOKOKTEIL
(732) LAKTOS PRAHA spol. s r. o., Nová cesta 17,
140 00 Praha, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

193702
16.1.2001
11.7.2007
11.7.2017
1984-97
11.7.1997
9.10.2000
9.4.2001
3, 8, 11, 21
3 - Bieliace prípravky a iné látky používané
v práčovniach, čistiace, leštiace, odmasťovacie,
brúsne prípravky, mydlá, parfumérie, éterické
oleje, kozmetika, vlasové vody, prostriedky na
čistenie zubov.
8 - Ručné nástroje a náradie, nožiarsky tovar,
vidličky, lyžice, britvy, žiletky, škrabky na ľad,
vylupovače jablčných jadier, lúpače pomarančov,
súpravy kuchynského náradia, porcovače na koláče a pizze, škrabky na zemiaky, sekáčiky na
potraviny, krájače zemiakových hranolčekov
a strúhadlá na potraviny, ostriče nožov, odmeriavacie lyžice, nožnice.
11 - Lustre.
21 - Domáce a kuchynské neelektrické potreby
a nádoby s výnimkou z drahých kovov, hrebene,
huby, kefy, oceľová vlna, neopracované alebo
čiastočne spracované sklo s výnimkou stavebného, sklený tovar, najmä misky, misy, šálky, čaše,
poháre, vázy, nádoby, škatule, džbány, zaváracie
poháre, fľaše, nádoby na skladovanie, porcelán,
kameninové nádoby, hrnčiarsky tovar, košíky,
koše na bielizeň, žehliace dosky, obuváky, napínače na topánky, vedrá, svietniky s výnimkou
z drahých kovov, pracháče na koberce, lopatky
na smetie, kefy a zmetáčiky, mechanické kefy
(metly) na čistenie kobercov, jelenice na čistenie, prachovky, handry a čistiace nástroje, leštiaci
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materiál okrem prípravkov z papiera a kameňa,
odpadkové koše, leštiace (cídiace) vankúšiky a kefy, schránky na mydlo, polievacie kanvy a zariadenia, automatické nádoby s tekutým mydlom,
držiaky na šálky, poháre, tégliky a čaše.
(540)

(732) Betterware International Ltd., Stanley House, Park
Lane, Castle Vale, Birmingham, West Midlands,
B35 6LJ, GB;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

194498
15.2.2001
24.9.2007
24.9.2017
2778-97
24.9.1997
8.10.1999
10.5.2001
3
3 - Tekutý čistiaci prostriedok.

(540) SOMO
(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

200754
11.11.2002
30.1.2007
30.1.2017
340-97
30.1.1997
6.8.2002
4.2.2003
1, 2, 3, 4, 29
1 - Chemikálie pre textilný priemysel, chemické
prípravky pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; rozpúšťadlá tukov; mastné kyseliny; technické glyceríny; lúhové prípravky používané v priemysle;
konzervačné prípravky obsiahnuté v triede 1; kalcinovaná sóda.
2 - Ochranné prípravky na drevo.
3 - Brilantína; glycerínové prípravky na kozmetické účely; vlasové vody a krémy; vosky na
kozmetické účely; pleťové krémy; kozmetické
prípravky na ošetrovanie pokožky; kozmetické
krémy; koncentráty účinných látok na kozmetické účely; éterické oleje; prípravky s obsahom parafínu na kozmetické účely; voňavky; mydlá
všetkých druhov; náhradky mydla a mydlárske
výrobky; prípravky na ošetrenie zubov a ústnej
dutiny v tuhej, kvapalnej, pastovej a v práškovej
forme; pracie, čistiace a leštiace prípravky, bieliaca sóda a iné lúhové prípravky na bielenie,
pranie a čistenie; prípravky na ošetrenie obuvi
obsiahnuté v triede 3, toaletné prípravky obsiahnuté v triede 3; leštiace vosky.
4 - Tuky, oleje a mazadlá na priemyselné a technické účely; oleje na svietenie; parafínové vý-
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robky; cerezínové výrobky; stearín a stearínové
výrobky; vosk a prípravky z vosku obsiahnuté
v triede 4.
29 - Jedlé tuky a oleje.

(540) MILO
(732) MILO Olomouc, a. s., Šantova 14, 771 59 Olomouc, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

202379
14.4.2003
15.1.2007
15.1.2017
130-97
15.1.1997
9.1.2003
1.7.2003
35, 36
35 - Sprostredkovanie obchodu s farmaceutickými výrobkami, vitamínovými prípravkami, doplnkami racionálnej výživy, vitamínovými minerálmi; spostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s hnuteľnými vecami.
36 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s nehnuteľnosťami.

Perfect Nutrition

(732) California Fitness, s. r. o., Bajzova 13, 821 08
Bratislava, SK;
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Prevody a prechody práv
(111) 93424
(210) 1523
(732) GUABER HOUSEHOLD S.r.l., Via Gramsci 41,
Funo di Argelato, IT;
(770) GUABER S.p. A., via P. Gobetti 4, 40050 Funo
di Argelato, IT;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.7.2006
(580) 27.2.2007
(111) 97817
(210) 8835
(732) IVAX Pharmaceuticals, s. r. o., Ostravská 29,
747 70 Opava-Komárov, CZ;
(770) IVAX - CR, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komárov, CZ;
(580) 12.2.2007
(111) 152983
(210) 9825
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., F.A. Gerstnera 21/3, 371 30 České Budějovice, CZ;
(770) KOH-I-NOOR HADRTMUTH, státní podnik,
České Budějovice, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.5.1992
(580) 9.2.2007
(111) 159077
(210) 42857
(732) CORLIB BRAND HOLDING LTD., Vanterpool
Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town,
Tortola, VG;
(770) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.9.2005
(580) 16.2.2007
(111) 159170
(210) 42327
(732) Chemtura Corporation, Benson Road, Middlebury, Connecticut 06749, US;
(770) Chemtura USA Corporation, Benson Road, Middlebury, Connecticut 06749, US;
(580) 27.2.2007
(111)
(210)
(732)
(770)

163302
49677
Isagro S.p.A., Via Felice Casati 20, Milan, IT;
Caffaro S.p.A., Via Borgonuovo 14, 20 121 Milano, IT;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.10.2001
(580) 14.2.2007
(111) 163454
(210) 50022
(732) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC,
5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, US;
(770) Ashland Inc., a Kentucky corporation, 50 E. RiverCenter Boulevard, Covington, Kentucky 41012-0391, US;

Dátum uzavretia zmluvy: 29.6.2005
(580) 1.2.2007
(111) 168262
(210) 57229
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) Sara Lee Corporation, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Maryland, Winston - Salem, North
Carolina, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 2.2.2007

(111) 168334
(210) 57471
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) Sara Lee Corporation, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Maryland, Winston - Salem, North
Carolina, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 1.2.2007
(111) 168397
(210) 57230
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) Sara Lee Corporation, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Maryland, Winston - Salem, North
Carolina, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 1.2.2007
(111) 168398
(210) 57231
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) Sara Lee Corporation, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Maryland, Winston - Salem, North
Carolina, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 1.2.2007

(111) 168399
(210) 57232
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) Sara Lee Corporation, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Maryland, Winston - Salem, North
Carolina, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 1.2.2007
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(111) 168961
(210) 59383
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North
Carolina 27105, US;
(770) SARA LEE CORPORATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Maryland, Winston - Salem, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 2.2.2007

(111) 171531
(210) 59380
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) SARA LEE CORPORATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Maryland, Winston - Salem, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 2.2.2007

(111) 169558
(210) 59381
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) Sara Lee Corporation, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Maryland, Winston - Salem, North
Carolina, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 2.2.2007

(111) 172162
(210) 311-93
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) Sara Lee Corporation, 1000 E. Hanes Mill Road,
Winston - Salem, North Carolina 27105, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 1.2.2007

(111) 169855
(210) 60346
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) SARA LEE CORPORATION, 470 Hanes Mill
Road, Winston - Salem, North Carolina 27105, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 2.2.2007

(111) 172756
(210) 66471
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) Sara Lee Corporation, 470 Hanes Mill Road,
Winston - Salem, North Carolina 27105, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 2.2.2007

(111) 170237
(210) 59385
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) SARA LEE CORPORATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Maryland, Winston - Salem, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 2.2.2007

(111) 174484
(210) 73341
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) Sara Lee Corporation, 470 Hanes Mill Road,
Winston - Salem, North Carolina 27105, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 2.2.2007

(111) 170238
(210) 59384
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) SARA LEE CORPORATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Maryland, Winston - Salem, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 2.2.2007
(111) 170239
(210) 59382
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) SARA LEE CORPORATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Maryland, Winston - Salem, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 2.2.2007

(111) 174872
(210) 72140
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) Sara Lee Corporation, 1000 E. Hanes Mill Road,
Winston - Salem, North Carolina 27105, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 2.2.2007
(111) 174873
(210) 72135
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) SARA LEE CORPORATION, Winston - Salem,
North Carolina 27102, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 2.2.2007
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(111) 175671
(210) 64704
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) SARA LEE CORPORATION, 470 Hanes Mill
Road, Winston - Salem, North Carolina 27105, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 14.2.2007

(111) 186137
(210) 3412-96
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) SARA LEE CORPORATION, Winston - Salem,
North Carolina 27102, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 2.2.2007

(111) 176654
(210) 59229
(732) TREND Holding, spol. s r. o., Rezedova 5, 820 07
Bratislava, SK;
(770) V. K. Konzulex, s. r. o., Miletičova 7, 821 08
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 12.12.2006
(580) 23.2.2007

(111) 186259
(210) 404-98
(732) ZOOPRODUKT, s. r. o., Športová 382, 922 01
Veľké Orvište, SK;
(770) Ivan Mocko - ZOOPRODUKT, Jesenského, 921 01
Piešťany, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 28.12.2006
(580) 27.2.2007

(111) 178682
(210) 1016-94
(732) SARA LEE CORPORATION, Winston - Salem,
North Carolina 27102, US;
(770) J. E. Morgan Knitting Mills, Inc., TAMAQUA,
Pennsylvania 18252, US;
(580) 19.2.2007

(111) 187313
(210) 2747-96
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) SARA LEE CORPORATION, Winston - Salem,
North Carolina 27102, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 2.2.2007

(111) 178682
(210) 1016-94
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) SARA LEE CORPORATION, Winston - Salem,
North Carolina 27102, US;
(580) 19.2.2007
(111) 180414
(210) 2249-93
(732) Eurotech Bratislava, spol. s r. o., Rybničná 36,
831 07 Bratislava, SK;
(770) FRIGOTECH, spol. s r. o., Opavská 26, 831 01
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 28.12.2006
(580) 5.2.2007
(111) 181950
(210) 1735-93
(732) Husqvarna AB, Drothinggatan 2, SE-561 82 Huskvarna, SE;
(770) Aktiebolaget Electrolux, S:t Göransgatan 143,
SE-105 45 Stockholm, SE;
Dátum uzavretia zmluvy: 31.12.2005
(580) 27.2.2007

(111) 185715
(210) 2977-96
(732) PFIZER CONSUMER HEALTHCARE HEALTH
AB, SE-112 87 Stockholm, SE;
(770) Pfizer Health AB, SE-112 87 Stockholm, SE;
Dátum uzavretia zmluvy: 18.12.2006
(580) 7.2.2007

(111) 187414
(210) 1142-97
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) SARA LEE CORPORATION, 470 Hanes Mill
Road, Winston - Salem, North Carolina 27105, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 2.2.2007

(111) 188983
(210) 2776-97
(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) Ing. Pavol Banák - Banchem, chemická výroba
a obchod, Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 11.12.2006
(580) 14.2.2007
(111) 188984
(210) 2777-97
(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) Ing. Pavol Banák - Banchem, chemická výroba
a obchod, Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 11.12.2006
(580) 14.2.2007
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(111) 188989
(210) 2784-97
(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) Ing. Pavol Banák - Banchem, chemická výroba
a obchod, Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 11.12.2006
(580) 14.2.2007

(111) 189820
(210) 3838-97
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) SARA LEE CORPORATION, 470 Hanes Mill
Road, Winston - Salem, North Carolina 27105, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 2.2.2007

(111) 188990
(210) 2785-97
(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) Ing. Pavol Banák - Banchem, chemická výroba
a obchod, Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 11.12.2006
(580) 14.2.2007

(111) 190009
(210) 837-98
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) SARA LEE CORPORATION, 470 Hanes Mill
Road, Winston - Salem, North Carolina 27105, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 2.2.2007

(111) 189389
(210) 2383-97
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) Sara Lee Corporation, 470 Hanes Mill Road,
Winston - Salem, North Carolina 27127, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 2.2.2007

(111) 190010
(210) 838-98
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) SARA LEE CORPORATION, 470 Hanes Mill
Road, Winston - Salem, North Carolina 27105, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 2.2.2007

(111) 189390
(210) 2384-97
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) Sara Lee Corporation, 470 Hanes Mill Road,
Winston - Salem, North Carolina 27127, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 2.2.2007

(111) 190149
(210) 2780-97
(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) Ing. Pavol Banák - Banchem, chemická výroba
a obchod, Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 11.12.2006
(580) 14.2.2007

(111) 189632
(210) 220-98
(732) Prepirová Silvia, Pod Lipami 7, 940 01 Nové
Zámky, SK;
(770) DOMINO PRESS, spol. s r. o., Panská 13, 811 01
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 3.1.2007
(580) 19.2.2007

(111) 190150
(210) 2786-97
(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) Ing. Pavol Banák - Banchem, chemická výroba
a obchod, Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 11.12.2006
(580) 14.2.2007

(111) 189635
(210) 223-98
(732) Prepirová Silvia, Pod Lipami 7, 940 01 Nové
Zámky, SK;
(770) DOMINO PRESS, spol. s r. o., Panská 13, 811 01
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 3.1.2007
(580) 19.2.2007

(111) 191994
(210) 2923-98
(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) Ing. Pavol Banák - Banchem, chemická výroba
a obchod, Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 11.12.2006
(580) 14.2.2007
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(111) 191995
(210) 2924-98
(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) Ing. Pavol Banák - Banchem, chemická výroba
a obchod, Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 11.12.2006
(580) 14.2.2007
(111) 192239
(210) 2867-98
(732) MPM - QUALITY, v. o. s., Příborská 602, 738 02
Frýdek-Místek, CZ;
(770) EUTECH, akciová společnost, Nádražní 1, 785 13
Šternberk, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 7.4.2006
(580) 12.2.2007

(111) 193605
(210) 1066-99
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(770) Sara Lee Corporation, 1000 East Hanes Mill Road,
Winston-Salem, North Carolina, 27105, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.8.2006
(580) 2.2.2007
(111) 194498
(210) 2778-97
(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) Ing. Pavol Banák - Banchem, chemická výroba
a obchod, Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 11.12.2006
(580) 14.2.2007

(111) 196624
(210) 1495-2000
(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) Ing. Pavol Banák - Banchem, chemická výroba
a obchod, Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 11.12.2006
(580) 14.2.2007
(111)
(210)
(732)
(770)

198856
3647-2000
MP servis, s. r. o., Vysoká 87/4, 010 03 Žilina, SK;
www.brigádnici.sk, spol. s r.o., Kpt. Nálepku 1597,
924 01 Galanta, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.6.2006
(580) 9.2.2007
(111) 199151
(210) 2577-2000
(732) SEB S.A., Chemin du Petit Bois, les 4 M, 69130
Ecully, FR;
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(770) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH,
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, DE;
Dátum uzavretia zmluvy: 7.6.2006
(580) 19.2.2007

(111) 202023
(210) 3832-2001
(732) Henkel KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Duesseldorf, DE;
(770) THE GILLETTE COMPANY, Prudential Tower
Building, Boston, Massachusetts 02199, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 3.1.2007
(580) 19.2.2007

(111) 204695
(210) 203-2002
(732) Kollár Zoroslav, JUDr., Hontianska 7, 821 09
Bratislava, SK;
(770) FORNAX Slovakia, s. r. o., Vajnorská 8/A, 831 04
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.2.2007
(580) 27.2.2007
(111) 204695
(210) 203-2002
(732) Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI,
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, SK;
(770) Kollár Zoroslav, JUDr., Hontianska 7, 821 09 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 16.2.2007
(580) 7.3.2007

(111) 205046
(210) 2870-2002
(732) LUTO SLOVAKIA a. s., Rastislavova 93, 040 01
Košice, SK;
(770) MOHANA, a. s. Košice, Nižné Kapustníky 2,
040 12 Košice, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.12.2006
(580) 16.2.2007
(111) 205825
(210) 426-2003
(732) Hexion Specialty Chemicals, Inc., 180 East Broad
Street, Columbus, Ohio 43215, US;
(770) EASTMAN CHEMICAL COMPANY, 100 North
Eastman Road, Kingsport, Tennessee 37660, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.11.2006
(580) 27.2.2007
(111) 207256
(210) 1809-2003
(732) Karlovarská Korunní s.r.o., Stráž nad Ohří 77,
362 74 Stráž nad Ohří, CZ;
(770) Alphaduct, a. s., Dusíkova 7 čp. 795, 638 00 Brno,
CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.12.2006
(580) 20.2.2007
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(111) 208227
(210) 2495-2003
(732) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC,
5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, US;
(770) Ashland Inc. (a Kentucky corporation), 50 E. RiverCenter Boulevard, Covington, Kentucky 41012-0391, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.6.2005
(580) 5.2.2007
(111) 208623
(210) 2390-2003
(732) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC,
5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, US;
(770) Ashland Inc. (a Kentucky corporation), 50 E. RiverCenter Boulevard, Covington, Kentucky 41012-0391, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.6.2005
(580) 5.2.2007
(111) 209784
(210) 948-2004
(732) Lazorová Mária - PELAZOMA, A. Stodolu 5320/56,
036 01 Martin, SK;
(770) Štrichel Jozef, Remeselné služby, SNP 1428/8-9,
017 01 Považská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 27.12.2006
(580) 13.2.2007
(111) 209785
(210) 949-2004
(732) Lazorová Mária - PELAZOMA, A. Stodolu 5320/56,
036 01 Martin, SK;
(770) Štrichel Jozef, Remeselné služby, SNP 1428/8-9,
017 01 Považská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 27.12.2006
(580) 13.2.2007
(111) 210035
(210) 1376-2004
(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) Ing. Pavol Banák - Banchem, chemická výroba
a obchod, Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 11.12.2006
(580) 14.2.2007
(111) 210142
(210) 608-2004
(732) TRABEL REAL, s. r. o., Drevárska 453/1, 058 01
Poprad, SK;
(770) STABILO, s. r. o., SNP 19, 059 86 Nová Lesná, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 10.10.2006
(580) 19.2.2007
(111)
(210)
(732)
(770)

210880
1981-2004
PROXY, a.s., Klicperova 8, 150 00 Praha, CZ;
Ferjanc Roman, Ing., daňový poradca, Pri Kríži 3088/40, 841 02 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 9.11.2006
(580) 6.2.2007

(111)
(210)
(732)
(770)

210891
2253-2004
AGROSET, s. r. o., Párovské Háje, 949 01 Nitra, SK;
Tekro, spol. s r. o., Pri železnici 1782, 941 31
Dvory n. Žitavou, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.11.2006
(580) 2.2.2007

(111) 210971
(210) 696-2004
(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) Ing. Pavol Banák - Banchem, chemická výroba
a obchod, Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 11.12.2006
(580) 14.2.2007
(111) 211379
(210) 2834-2004
(732) Karlovarská Korunní s.r.o., Stráž nad Ohří 77,
362 74 Stráž nad Ohří, CZ;
(770) Alphaduct, a. s., Dusíkova 7 čp. 795, 638 00 Brno,
CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.12.2006
(580) 20.2.2007
(111) 211518
(210) 2699-2004
(732) Dóczy Jaroslav, Ing., Panská dolina 75, 949 01
Nitra, SK;
(770) N-RADIO, spol. s r. o., Vajanského 7, 949 01
Nitra, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.12.2006
(580) 12.2.2007

(111) 211743
(210) 2419-2004
(732) Prepirová Silvia, Pod Lipami 7, 940 01 Nové
Zámky, SK;
(770) DOMINO PRESS, spol. s r. o., Panská 13, 811 01
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 3.1.2007
(580) 19.2.2007
(111) 212926
(210) 3509-2004
(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) Ing. Pavol Banák - Banchem, chemická výroba
a obchod, Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 11.12.2006
(580) 14.2.2007
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(111) 212927
(210) 3510-2004
(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) Ing. Pavol Banák - Banchem, chemická výroba
a obchod, Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 11.12.2006
(580) 14.2.2007
(111) 212928
(210) 3511-2004
(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) Ing. Pavol Banák - Banchem, chemická výroba
a obchod, Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 11.12.2006
(580) 14.2.2007

(111) 213045
(210) 3637-2004
(732) FORTES, s. r. o., Športová 2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SK;
(770) NOWY STYL SLOVENSKO, s.r.o., Košická 8566,
080 01 Prešov, SK; FORTES, s. r. o., Športová 2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.1.2007
(580) 1.2.2007
(111) 213218
(210) 3664-2004
(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) Ing. Pavol Banák - Banchem, chemická výroba
a obchod, Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 11.12.2006
(580) 14.2.2007
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(111) 214479
(210) 799-2005
(732) AGROSET, s. r. o., Párovské Háje, 949 01 Nitra,
SK;
(770) Tekro, spol. s r. o., Pri železnici 1782, 941 31
Dvory n. Žitavou, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.11.2006
(580) 2.2.2007

(111)
(210)
(732)
(770)

214480
800-2005
AGROSET, s. r. o., Párovské Háje, 949 01 Nitra, SK;
Tekro, spol. s r. o., Pri železnici 1782, 941 31
Dvory n. Žitavou, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.11.2006
(580) 2.2.2007

(111) 214809
(210) 1393-2005
(732) BOLLARDT, s. r. o., Leškova 3, 811 04 Bratislava, SK;
(770) Bollardt Peter, Mgr., Leškova 3, 811 04 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.11.2006
(580) 16.2.2007
(111)
(210)
(732)
(770)
(580)

215780
6249-2005
Latino Café s. r. o., Radová 9, 949 01 Nitra, SK;
ÁBEL Miroslav, Mgr., Radová 9, 949 01 Nitra, SK;
7.2.2007

(111)
(210)
(732)
(770)
(580)

215781
6250-2005
Latino Café s. r. o., Radová 9, 949 01 Nitra, SK;
ÁBEL Miroslav, Mgr., Radová 9, 949 01 Nitra, SK;
7.2.2007

213901
854-2005
CPA s.r.o., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, SK;
ŽP - Invest, s. r. o., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.12.2006
(580) 14.2.2007

(111) 216259
(210) 1504-2006
(732) CandyGlobe SK, s. r. o., Jakobyho 19, 040 01
Košice, SK;
(770) Candyglobe Magyarország Kft, Rákóczi út. 24,
II/3, 1072 Budapest, HU;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.1.2007
(580) 19.2.2007

(111) 214163
(210) 1664-2005
(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) Ing. Pavol Banák - Banchem, chemická výroba
a obchod, Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 11.12.2006
(580) 14.2.2007

(111) 216556
(210) 5179-2006
(732) Laderma Holdings Proprietary Limited, Level 14
Tower 2, Bondi Junction Plaza, 500 Oxford Street,
Bondi Junction NSW 2022, AU;
(770) Estridge Services Limited, Suite 14, 56 O' Riordan Street, Alexandria NSW 2015, AU;
Dátum uzavretia zmluvy: 25.9.2006
(580) 19.2.2007

(111)
(210)
(732)
(770)
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch
(111) 158056
(210) 41404
(732) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS
LIMITED, Florey House, Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford, Oxfordshire OX4 4GA, GB;
(580) 27.2.2007
(111) 160977
(210) 46163
(732) VA CheMont s. r. o., Ružinovská 3, 821 01 Bratislava, SK;
(580) 20.2.2007
(111)
(210)
(732)
(580)

163302
49677
Isagro S. p. A., Via Caldera, 21, 20153 Milan, IT;
14.2.2007

(111) 163569
(210) 50304
(732) Rybářské sdružení České republiky, Pražská 495/58,
371 38 České Budějovice, CZ;
(580) 13.2.2007
(111) 163775
(210) 50165
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware
19808, US;
(580) 12.2.2007
(111) 164863
(210) 52161
(732) The Wellcome Foundation Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB;
(580) 6.2.2007
(111)
(210)
(732)
(580)

166956
55352
Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6341 Baar, CH;
13.2.2007

(111) 168062
(210) 56613
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 6.2.2007
(111) 168684
(210) 56212
(732) Marc O'Polo International GmbH, Hofgartenstrasse 1, D-83071 Stephanskirchen, DE;
(580) 13.2.2007

(111) 169282
(210) 58607
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 6.2.2007

(111) 170059
(210) 57871
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 6.2.2007
(111) 171039
(210) 61164
(732) The Wellcome Foundation Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB;
(580) 6.2.2007
(111) 171040
(210) 61165
(732) The Wellcome Foundation Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB;
(580) 6.2.2007
(111) 173503
(210) 64098
(732) The Wellcome Foundation Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB;
(580) 6.2.2007
(111) 175885
(210) 1754-93
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 6.2.2007
(111) 176256
(210) 1764-93
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 6.2.2007
(111) 177208
(210) 71994
(732) R & A Bailey & Co, Nangor House, Western Estate, Dublin 12, IE;
(580) 8.2.2007
(111) 178172
(210) 1962-93
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 6.2.2007
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(111) 178533
(210) 57872
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 6.2.2007

(111) 186227
(210) 573-97
(732) HA-KL, spol. s r. o., Vajnorská 6, 900 28 Ivanka
pri Dunaji, SK;
(580) 20.2.2007

(111) 179581
(210) 1967-93
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 6.2.2007

(111) 186360
(210) 3134-96
(732) M + B, spol. s r. o., Jegorovova 2, 984 01 Lučenec, SK;
(580) 12.2.2007

(111) 181662
(210) 462-95
(732) FINK GMBH, Benzstrasse 25, 71083 Herrenberg,
DE;
(580) 6.2.2007
(111) 181950
(210) 1735-93
(732) Aktiebolaget Electrolux, S:t Göransgatan 143,
SE-105 45 Stockholm, SE;
(580) 27.2.2007

(111) 182054
(210) 766-95
(732) Matador Česká republika, a. s., Herčíkova 1a,
657 71 Brno, CZ;
(580) 6.2.2007
(111) 184541
(210) 2014-96
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 6.2.2007

(111) 184866
(210) 2714-95
(732) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS
LIMITED, Florey House, Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford, Oxfordshire OX4 4GA, GB;
(580) 27.2.2007
(111) 185367
(210) 1409-95
(732) Matador Česká republika, a. s., Herčíkova 1a,
657 71 Brno, CZ;
(580) 6.2.2007

(111) 186226
(210) 572-97
(732) HA-KL, spol. s r. o., Vajnorská 6, 900 28 Ivanka
pri Dunaji, SK;
(580) 20.2.2007

(111) 186786
(210) 544-97
(732) PSION TEKLOGIX Inc., 2100 Meadowvale Boulevard, L5N 7J9 Mississauga, Ontario, CA;
(580) 14.2.2007
(111) 187224
(210) 1695-97
(732) The Comet Products Corporation, 90 North Broadway, Irwington, New York 10533, US;
(580) 22.2.2007

(111) 187337
(210) 161-97
(732) THE DIRECTV GROUP, INC., 2230 East Imperial Hwy, El Segundo, California 90245, US;
(580) 8.2.2007
(111) 187353
(210) 490-97
(732) Ing. Andrej Kulla - Ing. Katarína Kullová, Pri starej prachárni 4, 831 04 Bratislava, SK;
(580) 22.2.2007
(111) 187361
(210) 598-97
(732) THE SINGER COMPANY LIMITED, Sixty Circular Road, 2nd Floor, Douglas, Isle of Man, GB;
(580) 22.2.2007
(111) 187570
(210) 2029-97
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007
(111) 187798
(210) 435-97
(732) Oy Karl Fazer Ab, P. O. Box 44, FI-00101 Helsinky, FI;
(580) 8.2.2007
(111) 188226
(210) 642-96
(732) A T T obchod - servis, s. r. o., Ul. Martina Rázusa 24/1177, 010 01 Žilina, SK;
(580) 6.2.2007
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(111) 188262
(210) 160-97
(732) Amgen, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1789, US;
(580) 8.2.2007
(111) 188267
(210) 251-97
(732) STOP REVUE, spol. s r. o., Panónska cesta 31,
851 04 Bratislava, SK;
(580) 20.2.2007
(111) 188658
(210) 3669-97
(732) Glenn Miller Productions, Inc., 5621 Strand Boulevard, Suite 302, Naples, Florida 34110, US;
(580) 8.2.2007
(111) 188751
(210) 740-97
(732) ALBACON, s. r. o., Krajinská cesta 2929/9, 921 01
Piešťany, SK;
(580) 19.2.2007
(111) 188752
(210) 741-97
(732) ALBACON, s. r. o., Krajinská cesta 2929/9, 921 01
Piešťany, SK;
(580) 19.2.2007
(111) 189088
(210) 3362-97
(732) Riso Kagaku Corporation, 5-34-7 Shiba, Minato-ku,
Tokyo, JP;
(580) 20.2.2007
(111) 189305
(210) 186-97
(732) 1. garantovaná, a. s., Námestie 1.mája 14, 811 06
Bratislava, SK;
(580) 9.2.2007
(111) 189606
(210) 848-98
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007
(111)
(210)
(732)
(580)

189652
293-96
E & J, s. r. o., Ružinovská 3, 821 01 Bratislava, SK;
20.2.2007

(111) 190361
(210) 952-98
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007

(111) 190362
(210) 953-98
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007

(111) 190363
(210) 954-98
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007
(111) 190364
(210) 955-98
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007
(111) 190500
(210) 1507-98
(732) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS
LIMITED, Florey House, Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford, Oxfordshire OX4 4GA, GB;
(580) 27.2.2007

(111) 191361
(210) 1152-98
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007
(111) 191362
(210) 1153-98
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007

(111) 191381
(210) 590-97
(732) ACER INCORPORATED, 7F, No. 137, Sec. 2,
Cheng-Kuo North Rd., Taipei, R. O. C., TW;
(580) 20.2.2007
(111) 191532
(210) 1685-98
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007

(111) 191676
(210) 2603-98
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007
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(111) 191760
(210) 294-96
(732) E & J, s. r. o., Ružinovská 3, 821 01 Bratislava,
SK;
(580) 20.2.2007

(111) 193880
(210) 664-99
(732) DELVITA SK, s. r. o. v likvidácii, Vajnorská 128/A,
831 04 Bratislava, SK;
(580) 8.2.2007

(111) 191803
(210) 3136-97
(732) Riso Kagaku Corporation, 5-34-7 Shiba, Minato-ku,
Tokyo, JP;
(580) 20.2.2007

(111) 193881
(210) 665-99
(732) DELVITA SK, s. r. o. v likvidácii, Vajnorská 128/A,
831 04 Bratislava, SK;
(580) 8.2.2007

(111) 191804
(210) 3137-97
(732) Riso Kagaku Corporation, 5-34-7 Shiba, Minato-ku,
Tokyo, JP;
(580) 20.2.2007
(111) 192578
(210) 121-99
(732) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS
LIMITED, Florey House, Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford, Oxfordshire OX4 4GA, GB;
(580) 27.2.2007

(111) 192998
(210) 599-99
(732) MEDA PHARMA GmbH & Co. KG, Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg, DE;
(580) 6.2.2007
(111) 193048
(210) 2144-98
(732) Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 01 Pezinok, SK;
(580) 13.2.2007

(111) 193144
(210) 923-99
(732) Informačné centrum podnikateľov, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, SK;
(580) 22.2.2007
(111) 193352
(210) 799-99
(732) DELVITA SK, s. r. o. v likvidácii, Vajnorská 128/A,
831 04 Bratislava, SK;
(580) 8.2.2007

(111) 193656
(210) 1650-99
(732) COLOR Company, s. r. o., Štúrova 1504, 018 41
Dubnica nad Váhom, SK;
(580) 23.2.2007

(111) 193891
(210) 800-99
(732) DELVITA SK, s. r. o. v likvidácii, Vajnorská 128/A,
831 04 Bratislava, SK;
(580) 8.2.2007
(111) 193892
(210) 801-99
(732) DELVITA SK, s. r. o. v likvidácii, Vajnorská 128/A,
831 04 Bratislava, SK;
(580) 8.2.2007
(111) 193893
(210) 802-99
(732) DELVITA SK, s. r. o. v likvidácii, Vajnorská 128/A,
831 04 Bratislava, SK;
(580) 8.2.2007
(111) 193899
(210) 855-99
(732) DELVITA SK, s. r. o. v likvidácii, Vajnorská 128/A,
831 04 Bratislava, SK;
(580) 8.2.2007
(111) 194055
(210) 2210-99
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007
(111) 195032
(210) 3141-99
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007
(111) 195356
(210) 275-99
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007
(111) 195383
(210) 1649-99
(732) COLOR Company, s. r. o., Štúrova 1504, 018 41
Dubnica nad Váhom, SK;
(580) 23.2.2007
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(111) 195450
(210) 1704-2000
(732) AmoNet, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, SK;
(580) 13.2.2007

(111) 196525
(210) 1362-2000
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007

(111) 195664
(210) 369-2000
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007

(111) 196526
(210) 1363-2000
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007

(111) 195666
(210) 371-2000
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007

(111) 196527
(210) 1364-2000
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007

(111) 195735
(210) 349-2000
(732) GENZYME CORPORATION, 500 Kendall Street,
Cambridge, MA 02142, US;
(580) 16.2.2007

(111) 196528
(210) 1365-2000
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007

(111) 195932
(210) 124-98
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007

(111) 196529
(210) 1366-2000
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007

(111) 195989
(210) 3042-99
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007

(111) 196951
(210) 2391-99
(732) Ahold Licensing SA, Rue Jean - Petitot 2, 1204
Geneva, CH;
(580) 16.2.2007

(111) 196146
(210) 1328-2000
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007

(111) 196952
(210) 2392-99
(732) Ahold Licensing SA, Rue Jean - Petitot 2, 1204
Geneva, CH;
(580) 16.2.2007

(111) 196359
(210) 1152-2000
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007

(111) 196953
(210) 2394-99
(732) Ahold Licensing SA, Rue Jean - Petitot 2, 1204
Geneva, CH;
(580) 16.2.2007

(111) 196501
(210) 2354-99
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007

(111) 197140
(210) 1920-2000
(732) GlaxoSmithKline Sante Grand Public S. A. S.,
100 Route de Versailles, 78160 Marly le Roi, FR;
(580) 13.2.2007

(111) 196524
(210) 1361-2000
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007

(111) 197278
(210) 343-2000
(732) COLOR Company, s. r. o., Štúrova 1504, 018 41
Dubnica nad Váhom, SK;
(580) 23.2.2007
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(111) 197738
(210) 2268-2001
(732) HB REAVIS GROUP, a. s., Prievozská 2/A, 821 09
Bratislava, SK;
(580) 23.2.2007

(111) 199933
(210) 345-2000
(732) COLOR Company, s. r. o., Štúrova 1504, 018 41
Dubnica nad Váhom, SK;
(580) 23.2.2007

(111) 197739
(210) 2269-2001
(732) HB REAVIS GROUP, a. s., Prievozská 2/A, 821 09
Bratislava, SK;
(580) 23.2.2007

(111) 200533
(210) 1471-2001
(732) BioMarin/Genzyme LLC, 500 Kendall Street, Cambridge, MA 02142, US;
(580) 16.2.2007

(111) 197888
(210) 2244-2000
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007
(111) 198135
(210) 2933-2000
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007
(111) 198848
(210) 3404-2000
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007
(111) 198856
(210) 3647-2000
(732) www.brigádnici.sk, spol. s r.o., Kpt. Nálepku 1597,
924 01 Galanta, SK;
(580) 9.2.2007
(111) 199151
(210) 2577-2000
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH,
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, DE;
(580) 19.2.2007
(111) 199162
(210) 3127-2000
(732) Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, SK;
(580) 22.2.2007

(111) 200534
(210) 1472-2001
(732) GENZYME CORPORATION, 500 Kendall Street,
Cambridge, MA 02142, US;
(580) 16.2.2007
(111) 200535
(210) 1473-2001
(732) GENZYME CORPORATION, 500 Kendall Street,
Cambridge, MA 02142, US;
(580) 16.2.2007

(111) 200794
(210) 2273-2001
(732) HB REAVIS GROUP, a. s., Prievozská 2/A, 821 09
Bratislava, SK;
(580) 23.2.2007
(111)
(210)
(732)
(580)

200815
2338-2001
E & J, s. r. o., Ružinovská 3, 821 01 Bratislava, SK;
20.2.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

200816
2339-2001
E & J, s. r. o., Ružinovská 3, 821 01 Bratislava, SK;
20.2.2007

(111) 200857
(210) 2469-2001
(732) GENZYME CORPORATION, 500 Kendall Street,
Cambridge, MA 02142, US;
(580) 16.2.2007

(111) 199331
(210) 763-2001
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007

(111) 200858
(210) 2470-2001
(732) GENZYME CORPORATION, 500 Kendall Street,
Cambridge, MA 02142, US;
(580) 16.2.2007

(111) 199875
(210) 1037-2001
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007

(111) 200859
(210) 2471-2001
(732) GENZYME CORPORATION, 500 Kendall Street,
Cambridge, MA 02142, US;
(580) 16.2.2007
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(111) 200923
(210) 2833-2001
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007

(111) 203706
(210) 1356-2002
(732) GENZYME CORPORATION, 500 Kendall Street,
Cambridge, MA 02142, US;
(580) 16.2.2007

(111) 201113
(210) 2468-2001
(732) GENZYME CORPORATION, 500 Kendall Street,
Cambridge, MA 02142, US;
(580) 16.2.2007

(111) 204695
(210) 203-2002
(732) FORNAX Slovakia, s. r. o., Vajnorská 8/A, 831 04
Bratislava, SK;
(580) 27.2.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

201537
3063-2001
E & J, s. r. o., Ružinovská 3, 821 01 Bratislava, SK;
20.2.2007

(111) 205046
(210) 2870-2002
(732) MOHANA, a. s. Košice, Nižné Kapustníky 2,
040 12 Košice, SK;
(580) 5.2.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

201538
3064-2001
E & J, s. r. o., Ružinovská 3, 821 01 Bratislava, SK;
20.2.2007

(111) 202576
(210) 10-2002
(732) GENZYME CORPORATION, 500 Kendall Street,
Cambridge, MA 02142, US;
(580) 16.2.2007

(111) 202577
(210) 11-2002
(732) GENZYME CORPORATION, 500 Kendall Street,
Cambridge, MA 02142, US;
(580) 16.2.2007
(111) 202578
(210) 12-2002
(732) GENZYME CORPORATION, 500 Kendall Street,
Cambridge, MA 02142, US;
(580) 16.2.2007
(111) 203156
(210) 929-2002
(732) WEBY GROUP, s. r. o., Obrancov mieru 1856/60,
960 01 Zvolen, SK;
(580) 13.2.2007

(111) 203260
(210) 551-2002
(732) GENZYME CORPORATION, 500 Kendall Street,
Cambridge, MA 02142, US;
(580) 16.2.2007
(111) 203466
(210) 1345-2002
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 7.2.2007

(111) 206017
(210) 84-2003
(732) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS
GMBH & CO. KG, Emil-von-Behring-Strasse 76,
35041 Marburg, DE;
(580) 27.2.2007
(111) 206077
(210) 698-2003
(732) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS
S. r. l., Via Fiorentina 1, 531 00 Siena, IT;
(580) 27.2.2007
(111) 206849
(210) 1721-2003
(732) R & A Bailey & Co, Nangor House, Western Estate, Dublin 12, IE;
(580) 20.2.2007
(111) 207712
(210) 2272-2001
(732) HB REAVIS GROUP, a. s., Prievozská 2/A, 821 09
Bratislava, SK;
(580) 23.2.2007
(111) 208157
(210) 2403-2003
(732) MEDAGRO INTERNATIONAL Sp. z o. o., ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, PL;
(580) 8.2.2007
(111) 208417
(210) 3096-2003
(732) Róbert Ladecký - FIREcontrol, Golianova 11/6005,
917 02 Trnava, SK;
(580) 13.2.2007
(111)
(210)
(732)
(580)

209664
5048-2005
E & J, s. r. o., Ružinovská 3, 821 01 Bratislava, SK;
20.2.2007
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(210)
(732)
(580)

209665
5049-2005
E & J, s. r. o., Ružinovská 3, 821 01 Bratislava, SK;
20.2.2007

(111) 209936
(210) 532-2004
(732) Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, SK;
(580) 22.2.2007

(111) 210325
(210) 839-2004
(732) NOVA - AZ s. r. o., Pribinova 1, 963 01 Krupina, SK;
(580) 16.2.2007

(111) 212062
(210) 2937-2004
(732) NOVA - AZ s. r. o., Pribinova 1, 963 01 Krupina, SK;
(580) 16.2.2007
(111)
(210)
(732)
(580)

212827
3426-2004
RVR Afinis, s. r. o., Žitná 1, 831 06 Bratislava, SK;
27.2.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

212913
3427-2004
RVR Afinis, s. r. o., Žitná 1, 831 06 Bratislava, SK;
27.2.2007

(111) 212999
(210) 726-2005
(732) Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, SK;
(580) 20.2.2007
(111) 213000
(210) 727-2005
(732) Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, SK;
(580) 20.2.2007

(111) 213001
(210) 728-2005
(732) Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, SK;
(580) 20.2.2007
(111) 213002
(210) 729-2005
(732) Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, SK;
(580) 20.2.2007
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(111) 213003
(210) 730-2005
(732) Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, SK;
(580) 20.2.2007
(111) 214091
(210) 5-2003
(732) Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, SK;
(580) 22.2.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

214325
968-2005
RVR Afinis, s. r. o., Žitná 1, 831 06 Bratislava, SK;
27.2.2007

(111) 214590
(210) 623-2005
(732) WEBY GROUP, s. r. o., Obrancov mieru 1856/60,
960 01 Zvolen, SK;
(580) 13.2.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

214627
5672-2005
E & J, s. r. o., Ružinovská 3, 821 01 Bratislava, SK;
20.2.2007

(111) 214809
(210) 1393-2005
(732) Bollardt Peter, Mgr., Leškova 3, 811 04 Bratislava, SK;
(580) 16.2.2007

(111) 214995
(210) 5209-2006
(732) DIGI SLOVAKIA, s. r. o., Einsteinova 21/3692,
851 01 Bratislava, SK;
(580) 13.2.2007

(111) 216258
(210) 1381-2006
(732) WEBY GROUP, s. r. o., Obrancov mieru 1856/60,
960 01 Zvolen, SK;
(580) 7.2.2007

(111) 216567
(210) 5208-2006
(732) DIGI SLOVAKIA, s. r. o., Einsteinova 21/3692,
851 01 Bratislava, SK;
(580) 13.2.2007
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Licenčné zmluvy registrované
(111) 163454
(210) 50022
(732) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC,
5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, US;
(791) Ashland Inc., 50 E. RiverCenter Boulevard, Convington, Kentucky 41012-0391, US;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.6.2005
(580) 1.2.2007
(111) 172062
(210) 477-93
(732) MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta 45,
020 01 Púchov, SK;
(791) MATADOR a.s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.1.2007
(580) 23.2.2007
(111) 174679
(210) 70874
(732) AGROTRADE, a. s., Lopatecká 13/223, 147 00
Praha, CZ;
(791) ALIMA značková potravina, a.s., Lopatecká 223/13,
147 00 Praha, CZ;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.12.2006
(580) 12.2.2007
(111) 174683
(210) 70875
(732) AGROTRADE, a. s., Lopatecká 13/223, 147 00
Praha, CZ;
(791) ALIMA značková potravina, a.s., Lopatecká 223/13,
147 00 Praha, CZ;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.12.2006
(580) 12.2.2007
(111) 174744
(210) 70877
(732) AGROTRADE, a. s., Lopatecká 13/223, 147 00
Praha, CZ;
(791) ALIMA značková potravina, a.s., Lopatecká 223/13,
147 00 Praha, CZ;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.12.2006
(580) 12.2.2007
(111) 186270
(210) 53-99
(732) MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta 45,
020 01 Púchov, SK;
(791) MATADOR a.s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.1.2007
(580) 23.2.2007

(111) 187911
(210) 1734-97
(732) ALTICOR INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355, US;
(791) ACCESS BUSINESS GROUP INTERNATIONAL LLC, 7575 Fulton Street East, Ada, 49355
Michigan, US;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.3.2001
(580) 26.2.2007

(111) 189217
(210) 3212-96
(732) Novácke chemické závody, a.s., 972 71 Nováky,
SK;
(791) NCHZ Global Services, a. s., M. R. Štefánika 1,
972 71 Nováky, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 28.12.2006
(580) 6.2.2007

(111) 189283
(210) 2638-96
(732) AGROTRADE, a. s., Lopatecká 13/223, 147 00
Praha, CZ;
(791) ALIMA značková potravina, a.s., Lopatecká 223/13,
147 00 Praha, CZ;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.12.2006
(580) 12.2.2007

(111) 191063
(210) 480-98
(732) Informačné centrum mladých, Československej
armády 18, 955 01 Topoľčany, SK;
(791) Združenie Informačných a poradenských centier
mladých v SR, Tenisová 25, 971 01 Prievidza, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 5.5.2006
(580) 19.2.2007
(111) 192802
(210) 3291-98
(732) AGROTRADE, a. s., Lopatecká 13/223, 147 00
Praha, CZ;
(791) ALIMA značková potravina, a.s., Lopatecká 223/13,
147 00 Praha, CZ;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.12.2006
(580) 12.2.2007
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(111) 208227
(210) 2495-2003
(732) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC,
5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, US;
(791) Ashland Inc., 50 E. RiverCenter Boulevard, Convington, Kentucky 41012-0391, US;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.6.2005
(580) 5.2.2007

(111) 215977
(210) 106-2006
(732) Lazorová Mária - PELAZOMA, A. Stodolu 5320/56,
036 01 Martin, SK;
(791) GASTROTOP, a.s., Moravská 898, 908 48 Kopčany, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.2.2007
(580) 27.2.2007

(111) 208623
(210) 2390-2003
(732) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC,
5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, US;
(791) Ashland Inc., 50 E. RiverCenter Boulevard, Convington, Kentucky 41012-0391, US;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.5.2005
(580) 5.2.2007

(111) 215978
(210) 107-2006
(732) Lazorová Mária - PELAZOMA, A. Stodolu 5320/56,
036 01 Martin, SK;
(791) GASTROTOP, a.s., Moravská 898, 908 48 Kopčany, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.2.2007
(580) 27.2.2007

(111) 208734
(210) 852-2003
(732) AGROTRADE, a. s., Lopatecká 13/223, 147 00
Praha, CZ;
(791) ALIMA značková potravina, a.s., Lopatecká 223/13,
147 00 Praha, CZ;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.12.2006
(580) 12.2.2007

(111) 215979
(210) 108-2006
(732) Lazorová Mária - PELAZOMA, A. Stodolu 5320/56,
036 01 Martin, SK;
(791) GASTROTOP, a.s., Moravská 898, 908 48 Kopčany, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.2.2007
(580) 27.2.2007

(111) 209301
(210) 5237-2004
(732) Bezděk Miroslav, Macharova 3, 851 01 Bratislava, SK;
(791) PLENKALL a.s., Macharova 3, 851 01 Bratislava, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.1.2007
(580) 23.2.2007

(111) 217024
(210) 2269-2005
(732) MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta 45,
020 01 Púchov, SK;
(791) MATADOR a.s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.1.2007
(580) 23.2.2007

(111) 212500
(210) 1648-2005
(732) MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta 45,
020 01 Púchov, SK;
(791) MATADOR a.s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.1.2007
(580) 23.2.2007

(111) MOZ 824384
(732) MATUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,
LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka
571-8501, JP;
(791) Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o., Hornádska 80, 053 42 Krompachy, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 28.12.2006
(580) 13.3.2007

(111) 214070
(210) 2267-2005
(732) MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta 45,
020 01 Púchov, SK;
(791) MATADOR a.s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.1.2007
(580) 23.2.2007
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Medzinárodne zapísané ochranné známky
(111) 166248
(220) 24.5.1985
(800) 891 551
Dátum medzinárodného zápisu: 18.12.2006
Platnosť pre: US

(111) 215267
(220) 24.4.2006
(800) 912 098
Dátum medzinárodného zápisu: 10.10.2006
Platnosť pre: CZ, PL, AT

(111) 166772
(220) 21.4.1987
(800) 891 550
Dátum medzinárodného zápisu: 18.12.2006
Platnosť pre: US

(111) 215274
(220) 4.5.2006
(800) 910 807
Dátum medzinárodného zápisu: 10.10.2006
Platnosť pre: CZ, HR, HU, DE, PL, AT, CH

(111) 208403
(220) 16.10.2003
(800) 911 798
Dátum medzinárodného zápisu: 1.12.2006
Platnosť pre: HU, DE, PL, AT
(111) 212776
(220) 3.6.2005
(800) 909 638
Dátum medzinárodného zápisu: 9.2.2006
Platnosť pre: BX, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GR,
IE, JP, LT, LV, HU, DE, PL, PT, AT, RU, SI,
ES, CH, SE, IT, UA, GB
(111) 213070
(220) 20.10.2005
(800) 909 853
Dátum medzinárodného zápisu: 6.3.2006
Platnosť pre: PL
(111) 214068
(220) 19.9.2005
(800) 909 895
Dátum medzinárodného zápisu: 6.6.2006
Platnosť pre: IR, CZ, CN, FR, HU, DE, PL, PT,
AT, RO, RU, ES, IT, GB
(111) 214427
(220) 26.1.2006
(800) 910 146
Dátum medzinárodného zápisu: 13.7.2006
Platnosť pre: BG, HR, HU, PL, AT, RO, SI, RS, UA
(220) 16.2.2006
(800) 910 062
Dátum medzinárodného zápisu: 12.10.2006
Platnosť pre: BX, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR,
GR, HR, IE, LT, LV, HU, MC, DE, NO, PL, PT,
AT, RO, RU, SI, RS, ES, SE, IT, TR, GB
(111) 214437
(220) 30.1.2006
(800) 909 640
Dátum medzinárodného zápisu: 12.10.2006
Platnosť pre: CZ, HU, PL

(111) 215275
(220) 5.5.2006
(800) 910 661
Dátum medzinárodného zápisu: 10.10.2006
Platnosť pre: CZ, DE, AT, CH
(111) 215276
(220) 18.5.2006
(800) 910 287
Dátum medzinárodného zápisu: 10.10.2006
Platnosť pre: BX, CZ, HU, DE, PL, AT, SI

(111) 215283
(220) 20.4.2006
(800) 912 099
Dátum medzinárodného zápisu: 10.10.2006
Platnosť pre: CZ, PL, AT
(111) 215544
(220) 2.5.2006
(800) 910 342
Dátum medzinárodného zápisu: 9.11.2006
Platnosť pre: CZ, HU, PL

(111) 215877
(220) 22.6.2006
(800) 910 955
Dátum medzinárodného zápisu: 8.12.2007
Platnosť pre: CZ, HU, PL
(111) 215882
(220) 16.6.2006
(800) 911 153
Dátum medzinárodného zápisu: 8.12.2006
Platnosť pre: BY, CZ, FR, HU, DE, PL, AT, RU,
UA, BX

(111) 216263
(220) 4.5.2006
(800) 911 904
Dátum medzinárodného zápisu: 11.1.2007
Platnosť pre: UA
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Zastavené konania o prihláškach ochranných známok
(210)
2284-2005
2285-2005
2286-2005
5293-2005

Zamietnuté prihlášky ochranných známok
(210)

(210)

1957-2001
1959-2001
1960-2001

5303-2004
5304-2004
5017-2005

Zaniknuté ochranné známky
(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

90683
98508
119293
152722
152735
152789
152876
156989
156991
157003
157067
157070
157242
157590
158427
163099
163115
163465
166543
166559
166577
166667
177021
184043
184044
184069
184515
184517
184519
184520
184521
184523
184528
184533
184534
184535
184539
184540
184541

08.07.2007
08.07.2006
20.07.2006
13.07.2006
18.07.2006
18.07.2006
18.07.2006
06.07.2006
11.07.2006
20.07.2006
13.07.2006
07.07.2006
28.07.2006
27.07.2006
21.07.2006
27.07.2006
23.07.2006
20.07.2006
01.07.2006
29.07.2006
18.07.2006
18.07.2006
22.07.2006
11.07.2006
11.07.2006
08.07.2006
10.07.2006
11.07.2006
11.07.2006
22.07.2006
22.07.2006
22.07.2006
23.07.2006
23.07.2006
23.07.2006
30.07.2006
31.07.2006
31.07.2006
31.07.2006

184543
184544
184782
184783
184784
184785
184787
184789
184790
184797
184798
184799
184800
184807
184808
184812
184818
185069
185070
185075
185076
185079
185080
185081
185082
185083
185084
185086
185087
185088
185089
185095
185097
185098
185099
185101
185102
185103
185105

31.07.2006
31.07.2006
02.07.2006
02.07.2006
02.07.2006
09.07.2006
10.07.2006
15.07.2006
15.07.2006
23.07.2006
23.07.2006
23.07.2006
23.07.2006
24.07.2006
24.07.2006
24.07.2006
29.07.2006
01.07.2006
01.07.2006
02.07.2006
02.07.2006
04.07.2006
04.07.2006
04.07.2006
04.07.2006
04.07.2007
04.07.2007
04.07.2006
04.07.2006
04.07.2006
04.07.2006
08.07.2006
09.07.2006
09.07.2006
09.07.2006
09.07.2006
09.07.2006
09.07.2006
09.07.2006

185106
185107
185108
185109
185111
185114
185118
185119
185120
185121
185498
185500
185502
185506
185507
185508
185509
185510
185517
185521
185522
185526
185527
185529
185950
185953
185954
185955
185956
185958
185959
185960
185962
186233
186314
186315
186316
186317
186318

09.07.2006
16.07.2006
16.07.2007
17.07.2006
24.07.2006
26.07.2007
29.07.2006
29.07.2006
29.07.2006
29.07.2006
01.07.2006
03.07.2006
11.07.2006
18.07.2007
18.07.2007
18.07.2006
18.07.2006
18.07.2006
18.07.2006
22.07.2006
24.07.2006
25.07.2006
25.07.2006
30.07.2006
17.07.2006
18.07.2006
18.07.2006
18.07.2006
18.07.2006
25.07.2006
25.07.2006
25.07.2006
31.07.2006
19.07.2006
22.07.2006
25.07.2006
26.07.2006
29.07.2006
29.07.2006

186641
186643
186644
186645
186646
186647
186648
186649
186650
186651
186652
186956
186959
186960
186961
187294
187298
187722
187723
187724
188205
188208
188209
188210
188211
188216
188217
188274
189276
189352
190102
191026
192645
193297
193298
194118
207282

03.07.2006
25.07.2006
25.07.2006
25.07.2006
26.07.2006
26.07.2006
26.07.2006
26.07.2006
29.07.2006
29.07.2006
29.07.2006
18.07.2006
31.07.2006
31.07.2006
31.07.2006
01.07.2006
18.07.2006
01.07.2006
01.07.2006
03.07.2006
04.07.2006
04.07.2006
09.07.2006
12.07.2006
16.07.2006
19.07.2006
19.07.2006
04.07.2006
18.07.2006
14.09.2006
08.07.2006
18.07.2006
12.07.2006
10.07.2006
10.07.2006
04.07.2006
02.06.2005
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Zmeny v zozname tovarov a služieb
(111)
(210)
9 (511)
(511)
(580)

196538
1380-2000
5
5 - Humánne liečivá s analgetickým účinkom.
27.2.2007

Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb
(111) 216281
(210) 1937-2005
8 (511) 35, 36, 38
35 - ...kameniny pre domácnosť a kuchyňu,
umelecké predmety zo skla, porcelánu a kameniny, textilné...
Vestník č. 10/2006 - str. 89

(111) 216737
(210) 517-2006
8 (511) 5
5 - …vzduchu; dezodoranty na použitie na textil; dezodoranty na textil;…
Vestník č. 11/2006 - str. 143

Opravy adries
(111) 216035
(210) 5159-2006
(732) Powerserve Dienstleistungen GmbH, Wehlistraße 174/1, 1020 Viedeň, AT;
Vestník č. 9/2006 - str. 175
Vestník č. 2/2007 - str. 210

Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
(111) 185501
(210) 1746-96
(732) BCI Slovakia, spol. s r. o., Račianska 109/B, 831 05
Bratislava, SK;
Vestník č. 3/2007 - 310

(111) 186706
(210) 3217-96
(732) SEIVA s. r. o., Schnirchova 8/1356, 170 00 Praha, CZ;
Vestník č. 3/2007 - str. 320

ČASŤ
OZNAČENIA PÔVODU VÝROBKOV
A ZEMEPISNÉ OZNAČENIA VÝROBKOV

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2007 - SK (označenia pôvodu výrobkov)

Dodatky k osvedčeniu o zápise označenia pôvodu výrobkov
Číslo zápisu: 92
Znenie označenia pôvodu: BOHEMIA SEKT
Dátum zápisu: 24.3.1975
Prihlasovateľ: BOHEMIA SEKT, a. s., Smetanova 220, 332 02 Starý Plzenec, CZ;
Zástupca: Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

Číslo zápisu: 93
Znenie označenia pôvodu: BOHEMIA SEKT ROSÉ
Dátum zápisu: 24.3.1975
Prihlasovateľ: BOHEMIA SEKT, a. s., Smetanova 220, 332 02 Starý Plzenec, CZ;
Zástupca: Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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