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

AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP

DK
DM
DO
DZ

AR
AT
AU
AW
AZ

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

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

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

FI
FJ
FK
FO
FR

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

Dánsko
Dominika
Dominikánska republika
Alžírsko

EA Eurázijská patentová
organizácia (EAPO)
EC Ekvádor
EE Estónsko
EG Egypt
EH Západná Sahara
EM Úrad pre harmonizáciu na
vnútornom trhu (OHIM)
EP Európsky patentový úrad
ER Eritrea
ES Španielsko
ET Etiópia
Fínsko
Fidži
Falklandy
Faerské ostrovy
Francúzsko

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

Hongkong
Honduras
Chorvátsko
Haiti
Maďarsko

IB

Medzinárodný úrad
Svetovej organizácie
duševného vlastníctva
(WIPO)

ID
IE

Indonézia
Írsko

IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT

Izrael
Ostrov Man
India
Irak
Irán
Island
Taliansko

JE
JM
JO
JP

Jersey
Jamajka
Jordánsko
Japonsko

KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ

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

LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY

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

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

NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ

Namíbia
Niger
Nigéria
Nikaragua
Holandsko
Nórsko
Nepál
Nauru
Nový Zéland

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

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

TT
TV
TW
TZ

Trinidad a Tobago
Tuvalu
Taiwan
Tanzánia

UA
UG
US
UY
UZ

Ukrajina
Uganda
Spojené štáty americké
Uruguaj
Uzbekistan

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

QA Katar
RO
RS
RU
RW

Rumunsko
Srbsko
Rusko
Rwanda

SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST

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

Turks a Caicos
Čad
Togo
Thajsko
Tadžikistan
Timor-Leste
Turkménsko
Tunisko
Tonga
Turecko

ZA Juhoafrická republika
ZM Zambia
ZW Zimbabwe

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

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

B6

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

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

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

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

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

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

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

QA9A

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

FG4A
MA4A
MA4F
MC4A
MC4F
MG4A
MG4F
MK4A
MK4F

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

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

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

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

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

TA4F
TB4F
TC4F
TD4F
TE4F
TF4F
TG4F
TH4F
TK4F

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

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍSTVA SR 6 - 2007 - SK (zverejnené patentové prihlášky)

BA9A

Zverejnené patentové prihlášky

(21)

(51)

(21)

(51)

125-2005
126-2005
5097-2005

D01D 13/00
C07C 29/00
C07D 487/00

5104-2005
152-2006
5016-2007

C25B 1/00
F24H 1/22
F25B 9/00

100 až 1000 článkov. Články pracujú pod stálym
pretlakom 0,1 – 15 MPa, ktorý si vytvorí sám
elektrolyzér produkovaním výbušnej zmesi, ktorá
sa potom v takom istom pomere ako, sa vylučuje
na elektródach 2 : 1 (príp. obohatená o podiel
vzduchu), spaľuje v príslušnom spaľovacom zariadení.

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

C07C 29/00, C07C 33/00
126-2005
5.12.2005
VUP, a. s., Prievidza, SK;
Grolmus Peter, Ing., Prievidza, SK; Chromá Viola, Ing., Prievidza, SK; Homolová Ivana, Ing., Nedožery, SK; Kavala Miroslav, Ing., CSc., Prievidza, SK; Boríšek Igor, Ing., Lehota pod Vtáčnikom, SK; Beňo Ľuboš, RNDr., Bojnice, SK; Hojč
Ján, Ing., Bojnice, SK; Komora Ladislav, Ing.,
CSc., Prievidza, SK; Peterková Júlia, Ing., CSc.,
Prievidza, SK; Matisová Marta, RNDr., CSc., Liešťany, SK; Jančich Jozef, Ing., Partizánske, SK;
(54) Spôsob prípravy 2,5-dimetyl-3-hexín-2,5-diolu
(57) Opisuje sa spôsob prípravy 2,5-dimetyl-3-hexín-2,5-diolu etinyláciou acetónu acetylénom za prítomnosti alkoholátu draselného v aromatickom
uhľovodíku pri teplote 20 až 50 °C a tlaku 70 až
130 kPa za prítomnosti 3-metyl-1-butín-3-olu, pričom molárny pomer acetónu k 3-metyl-1-butín-3-olu v zmesi je 3 až 8 k 1, molárny
pomer zmesi acetónu a 3-metyl-1-butín-3-olu
k alkoholátu draselnému je 1,12 až 2,5 k 1.

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

C07D 487/00
5097-2005
30.11.2005
VUCHT, a.s., Bratislava, SK;
Végh Zsolt, Ing., Galanta, SK; Balko Jozef, Ing.,
Šaľa, SK;
(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(54) Spôsob prípravy maleimidov termickou cyklizáciou maleámových kyselín v prítomnosti katalyzátora
(57) Spôsob prípravy maleimidov termickou cyklizáciou maleámových kyselín v prítomnosti katalyzátora spočíva v tom, že sa reakcia substituovaného maleinanhydridu a primárneho amínu uskutoční v organickom rozpúšťadle za prítomnosti
betaínu pri teplote 100 až 180 °C, pričom pomer
primárneho amínu k substituovanému maleinanhydridu je 0,6 : 1,6. Získané maleimidy sa čistia
extrakciou a nakoniec kryštalizujú.

8 (51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(54)
(57)
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C25B 1/00
5104-2005
16.12.2005
Zuščík Marián, Sobotište, SK;
Zuščík Marián, Sobotište, SK;
Zariadenie na výrobu výbušnej zmesi
Opísané je zariadenie na výrobu výbušnej zmesi
vodíka a kyslíka elektrolýzou striedavým prúdom, vytvorené sériovým zapojením článkov tak,
že elektródy (1) sú uložené veľmi blízko seba vo
vzdialenosti 0,1 – 1 mm a takto vznikne niekoľko

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

D01D 13/00
125-2005
2.12.2005
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a. s., Svit, SK;
Zimány Vladimír, Ing., Poprad, SK; Lučivjanský
Jaroslav, Ing., Nová Lesná, SK; Turzová Alena,
Ing., Svit, SK; Diačik Ivan, Ing., CSc., Poprad, SK;
Herkeľ Ľuboš, Ing., Poprad, SK;
(74) Rzymanová Kamila, Ing., Poprad, SK;
(54) Krátka kompaktná linka na výrobu stredne až
mikrovláknitých polypropylénových predorientovaných vláken
(57) Krátka kompaktná linka na výrobu polypropylénových predorientovaných vláken je umiestnená
na jednom podlaží na dvoch samostatných konštrukciách, a to na rámovej konštrukcii časti
zvlákňovania a na samostatnej konštrukcii navíjacieho stroja, a je opatrená 2 n pracovnými miestami, pričom n je 1 až 4. Charakterizuje ju krátka
dráha zvlákňovania a priame vedenie vlákna od
hubicového bloku po odťahovú galetu. Určená je
na výrobu predorientovaného polypropylénového
textilného hodvábu farbeného v hmote jemností
od 50 do 900 dtex s rýchlosťami navíjania od
100 do 3500 m/min.

8 (51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)

F24H 1/22, F24H 9/00
152-2006
6.11.2006
PUV 2005-17208
22.11.2005
CZ
Tomášek Albert, Ing., Brno, CZ;
Tomášek Albert, Ing., Brno, CZ;
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(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(54) Teplovodný kotol na tuhé palivá, najmä na
báze biomasy
(57) Teplovodný kotol obsahuje dvojplášťové kotlové
teleso (1), s vnútornou dutou klenbovitou časťou
(2), pod ktorou je vratný spaľovací priestor a ktorá je prepojená s dutinou (10) kotlového telesa
(1) na ohrievanú vodu. Bočnice tejto klenbovitej
časti sú opatrené na spodných koncoch rozvádzačmi (6, 6´) častí sekundárneho vzduchu, ktorého množstvo je riadené škrtiacimi klapkami
(61, 61´, 62, 62´), ovládanými spodným krokovým elektromotorom. Do hornej časti vratného
spaľovacieho priestoru je zavedený prívod zostávajúcej časti sekundárneho vzduchu, ktorého
množstvo je riadené hradidlom (72), ovládaným
horným krokovým elektromotorom (73). Roštnice (31) pod klenbovitou časťou (2) sú duté, chladené ohrievanou vodou a medzi nimi sú posuvne
usporiadané čistiace prsty (80), ktorých posuv je
riadený lineárnym elektromagnetickým elektromotorom. Zberač (5) dymových plynov je opatrený kyslíkovou sondou na riadenie krokových
elektromotorov (73, 66), a tým aj na nízkej úrovni škodlivín v dymových plynoch. Na zvýšenie
obslužného komfortu je kotol opatrený automatickým prikladačom (9) paliva a laserovým snímačom na zistenie dosiahnutia určenej hornej
úrovne náplne paliva vo vratnom spaľovacom
priestore (32) alebo aj ďalším laserovým snímačom na zistenie dosiahnutia určenej spodnej úrovne paliva v tomto priestore (32), pričom laserové
snímače sú upravené na ovládanie automatického
prikladača (9).

(51)
C07C 29/00
C07D 487/00
C25B 1/00

(21)
126-2005
5097-2005
5104-2005

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

F25B 9/00, F25B 30/00, F24D 3/00, F24D 15/00
5016-2007
17.8.2005
PV 2004-899
23.8.2004
CZ
Štreit Jiří, Ing., Bruntál, CZ;
Štreit Jiří, Ing., Bruntál, CZ;
Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
PCT/CZ2005/000063
WO2006/021162
Vykurovací systém
Vykurovací systém pozostáva z najmenej jedného vykurovacieho okruhu tvoreného kompresorom (1), ktorého výstup je napojený na vedenie
(2) pracovného média s vnútorným priemerom
kovovej rúrky 3 až 70 mm, s minimálne jedným
vykurovacím telesom (4), ktorého výstup je napojený na spätné vedenie (5) pracovného média.
V spätnom vedení (5) pracovného média je najmenej jedno škrtiace zariadenie (6), prvá chladiaca špirála (7) s priemerom rúrky rovnakým alebo
menším ako vedenie (2) pracovného média, na
ňu nadväzuje druhá chladiaca špirála (8) navinutá
na teleso kompresora (1) a je spojená s vyrovnávačom tlaku (12) pracovného média, ktorého výstup je napojený na vstup (13) do kompresora
(1). Pracovné médium vykurovacieho systému je
vybrané zo skupiny tvorenej fluórom, héliom,
čpavkom alebo freónom.

(51)
D01D 13/00
F24H 1/22
F25B 9/00

(21)
125-2005
152-2006
5016-2007
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Udelené patenty

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

285668
285669
285670
285671
285672
285673
285674
285675
285676
285677
285678
285679
285680

A61M 5/28
C07D 515/00
C07D 239/00
C07D 417/00
B60R 25/06
B01J 23/48
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(11) 285677
(21) 574-2000
(22) 22.10.1998
(24) 7.6.2007
(31) 08/963 280
(32) 3.11.1997
(33) US
(40) 11.12.2000
(73) BASF CORPORATION, Mount Olive, NJ, US;
(72) Luteri George, Mount Prospect, IL, US; Yacoub
Raad, Raleigh, NC, US; Gallagher Charles, Maple Hill Road, IL, US; Bowe Steven, Buckeye Lane, NC, US;
(74) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(86) PCT/EP98/06704
(87) WO99/22594
(54) Kompozícia obsahujúca činidlo na potlačenie
vyzrážania chlóracetamidov vhodná ako herbicíd a spôsob jej prípravy
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A23L 1/19, A23C 19/00, A23C 9/13, A21D 13/00
285676
242-2000
23.7.1998
7.6.2007
97202631.4
28.8.1997
EP
18.1.2001
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A., Vevey, CH;
Baensch Johannes, Le Breuil-en-Auge, FR; Gaugaz Marlène, Corseaux, CH; Leneuf Dominique,
Vevey, CH; Reimerdes Ernst Hartmut, Cully/Villette, CH;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP98/04930
WO99/11147
Spôsob prípravy krému a potravinový výrobok s jeho obsahom

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

A47B 61/00, A47B 45/00
285709
1490-2002
21.2.2001
7.6.2007
00/05551
25.4.2000
FR
5.8.2003
SOGAL FRANCE, Paris, FR;
Cattoire Michel, Saint Jean de Luz, FR;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/FR01/00501
WO01/80688
Úložná zostava s prispôsobiteľnou skriňou na
dvoje zavesenie

8 (51) A61K 9/16, A61K 9/20, A61K 9/26, A61K 31/185,
A61K 47/02, A61K 47/36, A61P 29/00
(11) 285706
(21) 802-2002
(22) 30.11.2000
(24) 7.6.2007
(31) 9929077.7, 9929078.5
(32) 9.12.1999, 9.12.1999
(33) GB, GB
(40) 1.7.2003
(73) Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Slough,
Berkshire, GB;
(72) Sherry Robert Arthur, Nottingham, Nottinghamshire, GB; Rhoades Tracey Jane, Nottingham,
Nottinghamshire, GB; Higton Frederick Raymond,
Nottingham, Nottinghamshire, GB;
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(86) PCT/EP00/12193
(87) WO01/41733
(54) Lisovaná tabletová kompozícia, spôsob jej
prípravy a jej použitie
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A61K 31/21, A61P 31/00
285711
27-99
3.7.1997
7.6.2007
9614017.3, 9614016.5, 9614015.7, 9614014.0,
9614013.2, 9614012.4, 9614019.9, 9614018.1
4.7.1996, 4.7.1996, 4.7.1996, 4.7.1996,
4.7.1996, 4.7.1996, 4.7.1996, 4.7.1996
GB, GB, GB, GB, GB, GB, GB, GB
10.9.1999
BIOCHEMIE GESELLSCHAFT MBH, Kundl, AT;
Burch David George Sidney, Old Windsor, Berkshire, GB; Ripley Paul Howard, Tonbridge, Kent,
GB; Zeisl Erich, Jenbach, AT;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
PCT/EP97/03518
WO98/01127
Použitie derivátu pleuromutilínu na liečenie
veterinárneho ochorenia

8 (51) A61K 31/21, A61P 9/00, A61P 17/00, A61P 19/00,
A61P 25/00, A61P 37/00
(11) 285695
(21) 1531-99
(22) 14.5.1998
(24) 7.6.2007
(31) 60/047 020
(32) 14.5.1997
(33) US
(40) 16.5.2000
(73) AtheroGenics, Inc., Alpharetta,GA, US;
(72) Somers Patricia K., Atlanta,GA, US;
(74) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(86) PCT/US98/09773
(87) WO98/51289
(54) Použitie monoester probukolu s kyselinou jantárovou na liečenie kardiovaskulárnych a zápalových ochorení
8 (51) A61K 31/337, A61P 9/00, A61P 19/00, A61P 35/00,
C07D 305/00
(11) 285683
(21) 1056-2002
(22) 15.1.2001
(24) 7.6.2007
(31) MI2000A000056
(32) 18.1.2000
(33) IT
(40) 6.11.2002
(73) INDENA S.P.A., Milano, IT;
(72) Bombardelli Ezio, Milano, IT; Pontiroli Alessandro, Milano, IT;
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
(86) PCT/EP01/00386
(87) WO01/53282
(54) Polosyntetické taxány, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie
8 (51) A61K 31/5025, A61K 31/5375, A61P 25/00,
A61P 9/00, A61P 13/00
(11) 285707
(21) 1050-2001
(22) 21.1.2000
(24) 7.6.2007
(31) 99/00806
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26.1.1999
FR
7.1.2002
Sanofi - Aventis, Paris, FR;
Ferzaz Badia, Antony, FR; Benavides Jésus, Chatenay-Malabry, FR; Marguet Frank, Verrières le
Buisson, FR; Froissant Jacques, Morée, FR; Marabout Benoît, Chilly Mazarin, FR; Evanno Yannick, Bullion, FR; Sevrin Mireille, Paris, FR; Janiak Philip, Gif-sur-Yvette, FR;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
PCT/FR00/00135
WO00/44384
Použitie derivátov pyridazino[4,5-b]indol-1-acetamidu na prípravu liečiva na choroby
spojené s dysfunkciou benzodiazepínových receptorov periférneho typu
A61M 5/28, A61K 9/14, A61K 38/27
285668
720-2000
19.11.1998
7.6.2007
9704405-1
28.11.1997
SE
10.5.2001
PHARMACIA & UPJOHN AB, Stockholm, SE;
Limrell Karin, Sollentuna, SE; Florin-Robertsson
Ebba, Stockholm, SE; Hökby Elvy, Enskede, SE;
Nilsson Ulf, Ekerö, SE; Ström Anders, Enskede,
SE;
Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
PCT/SE98/02096
WO99/27983
Spôsob výroby jednodávkovej striekačky obsahujúcej lyofilizovaný proteín na podávanie
objemu menšieho ako 0,5 ml
A63B 21/00, B62K 23/00
285693
265-2003
5.3.2003
7.6.2007
5.10.2004
Mathia Štefan, Ing., Bratislava, SK;
Mathia Štefan, Ing., Bratislava, SK;
Fitnes skúter

B01J 2/22, B01J 35/00, B01J 37/00
285704
1700-2000
11.5.1999
7.6.2007
10/127008
11.5.1998
JP
10.5.2001
Nippon Ketjen Co., Ltd., Minato-Ku, Tokyo, JP;
ALBEMARLE NETHERLANDS B.V., Amersfoort, NL;
(72) Matsumoto Nobuhito, Niihama-shi, Ehime pref.,
JP; Yano Eiichi, Niihama-shi, Ehime pref., JP;
Shimowake Masafumi, Niihama-shi, Ehime pref.,
JP; Kamo Tetsuro, Niihama-shi, Ehime pref., JP;
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR
(86) PCT/EP99/03266
(87) WO99/58236
(54) Spôsob prípravy sférických oxidových častíc,
sférické oxidové častice a spôsob výroby katalyzátora zo sférických oxidových častíc
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B01J 19/02, B01J 19/24, B01J 8/02
285692
1676-2002
26.11.2002
7.6.2007
8.6.2004
Novácke chemické závody, akciová spoločnosť,
Nováky, SK;
(72) Gogová Zuzana, Ing., Nováky, SK; Čamaj Vladimír, Ing., CSc., Lehota pod Vtáčnikom, SK;
Hronec Milan, prof. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
Stanček František, Ing., Prievidza, SK;
(54) Zariadenie tvaru dvoch súosových stojatých
valcov pre podmienky chemických technológií
a spôsob jeho využitia
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B01J 23/48, C07D 301/00, B01J 37/00
285673
1232-2000
27.1.1999
7.6.2007
09/026 644
20.2.1998
US
12.2.2001
CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION,
Dallas, TX, US;
Nicolau Ioan, Corpus Christi, TX, US; Colling
Philip M., Corpus Christi, TX, US; Johnson Leland R., Corpus Christi, TX, US; Loewenstein Michael A., Solon, OH, US;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/US99/01807
WO99/42212
Spôsob prípravy katalyzátora tvoreného pórovitým nosičom, na ktorom je kovové paládium a zlato
B05D 1/00, C09J 5/04
285712
1946-2000
16.6.1999
7.6.2007
9802223-9, 9802222-1, 9802224-7, 60/091 440,
60/091 438, 60/091 442, 9803549-6, 9803550-4,
9803551-2
22.6.1998, 22.6.1998, 22.6.1998, 1.7.1998,
1.7.1998, 1.7.1998, 16.10.1998, 16.10.1998,
16.10.1998
SE, SE, SE, US, US, US, SE, SE, SE
10.7.2001
AKZO NOBEL N. V., Arnhem, NL;
Nasli-Bakir Benyahia, Saltsjö-Boo, SE; Lindberg
Stefan, Vallentuna, SE; Janackovic Anna, Älta, SE;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/SE99/01084
WO99/67028
Spôsob oddeleného nanášania živičnej a vytvrdzovacej zložky lepidla na báze aminoživice a kompozícia tvrdiva použiteľná na vykonávanie tohto spôsobu
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B22C 9/10, B22C 9/06, B22D 23/00, B22D 33/00
285698
521-2001
17.4.2001
7.6.2007
100 19 310.2
19.4.2000
DE
6.8.2002
VAW mandl & berger GmbH, Linz, AT;
Willfort Peter, Linz, AT; Bohn Horst, Linz, AT;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
Odlievacia forma a spôsob odlievania odliatkov pomocou tejto odlievacej formy
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B60K 17/00, F02B 61/00, F02N 11/00, F16H 3/00
285701
1212-99
14.2.1998
7.6.2007
197 09 675.1, 197 45 995.1
11.3.1997, 20.10.1997
DE, DE
16.5.2000
ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE;
Koelle Gerhard, Wiernsheim, DE; Ahner Peter,
Boeblingen, DE; Bolz Martin-Peter, Oberstenfeld, DE; Glauning Juergen, Steinheim, DE;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/DE98/00422
WO98/40647
Poháňací agregát na motorové vozidlá so spaľovacím motorom
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B60R 11/02
285702
1363-99
8.4.1998
7.6.2007
197 15 049.7
11.4.1997
DE
16.5.2000
ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE;
Plumeier Joerg, Salzgitter, DE;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/DE98/00984
WO98/46455
Spôsob zabránenia neoprávnenému používaniu prístroja
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B60R 25/06, E05B 17/00
285672
810-98
12.6.1998
7.6.2007
11.7.2000
Gaieter Liou, Kaohsiung, TW;
Gaieter Liou, Kaohsiung, TW;
Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;
Zamkýnacie zariadenie zabraňujúce poškodeniu zámkovej kľúčovej drážky
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VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR
B61F 1/00, B61G 7/00
285705
407-99
6.3.1998
7.6.2007
P.318823
6.3.1997
PL
14.2.2000
FABRYKA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH
KAMAX S.A., Kańczuga, PL;
Bak Stanislaw, Markowa, PL; Chmielewski Andrzej, Przeworsk, PL; Kędzior Józef, Warszawa,
PL; Kochmański Jan, Sietesz, PL; Kubicki Antoni, Przeworsk, PL; Milczarski Kazimierz, Warszawa, PL; Mroczka Krzysztof, Manasterz, PL;
Ochyra Ryszard, Przeworsk, PL; Popławski Wojciech, Warszawa, PL; Strzyź Eugeniusz, Ropczyce, PL; Wojciechowski Zbigniew, Warszawa, PL;
Żołnierzak Radoslaw, Warszawa, PL;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
PCT/PL98/00008
WO98/39193
Rám na železničné vozne
B61G 11/00, F16F 7/12, F16F 1/44, B60R 19/18
285696
408-99
30.4.1998
7.6.2007
P.319799
30.4.1997
PL
14.2.2000
FABRYKA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH
KAMAX S.A., Kańczuga, PL;
Kubicki Antoni, Przeworsk, PL; Strzyż Eugeniusz, Ropczyce, PL; Chmielewski Andrzej,
Przeworsk, PL; Kędzior Józef, Warszawa, PL;
Popławski Wojciech, Warszawa, PL; Milczarski
Kazimierz, Warszawa, PL; Michajlow Wladimir
Maksymowicz, Moscow, RU; Filipow Wiktor
Nikolajewicz, Moscow, RU; Dimitrow Walentin
Wiktorowicz, Moscow, RU; Skuratow Aleksander Jewgieniewicz, Moscow, RU; Curienko Wladimir Nikolajewicz, Szczerbinka, RU; Ulianow
Oleg Aleksandrowicz, Mendelejewo, RU;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
PCT/PL98/00020
WO98/49042
Spôsob a zariadenie na pohlcovanie nárazovej
energie, najmä v samočinných spriahadlách
koľajových vozidiel
C01B 33/00
285694
1726-2002
6.12.2002
7.6.2007
7.7.2004
Ústav polymérov SAV, Bratislava, SK;
Berek Dušan, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
Spôsob prípravy ultračistého makropórovitého silikagélu
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8 (51) C01C 3/00, C01B 21/00, B01J 15/00,
B01J 12/00, B01J 8/00, B01J 35/00
(11) 285674
(21) 95-2003
(22) 27.7.2001
(24) 7.6.2007
(31) 00/09937
(32) 28.7.2000
(33) FR
(40) 8.6.2004
(73) BUTACHIMIE, Boulogne-Billancourt, FR;
(72) Steffen Joseph, Kembs, FR;
(74) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(86) PCT/IB01/01692
(87) WO02/10067
(54) Katalytické zariadenie na uskutočnenie reakcie v plynnom médiu pri vysokej teplote, reaktor, reakčný proces a spôsob výroby katalytického zariadenia
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C07C 209/00, C07B 63/00, C07C 211/00
285680
430-2002
27.3.2002
7.6.2007
7.10.2003
Zentiva, a. s., Hlohovec, SK;
Vandák Dušan, Ing., Modra, SK; Kakalík Ivan, Ing.,
Šenkvice, SK; Oremus Vladimír, Ing., CSc., Bratislava, SK;
(54) Spôsob získavania (E)-N-(6,6-dimetylhept-2-én-4-ínyl)-N-metyl-1-naftalénmetánamínu zo
zmesi geometrických izomérov
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C07C 209/00
285700
1753-2002
12.5.2000
7.6.2007
1.4.2003
Duslo, a. s., Šaľa, SK; VUCHT, a. s. Bratislava,
Bratislava, SK; Vysoká škola chemickotechnologická, Praha, CZ;
Pašek Josef, Praha, CZ; Koubek Josef, Praha, CZ;
Sandtner Stanislav, Modra, SK; Dlouhý Ivan,
Praha, CZ; Kozma Július, Bratislava, SK; Škubla
Pavol, Šaľa, SK;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
PCT/SK00/00008
WO01/85667
Spôsob výroby alifatických amínov
C07D 209/00, A61K 31/475, A61P 9/00
285714
149-2003
6.7.2001
7.6.2007
00/08793
6.7.2000
FR
3.6.2003

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR
(73) LES LABORATOIRES SERVIER, Courbevoie
Cedex, FR;
(72) Pfeiffer Bruno, Saint Leu la Forêt, FR; Ginot
Yves-Michel, Orléans, FR; Coquerel Gérard, Boos,
FR; Beilles Stéphane, Rouen, FR;
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(86) PCT/FR01/02167
(87) WO01/87835
(54) -Kryštalická forma terc-butylamínovej soli
perindoprilu, spôsob jej prípravy a farmaceutické kompozície s jej obsahom
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C07D 211/00, A61K 31/4468, A61P 1/00
285679
1091-2001
2.2.2000
7.6.2007
11/27030
4.2.1999
JP
5.2.2002
Abbott Japan Co., Ltd., Minato-ku, Tokyo, JP;
Kato Hideo, Katsuyama-shi, Fukui, JP; Kado Noriyuki, Katsuyama-shi, Fukui, JP; Sakaguchi Jun,
Katsuyama-shi, Fukui, JP;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/JP00/00560
WO00/46201
Derivát benzamidu, liečivo s jeho obsahom
a ich použitie
C07D 215/00
285675
62-2001
22.7.1999
7.6.2007
10/207911
23.7.1998
JP
6.8.2001
Nissan Chemical Industries, Ltd., Chiyoda-ku,
Tokyo, JP;
Ohara Yoshio, Funabashi-shi, Chiba, JP; Suzuki Mikio, Funabashi-shi, Chiba, JP; Yanagawa
Yoshinobu, Funabashi-shi, Chiba, JP; Takada
Yasutaka, Funabashi-shi, Chiba, JP;
PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
PCT/JP99/03923
WO00/05213
Nitrilová zlúčenina a spôsob výroby chinolínového derivátu
C07D 239/00, A61K 31/506, A61P 25/00
285670
1927-2001
29.6.2000
7.6.2007
P 9902214, P 0002156
29.6.1999, 6.6.2000
HU, HU
9.5.2002
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(73) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., Budapest, HU;
(72) Rátzné Simonek Ildikó, Budapest, HU; Bózsing
Dániel, Budapest, HU; Németh Gábor, Budapest,
HU; Simig Gyula, Budapest, HU; Poszávácz
László, Budapest, HU; Jakóczi Iván, Monor, HU;
Lévay György, Budakeszi, HU; Gacsályi István,
Budapest, HU; Tihanyi Károly, Budapest, HU;
Wellman János, Budapest, HU; Egyed András,
Budapest, HU;
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(86) PCT/HU00/00064
(87) WO01/00617
(54) Deriváty piperazinylalkyltiopyrimidínu, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické
kompozície s ich obsahom
8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)

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

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

C07D 333/00
285681
1354-2003
16.5.2002
7.6.2007
P 0102118
22.5.2001
HU
7.7.2004
SANOFI-AVENTIS, Paris, FR;
Aradi Mátyás, Budapest, HU; Bakos Ferenc, Budapest, HU; Dombrády Zsolt, Budapest, HU; Gajáry Antal, Budapest, HU; Gyöngyösi István, Budapest, HU; Kovács Ferenc, Budapest, HU; Major Andrea, Budapest, HU; Máténé Török Erika,
Nagytarcsa, HU; Párkányi Zsolt, Budapest, HU;
Schultz László, Budapest, HU; Supic Attila, Budapest, HU; Szabó Sándor, Budapest, HU; Szalay Erzsébet, Budapest, HU; Ugrics József, Budapest, HU; Zsiga József, Dunakeszi, HU;
Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
PCT/HU02/00042
WO02/094806
Spôsob chlórmetylácie tiofénu
C07D 401/00, A61K 31/445
285715
566-2003
14.11.2001
7.6.2007
P 0004701
23.11.2000
HU
7.10.2003
RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.,
Budapest, HU;
Fischer János, Budapest, HU; Fodor Tamás, Budapest, HU; Trischler Ferenc, zomrel; Lévai Sándor, Biatorbágy, HU; Petényi Endréné, Budapest,
HU;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
PCT/HU01/00111
WO02/42290
Soli desloratadínu, spôsob ich prípravy a farmaceutické prípravky s ich obsahom
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8 (51) C07D 401/00, C07D 413/00, C07D 261/00,
C07D 231/00, C07D 403/00, A61K 31/47,
A61K 31/42
(11) 285685
(21) 1728-99
(22) 18.6.1998
(24) 7.6.2007
(31) 08/878 884
(32) 19.6.1997
(33) US
(40) 12.6.2000
(73) BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY, Princeton, NJ, US;
(72) Lam Patrick Y., Chadds Ford, PA, US; Clark Charles G., Cherry Hill, NJ, US; Dominguez Celia,
Westlake Village, CA, US; Fevig John Matthew,
Lincoln University, PA, US; Han Qi, Wilmington, DE, US; Li Renhua, Wilmington, DE, US; Pinto Donald Joseph-Phillip, Newark, DE, US; Pruitt James Russell, Landenberg, PA, US; Quan
Mimi Lifen, Newark, DE, US;
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(86) PCT/US98/12680
(87) WO98/57951
(54) Guanidínový derivát, jeho použitie a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom
8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

C07D 417/00, C07D 401/00
285671
1018-2002
8.1.2001
7.6.2007
100 02 049.6
19.1.2000
DE
4.3.2003
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen, DE;
Seifert Hermann, Bergisch Gladbach, DE; Stelzer Uwe, Burscheid, DE; Heyn Armin, Dr., Bergisch Gladbach, DE;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP01/00125
WO01/53296
Spôsob výroby heterocyklických zlúčenín

8 (51) C07D 473/00, A61K 31/519, A61P 9/00,
A61P 25/00
(11) 285703
(21) 797-2000
(22) 26.11.1998
(24) 7.6.2007
(31) 9/350000
(32) 3.12.1997
(33) JP
(40) 12.3.2001
(73) Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd., Osaka-shi, Osaka, JP;
(72) Murata Teruya, Izumiotsu-shi, Osaka-fu, JP; Masumoto Kaoru, Neyagawa-shi, Osaka-fu, JP; Kondo Katsunori, Suita-shi, Osaka-fu, JP; Furukawa
Kiyoshi, Shiga-gun, Shiga-ken, JP; Oka Makoto,
Ibaraki-shi, Osaka-fu, JP;
(74) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
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(86) PCT/JP98/05320
(87) WO99/28320
(54) 2-Aryl-8-oxodihydropurínový derivát, spôsob
jeho prípravy, farmaceutický prostriedok
s jeho obsahom a medziprodukt na jeho prípravu
8 (51) C07D 487/00, A61K 31/519, A61P 35/00,
C07D 257/00, C07D 239/00
(11) 285699
(21) 50-2003
(22) 13.6.2001
(24) 7.6.2007
(31) 00202181.4
(32) 22.6.2000
(33) EP
(40) 2.5.2003
(73) Janssen Pharmaceutica N. V., Beerse, BE;
(72) Venet Marc Gaston, Issy-les-Moulineaux, Cedex,
FR; Angibaud Patrick René, Issy-les-Moulineaux, Cedex, FR; End David William, Titusville,
NJ, US;
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(86) PCT/EP01/06747
(87) WO01/98302
(54) (-)-5-(3-chlórfenyl)-alfa-(4-chlórfenyl)--(1-metyl-1H-imidazol-5-yl) tetrozolo[1,5-a]chinazolín-7-metánamín, spôsob jeho prípravy a použitie, farmaceutický prípravok na jeho báze
a spôsob jeho prípravy
8 (51) C07D 491/00, A61K 31/403, A61K 31/407,
A61K 31/422, A61K 31/4427, C07D 405/00,
C07D 409/00, C07D 413/00, A61P 35/00
(11) 285682
(21) 896-2002
(22) 21.12.2000
(24) 7.6.2007
(31) MI99A002693
(32) 23.12.1999
(33) IT
(40) 6.11.2002
(73) NOVUSPHARMA S.P.A., Milano, IT;
(72) Menta Ernesto, Monza, IT; Pescalli Nicoletta, Monza, IT;
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
(86) PCT/EP00/13068
(87) WO01/47916
(54) 2-(1H-Indol-3-yl)-2-oxo-acetamidy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie
8 (51) C07D 515/00, C07D 519/00, A61K 31/4995,
A61P 35/00
(11) 285669
(21) 1501-2000
(22) 5.4.1999
(24) 7.6.2007
(31) 60/080 802
(32) 6.4.1998
(33) US
(40) 6.8.2001
(73) The Board of Trustees of the University of Illinois, Urbana, IL, US;
(72) Rinehart Kenneth L., Urbana, IL, US; Morales
Jose J., Urbana, IL, US;
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(74) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(86) PCT/US99/07471
(87) WO99/51238
(54) Ekteinascidínová zlúčenina, farmaceutický
prostriedok s jej obsahom a jej použitie
8 (51) C07K 5/00, C07D 471/00, C07D 521/00,
A61K 38/05, A61K 31/395
(11) 285678
(21) 874-98
(22) 4.12.1996
(24) 7.6.2007
(31) 60/009 469
(32) 28.12.1995
(33) US
(40) 6.8.1999
(73) PFIZER INC., New York, NY, US;
(72) Carpino Philip A., Groton, CT, US; Jardine Da-Silva Paul, Providence, RI, US; Lefker Bruce
A., Gales Ferry, CT, US; Ragan John A., Gales
Ferry, CT, US;
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(86) PCT/IB96/01353
(87) WO97/24369
(54) Sekretagógy rastového hormónu, ich použitie,
farmaceutické kompozície na ich báze a medziprodukty
8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)

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

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

C07K 5/00, A61K 38/55
285688
1224-97
7.3.1996
7.6.2007
08/402 287, 08/474 052
10.3.1995, 7.6.1995
US, US
4.3.1998
G. D. SEARLE & CO., Chicago, IL, US;
Getman Daniel P., Chesterfield, MO, US; Decrescenzo Gary A., St. Peter, MO, US; Freskos
John N., Clayton, MO, US; Vazquez Michael L.,
Gurnee, IL, US; Sikorski James A., Des Peres,
MO, US; Devadas Balekudru, Chesterfield, MO,
US; Nagarajan Srinivasan, Chesterfield, MO, US;
Brown David L., Chesterfield, MO, US; McDonald Joseph J., Ballwin, MO, US;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
PCT/US96/02684
WO96/28463
Inhibítory retrovírusových proteáz na báze
hydroxyetylaminosulfónamidu aminokyselín
a ich použitie
C12P 21/02, C07K 14/435, C12N 15/06
285684
497-98
17.4.1998
7.6.2007
08/844 714
18.4.1997
US
2.12.1998
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(73) BAYER CORPORATION, Berkeley, CA, US;
(72) Chan Sham-Yuen, El Sobrante, CA, US; Harris
Kathleen, Oakland, CA, US;
(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(54) Spôsob produkcie rekombinantného faktora
VIII a bunkové kultivačné prostredie na jeho
reprodukciu
8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)
8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(40)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

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

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

C21B 13/14
285716
839-2002
28.11.2000
7.6.2007
199 63 609.5
23.12.1999
DE
3.12.2002
VOEST-ALPINE INDUSTRIEANLAGENBAU
GMBH & CO., Linz, AT;
Vuletic Bogdan, Düsseldorf, DE;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
PCT/EP00/11870
WO01/48251
Spôsob výroby surového železa
C22C 21/02, C22C 21/06, C22F 1/00, C22F 1/05
285690
1148-2001
12.2.1999
7.6.2007
5.3.2002
NORSK HYDRO ASA, Oslo, NO;
Tundal Ulf, Sunndalsøra, NO; Oddvin Reiso, Sunndalsøra, NO;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP99/00939
WO00/47789
Spôsob spracovania hliníkovej zliatiny s obsahom horčíka a kremíka
C22F 1/05, C22F 1/00, C22C 21/02, C22C 21/06
285689
1147-2001
12.2.1999
7.6.2007
5.3.2002
NORSK HYDRO ASA, Oslo, NO;
Tundal Ulf, Sunndalsora, NO; Oddvin Reiso, Sunndalsora, NO;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP99/00940
WO00/47793
Spôsob prípravy Al-Mg-Si zliatiny spracovateľnej teplom
D01G 1/00, C03B 37/10
285713
1823-2002
28.6.2001
7.6.2007
00/08727
5.7.2000
FR
1.7.2003
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(73) SAINT-GOBAIN VETROTEX FRANCE S.A.,
Chambéry, FR;
(72) Font Dominique, Saint-Baldoph, FR; Prevosto
Henri, Aix les Bains, FR; Berthelon Laurent, Saint-Baldolph, FR;
(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(86) PCT/FR01/02053
(87) WO02/02854
(54) Zariadenie na rozrezávanie káblov vytvorených z termoplastických vlákien a spôsob jeho
činnosti
8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

E04B 1/344, E04H 1/12
285691
945-95
24.1.1994
7.6.2007
PV 0085-93
27.1.1993
CZ
8.11.1995
Truksa Pavel, Brno, CZ;
Truksa Pavel, Brno, CZ;
Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;
PCT/CZ94/00002
WO94/17257
Skladací stavebnicový systém

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

E05F 15/14, H02J 13/00, H04B 3/54, G08C 15/00
285697
1800-99
6.1.1999
7.6.2007
198 19 279.7
30.4.1998
DE
9.4.2001
DORMA GmbH + Co. KG, Ennepetal, DE;
Janutta Reinhard, Verl, DE;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/EP99/00030
WO99/57402
Hnací systém pre systém deliacej steny

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

E21D 23/00
285710
1123-2003
5.9.2003
7.6.2007
2.6.2005
Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Prievidza, SK;
Vavrík Ján, Ing., Prievidza, SK; Čmiko Anton, Ing.,
Nováky, SK; Slezák Jaroslav, Ing., CSc., Prievidza, SK;
(54) Sekcia banskej mechanizovanej výstuže na
dobývanie uhlia z nadstropu

6 - 2007 - SK (udelené patenty)

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

F03D 11/00, F16H 1/28
285686
783-99
11.6.1999
7.6.2007
981414
18.6.1998
FI
11.7.2000
VALMET VOIMANSIIRTO OY, Jyväskylä, FI;
Kekki Juha, Jyväskylä, FI; Ryymin Ari, Jyväskylä, FI; Villgren Voitto, Jyväskylä, FI;
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(54) Planétové ozubené súkolesie na veternú elektráreň

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

F16K 5/06, F16K 47/00
285708
1711-2001
11.5.2000
7.6.2007
9902028-1
1.6.1999
SE
9.5.2002
NAF AB, Linköping, SE;
Lundqvist Per, Linköping, SE;
PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(86) PCT/SE00/00931
(87) WO00/73685
(54) Ventil a spôsob nastavenia toku média

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

F16L 11/12, F16L 33/00, F16L 33/30, F16L 33/32
285687
1851-2001
13.12.2001
7.6.2007
100 63 641.1
20.12.2000
DE
2.7.2002
VERITAS AG, Gelnhausen, DE;
Emmrich Michael, Linsengericht, DE; Koestler
Thomas, Gelnhausen, DE; Weitzel Kai, Linsengericht, DE;
(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(54) Hadica z ohybného materiálu a spôsob jej výroby
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(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

A01N 37/22
A23L 1/19
A47B 61/00
A61K 9/16
A61K 31/21
A61K 31/21
A61K 31/337
A61K 31/5025
A61M 5/28
A63B 21/00
B01J 2/22
B01J 19/02
B01J 23/48

285677
285676
285709
285706
285695
285711
285683
285707
285668
285693
285704
285692
285673

B05D 1/00
B22C 9/10
B60K 17/00
B60R 11/02
B60R 25/06
B61F 1/00
B61G 11/00
C01B 33/00
C01C 3/00
C07C 209/00
C07C 209/00
C07D 209/00
C07D 211/00

285712
285698
285701
285702
285672
285705
285696
285694
285674
285700
285680
285714
285679

C07D 215/00
C07D 239/00
C07D 333/00
C07D 401/00
C07D 401/00
C07D 417/00
C07D 473/00
C07D 487/00
C07D 491/00
C07D 515/00
C07K 5/00
C07K 5/00
C12P 21/02

285675
285670
285681
285685
285715
285671
285703
285699
285682
285669
285688
285678
285684

C21B 13/14
C22C 21/02
C22F 1/05
D01G 1/00
E04B 1/344
E05F 15/14
E21D 23/00
F03D 11/00
F16K 5/06
F16L 11/12

285716
285690
285689
285713
285691
285697
285710
285686
285708
285687
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MK4A

Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti

(11)

Dátum zániku

276385
278163
278455
279101
279102
279103

27.03.2007
30.03.2007
30.03.2007
06.03.2007
06.03.2007
06.03.2007

MM4A
(11)
274631
278243
278867
280548
280591
282379

PC9A

Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov

Dátum zániku
14.09.2006
22.09.2006
10.09.2006
28.09.2006
14.09.2006
11.09.2006

(11)
282460
282569
282869
282936
282955
283048

Dátum zániku
19.09.2006
11.09.2006
12.09.2006
20.09.2006
24.09.2006
06.09.2006

(11)
283062
283218
283688
283712
283787
284250

Dátum zániku
04.09.2006
14.09.2006
23.09.2006
27.09.2006
11.09.2006
29.09.2006

(11)

Dátum zániku

284444
284451
284459
284647
284674
285120

05.08.2006
09.09.2006
16.09.2006
28.09.2006
09.09.2006
24.04.2006

Prevody a prechody práv na patentové prihlášky

(21) 553-2000
(71) TEIJIN PHARMA LIMITED, Tokyo, JP;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
TEIJIN LIMITED, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JP;
Deltagen Research Laboratories, L.L.C., Wilmington, New Castle, DE, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.8.2006
Dátum zápisu do registra: 17.4.2007
(21) 125-2003
(71) Medveritas Intellectual Property Holding S.A.,
Panama, PA;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
Bertha András, Budapest, HU;
Dátum zápisu do registra: 24.4.2007
(21) 671-2003
(71) GeoTex, s.r.o., Kežmarok, SK;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
Tatrabent, spol. s r.o., Kežmarok, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 7.12.2006
Dátum zápisu do registra: 4.4.2007

(21) 27-2004
(71) Laboratorios Almirall, S.A., Barcelona, ES;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg, DE;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.2.2007
Dátum zápisu do registra: 4.4.2007
(21) 1486-94
(71) Arexis AB, Göteborg, SE;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
AstraZeneca AB, Södertälje, SE;
Dátum uzavretia zmluvy: 7.5.2004
Dátum zápisu do registra: 20.4.2007
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Prevody a prechody práv na patenty

(11) 284303
(21) 1725-97
(73) Laboratorios Almirall, S.A., Barcelona, ES;
Predchádzajúci majiteľ:
MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg, DE;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.2.2007
Dátum zápisu do registra: 4.4.2007

HC9A

(11) 281089
(21) 1644-91
(73) Arexis AB, Göteborg, SE;
Predchádzajúci majiteľ:
AstraZeneca AB, Södertälje, SE;
Dátum uzavretia zmluvy: 7.5.2004
Dátum zápisu do registra: 20.4.2007

Zmeny mien

(21) 1486-94
(71) AstraZeneca AB, Södertälje, SE;
Dátum zápisu do registra: 20.4.2007

(21) 923-2003
(71) LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., Barcelona, ES;
Dátum zápisu do registra: 26.4.2007

(21) 553-2000
(71) Deltagen Research Laboratories, L.L.C., Wilmington, New Castle, DE, US;
Dátum zápisu do registra: 17.4.2007

HE9A
(21) 671-2003
(71) Tatrabent, spol. s r. o., Kežmarok, SK;
Dátum zápisu do registra: 4.4.2007

Zmeny adries
(21) 1466-2002
(71) ACCENTUS PLC, London, GB;
Dátum zápisu do registra: 18.4.2007
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TC4A

Zmeny mien

(11) 281089
(21) 1644-91
(73) AstraZeneca AB, Södertälje, SE;
Dátum zápisu do registra: 20.4.2007

(11) 281863
(21) 1394-94
(73) Hadley Industries Holdings Limited, Warley, West
Midlands, GB;
Dátum zápisu do registra: 3.5.2007
(11) 283330
(21) 214-96
(73) MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg, DE;
Dátum zápisu do registra: 24.4.2007
(11) 284476
(21) 1431-2000
(73) MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg, DE;
Dátum zápisu do registra: 24.4.2007

(11) 284477
(21) 1432-2000
(73) MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg, DE;
Dátum zápisu do registra: 24.4.2007
(11) 284601
(21) 586-98
(73) MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg, DE;
Dátum zápisu do registra: 24.4.2007
(11) 284937
(21) 1217-2000
(73) MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg, DE;
Dátum zápisu do registra: 24.4.2007

(11) 285300
(21) 98-99
(73) MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg, DE;
Dátum zápisu do registra: 24.4.2007
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Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov
(Štandard WIPO ST. 16)
U -

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapísané úžitkové vzory

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757

B65D 85/08
A61F 7/12
A47B 11/00
F16B 43/00
A45C 11/00
F41H 7/00
A01N 59/12

4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764

G01F 23/24
A61L 2/00
A63B 21/06
G01F 23/24
G09F 23/00
B42D 15/02
A23C 19/00

4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771

G09B 1/00
C02F 1/48
G08B 21/00
G01F 19/00
G01F 1/05
H02J 7/00
A47G 33/00

4772
4773
4774
4775
4776
4777

B60P 3/14
A47C 27/14
A61K 33/00
F16H 48/00
G01J 1/00
F16H 48/00

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

A01N 59/12
4757
22-2007
1.2.2007
3.4.2007
7.6.2007
3.4.2007
Teren Ján, Ing., CSc., Bratislava, SK;
Teren Ján, Ing., CSc., Bratislava, SK;
Prípravok na dezinfekciu obsahujúci jód

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

A23C 19/00, A23C 23/00
4764
217-2006
20.10.2006
24.4.2007
7.6.2007
24.4.2007
Keresteš Ján, Ing., Považská Bystrica, SK; Keresteš Ján, Ing., CSc., Považská Bystrica, SK;
(73) NIKA, spol. s r. o., Považská Bystrica, SK;
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
(54) Priemyselne vyrobený mliečny termizovaný
nápoj pripomínajúci zmesovú žinčicu

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

A45C 11/00, G12B 17/00
4755
5-2007
10.1.2007
3.4.2007
7.6.2007
3.4.2007
Pastoreková Jarmila, Bc., Hurbanovo, SK;
Pastoreková Jarmila, Bc., Hurbanovo, SK;
Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
Tieniaci obal predovšetkým pre mobilné telefóny

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

A47B 11/00
4753
230-2006
16.11.2006
2.4.2007
7.6.2007
2.4.2007
Veselovský Juraj, Ing., PhD., Zvolen, SK; Ihring
Marián, Mgr. art., Banská Bystrica, SK; Baďura
René, Akad.soch., Banská Bystrica, SK; Kvočka
Stanislav, Ing., Zvolen, SK; Szabó Rudolf, Ing.,
Tvrdošovce, SK;

(73) Veselovský Juraj, Ing., PhD., Zvolen, SK; Ihring
Marián, Mgr. art., Banská Bystrica, SK; Baďura
René, Akad.soch., Banská Bystrica, SK; Kvočka
Stanislav, Ing., Zvolen, SK;
(54) Stôl
8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

A47C 27/14
4773
24-2007
2.2.2007
24.4.2007
PUV 2006-18387
19.12.2006
CZ
7.6.2007
24.4.2007
Rešlová Ivana, Ing., Praha - Třeboradice, CZ;
GeloTec a. s., Praha - Třeboradice, CZ;
Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
Lôžková plocha matracov

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

A47G 33/00
4771
3-2007
8.1.2007
24.4.2007
7.6.2007
24.4.2007
Šálek Tibor, Ing., Banská Bystrica, SK;
Šálek Tibor, Ing., Banská Bystrica, SK;
Schodíkový vianočný stromček

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

A61F 7/12, A61F 11/00
4752
213-2006
18.10.2006
2.4.2007
7.6.2007
2.4.2007
Nosálová Zlata, Hriňová, SK;
Nosálová Zlata, Hriňová, SK;
Ušná sviečka
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8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(72)
(73)
(54)

A61K 33/00, A61P 1/00, A61K 36/00
4774
34-2007
14.2.2007
24.4.2007
7.6.2007
24.4.2007
Osztoš Ladislav, Prievidza, SK;
Osztoš Ladislav, Prievidza, SK;
Zásadotvorná zmes z minerálnych a prírodných zložiek

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

A61L 2/00, A47L 23/00
4759
35-2007
15.2.2007
3.4.2007
7.6.2007
3.4.2007
Mižák Jozef, JUDr., Čaňa, SK;
Mižák Jozef, JUDr., Čaňa, SK;
Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
Zariadenie na dezaktiváciu podrážok obuvi,
najmä od nečistôt a choroboplodných zárodkov

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(67)
(72)
(73)
(54)

A63B 21/06, A63B 23/035
4760
36-2007
16.2.2004
3.4.2007
7.6.2007
3.4.2007
103-2004
Mathia Štefan, Ing., Bratislava, SK;
Mathia Štefan, Ing., Bratislava, SK;
Pružinové posilňovacie zariadenie na zaťažované roznožovanie alebo prinožovanie

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

B42D 15/02, G09F 1/00
4763
216-2006
20.10.2006
24.4.2007
7.6.2007
24.4.2007
Škrabák Dalibor, Poprad, SK; Krauz Marek, Poprad, SK;
(73) Škrabák Dalibor, Poprad, SK; Krauz Marek, Poprad, SK;
(54) Obchodná vizitka

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

B60P 3/14
4772
21-2007
30.1.2007
24.4.2007
7.6.2007
24.4.2007
Konček Stanislav, Ing., Trenčín, SK;
DELTA DEFENCE, s. r. o., Prešov, SK;
Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
Univerzálne dielenské vozidlo

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

55

B65D 85/08, A24D 1/00, A24F 27/00
4751
186-2006
25.8.2006
2.4.2007
7.6.2007
2.4.2007
Géč Daniel, arch., Bratislava, SK;
Géč Daniel, arch., Bratislava, SK;
Spoločné balenie cigariet so zápalkami

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

C02F 1/48
4766
237-2006
23.11.2006
24.4.2007
7.6.2007
24.4.2007
Svoboda Miroslav, Ing., Michalovce, SK; Moslaľ
Michal, Michalovce, SK;
(73) Svoboda Miroslav, Ing., Michalovce, SK; Moslaľ
Michal, Michalovce, SK;
(54) Mobilný ionizátor vody

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

F16B 43/00
4754
240-2006
28.11.2006
3.4.2007
7.6.2007
3.4.2007
Dominik Jozef, Ing., CSc., Žilina, SK; Medvecký
Štefan, prof. Ing., PhD., Žilina, SK; Hrčeková
Alena, doc. Ing., PhD., Žilina, SK;
(73) Dominik Jozef, Ing., CSc., Žilina, SK;
(54) Podložka pre skrutkové spoje

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(67)
(72)
(73)
(54)

F16H 48/00
4777
52-2007
16.11.2006
24.4.2007
7.6.2007
24.4.2007
155-2006
Čóri Marián, Kováčovce, SK;
Čóri Marián, Kováčovce, SK;
Čelný diferenciál s vnútorne uloženou satelitnou klietkou

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

F16H 48/00
4775
40-2007
23.2.2007
24.4.2007
7.6.2007
24.4.2007
Ungero Robert, Zvolen, SK;
Ungero Robert, Zvolen, SK;
Voľnobežný guľkový diferenciál
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8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

F41H 7/00, B62D 31/00
4756
20-2007
30.1.2007
3.4.2007
7.6.2007
3.4.2007
Konček Stanislav, Ing., Trenčín, SK;
DELTA DEFENCE, s. r. o., Prešov, SK;
Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
Balisticky odolná kabína

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

G01F 1/05
4769
5084-2006
29.11.2006
24.4.2007
7.6.2007
24.4.2007
Haranta Ľubomír, Plavecký Štvrtok, SK;
Haranta Ľubomír, Plavecký Štvrtok, SK;
Vodomerná zostava

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(67)
(72)
(73)
(74)
(54)

G01F 19/00
4768
250-2006
15.12.2006
24.4.2007
7.6.2007
24.4.2007
168-2006
Semaňák Ján, Ing., Kežmarok, SK;
KARLOFF, s. r. o., Cífer, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
Nádoba s odmernými mierkami

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

G01F 23/24, G01F 23/28
4761
42-2007
28.2.2007
3.4.2007
7.6.2007
3.4.2007
Kalaš Andrej, Ing., PhD., Bratislava, SK;
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra mechaniky, Bratislava, SK;
(54) Inteligentný snímač hladín s viacnásobne využívaným rozsahom

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

G01F 23/24
4758
30-2007
9.2.2007
3.4.2007
7.6.2007
3.4.2007
Kalaš Andrej, Ing., PhD., Bratislava, SK;
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra mechaniky, Bratislava, SK;
(54) Inteligentný snímač hladín

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

G01J 1/00, G01J 1/04
4776
43-2007
28.2.2007
24.4.2007
7.6.2007
24.4.2007
Veselovský Ján, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK;
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra mechaniky, Bratislava, SK;
(54) Prístroj na meranie odchýlok tvaru reflektorov

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

G08B 21/00
4767
249-2006
15.12.2006
24.4.2007
7.6.2007
24.4.2007
Juhos František, JUDr., Trstice, SK;
TOLERANCIA, nezisková organizácia, Trstice, SK;
Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
Sústava prvkov na komunikáciu a dozor

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

G09B 1/00, A63H 33/04
4765
226-2006
8.11.2006
24.4.2007
7.6.2007
24.4.2007
Polčic Ľudovít, PaedDr., Banská Bystrica, SK;
Polčic Ľudovít, PaedDr., Banská Bystrica, SK;
Edukačná stavebnica v obale

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

G09F 23/00
4762
201-2006
25.9.2006
24.4.2007
PUV 2006-17979
3.8.2006
CZ
7.6.2007
24.4.2007
Pospíšilová Radmila, Zlín, CZ;
MOBILBOARD, s. r. o., Zlín - Louky, CZ;
Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
Veľkoplošný nosič reklamy

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(67)
(72)
(73)
(54)

H02J 7/00
4770
5086-2006
13.9.2006
24.4.2007
7.6.2007
24.4.2007
5074-2006
Červenka Vladimír, Sereď, SK;
Červenka Vladimír, Sereď, SK;
Zariadenie na predĺženie chodu elektromotora
na jedno nabitie batérií
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(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

A01N 59/12
A23C 19/00
A45C 11/00
A47B 11/00
A47C 27/14
A47G 33/00
A61F 7/12

4757
4764
4755
4753
4773
4771
4752

A61K 33/00
A61L 2/00
A63B 21/06
B42D 15/02
B60P 3/14
B65D 85/08
C02F 1/48

4774
4759
4760
4763
4772
4751
4766

F16B 43/00
F16H 48/00
F16H 48/00
F41H 7/00
G01F 1/05
G01F 19/00
G01F 23/24

4754
4775
4777
4756
4769
4768
4758

G01F 23/24
G01J 1/00
G08B 21/00
G09B 1/00
G09F 23/00
H02J 7/00

4761
4776
4767
4765
4762
4770
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MC1K
(11)
(21)
(22)
(54)

Vymazané úžitkové vzory

3658
66-2003
27.3.2003
Systémové preverovacie zariadenie pôvodu mobilných telefónov
Dátum výmazu: 18.4.2007

MK1K

Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

1720
1784
1785
1786
2396

14.04.2007
10.04.2007
10.04.2007
10.04.2007
20.09.2006

2457
2458
2459
3395
3416

08.09.2006
08.09.2006
08.09.2006
23.09.2006
06.09.2006

3419
3429
3446
3487
3501

27.09.2006
04.09.2006
11.09.2006
04.09.2006
11.09.2006

3544
3654
3690

16.09.2006
12.09.2006
10.09.2006

(11)

(51)

3743

G06F 17/00

ND1K

Predĺženie platnosti úžitkových vzorov

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

2573
2580
2655
2669

F02C 7/08
C12G 3/00
B65G 57/00
F02C 7/08

2681
2696
3263
3557

A23L 1/06
F23D 14/00
F24B 13/00
B01D 46/04

3598
3606
3607
3631

E04C
E04B
E04B
C25D

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

A23L 1/06
2681
129-2000
17.4.2000
Hecht Dušan, Ing., Trnava, SK; Kogan Dmitrij,
MUDr., Nové Zámky, SK;
(54) Doplnkový prípravok na výživu dojčiat a malých detí na báze ovocia

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

B01D 46/04
3557
77-2003
7.4.2003
Senčeková Daniela, Ing., Banská Bystrica, SK;
Filtračný odlučovač prachu

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

B65G 57/00
2655
158-2000
12.4.2000
OBAL - SERVIS, a. s., Košice, Košice, SK;
Preložka

3/12
1/38
1/02
3/12

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

C12G 3/00, A23L 2/02
2580
105-2000
30.3.2000
PCC, spol. s r. o., Bratislava, SK;
Nízkoalkoholický nápoj na báze ovocnej arómy

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

C25D 3/12
3631
126-2003
6.6.2003
GALVANIC SERVICE, s. r. o., Čečejovce, SK;
Medená kryštalizátorová doska

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

E04B 1/02
3607
68-2003
27.3.2003
Sládek Dušan, Ing., Bratislava, SK;
Drevený dom
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8 (51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

E04B 1/38, E04B 1/26
3606
67-2003
27.3.2003
Sládek Dušan, Ing., Bratislava, SK;
Spojovací prvok

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

E04C 3/12
3598
22-2003
7.2.2003
Bis Anton, Poprad, SK;
Duté rezivo

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

F02C 7/08
2573
42-2000
11.2.2000
EKOL, spol. s r. o., Brno, CZ;
Zariadenie na regeneráciu tepla vznikajúceho
pri prevádzke spaľovacej turbíny GT 750-6

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

F02C 7/08
2669
56-2000
24.2.2000
EKOL, spol. s r. o., Brno, CZ;
Zariadenie na regeneráciu tepla pri spaľovacích turbínach s vodorovným výmenníkom

(51)

(11)

(51)

A23L 1/06
B01D 46/04
B65G 57/00
C12G 3/00

2681
3557
2655
2580

C25D
E04B
E04B
E04C

PC1K

3/12
1/02
1/38
3/12

59

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

F23D 14/00
2696
61-2000
25.2.2000
EKOL, spol. s r. o., Brno, CZ;
Horák spaľovacej komory spaľovacej turbíny

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

F24B 13/00, F24B 1/00, F23L 9/00, F23M 7/00
3263
70-2002
13.4.2000
Zima Miloslav, Praha, CZ;
Zariadenie na vedenie vzduchu do vykurovacích zariadení

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

G06F 17/00, G06F 3/00, G06T 17/00
3743
58-2003
20.3.2003
Hájek Roman, Ing., Praha, CZ;
Personálny interaktívny generátor virtuálnych
scén na podporu adaptácie človeka v novom
prostredí

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

3631
3607
3606
3598

F02C 7/08
F02C 7/08
F23D 14/00
F24B 13/00

2669
2573
2696
3263

G06F 17/00

3743

Prevody a prechody práv

(11) 2089
(21) 361-97
(73) Automatizácia železničnej dopravy, a.s., Bratislava, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
Automatizácia železničnej dopravy Bratislava, a.s.,
Bratislava, SK;
Dátum zápisu do registra: 4.4.2007

(11) 4181
(21) 3-2005
(73) GeoTex, s.r.o., Kežmarok, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
TATRABENT, spol. s r. o., Kežmarok, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 7.12.2006
Dátum zápisu do registra: 4.4.2007

(11) 4478
(21) 55-2006
(73) VIPO, a. s., Partizánske, SK; MATADOR a.s.,
Púchov, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
VIPO, a. s., Partizánske, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.11.2006
Dátum zápisu do registra: 20.4.2007
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QB1K

Licenčné zmluvy registrované alebo udelené

(11) 2929
(21) 59-2001
(73) Teren Ján, Ing., CSc., Bratislava, SK;
Nadobúdateľ:
SEDOS, spol. s r.o., Krakovany, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 21.2.2007
Dátum zápisu do registra: 4.4.2007

QC1K

(11) 3648
(21) 112-2003
(73) Surovec Ján, Ing., Nová Dubnica, SK; Jalovičiar
Vladimír, Ing., Trenčín, SK;
Nadobúdateľ:
Karpaty Trade, s.r.o., Modra, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 8.3.2007
Dátum zápisu do registra: 27.4.2007

Ukončenie platnosti licenčných zmlúv

(11) 4181
(21) 3-2005
(73) TATRABENT, spol. s r. o., Kežmarok, SK;
Držiteľ licencie:
GB-TEX, spol. s r. o., Liptovský Mikuláš, SK;
Dátum zápisu do registra: 4.4.2007

TE1K
(11) 4181
(21) 3-2005
(73) TATRABENT, spol. s r. o., Kežmarok, SK;
Dátum zápisu do registra: 4.4.2007

Zmeny adries

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

Preklad patentových nárokov európskej patentovej prihlášky

T2

Opravený preklad patentových nárokov európskej
patentovej prihlášky

T3

Preklad európskeho patentového spisu

T4

Opravený preklad európskeho patentového spisu

T5

Preklad zmeneného európskeho patentového spisu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doplnenie pôvodcu (-ov)
Opravy mien
Zmeny mien
Opravy adries
Zmeny adries
Opravy dátumov
Opravy zatriedenia podľa MPT
Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR
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SC4A
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Sprístupnené preklady európskych patentových spisov

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585

C22C 38/04
B60H 1/00
C07D 233/00
C07J 41/00
E04C 2/54
C07D 401/00
B67D 1/00
C02F 11/06
A01N 43/02
A61K 31/565
H02B 1/00
G11B 7/24
F27D 17/00
B60R 21/34
E01B 37/00
C07D 239/00
C07D 311/00
A61K 47/26
A61K 9/70
C07D 403/00
A61K 38/08
C07D 413/00
C07D 498/00
C07D 215/00
C07D 265/00
C11D 3/22
E04B 5/32
A61K 31/425
F41A 19/00
A61K 31/325
E04G 1/00
B60R 13/02
C08G 18/00
B61B 12/00
F16D 55/02
F25B 30/00

1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621

A41D 31/00
A41D 31/00
H04L 29/06
B26B 25/00
B23K 7/00
B65D 1/02
C07D 401/00
B65G 47/82
G07D 7/00
D01G 19/00
C07D 239/00
B65B 43/26
H01M 2/04
A61H 9/00
B01J 29/00
A61K 47/32
F15B 15/00
C07D 239/00
B07B 13/00
B65D 5/02
B22D 29/00
C02F 3/20
C07D 211/00
F16B 37/04
F41H 5/00
B41F 17/00
B60J 10/00
B82B 3/00
A61K 31/55
B65H 54/28
A61K 31/7042
C07D 487/00
A22C 11/00
H05B 3/42
H04N 5/76
C07D 333/00

1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657

C12N 5/08
H04Q 7/38
C03B 9/00
B27M 3/18
A24F 17/00
A61K 31/4353
F24J 2/04
D01F 11/00
B32B 13/00
F27D 1/00
A24C 5/32
B01F 13/00
E04B 1/02
H01M 4/90
B05C 17/005
A61K 38/55
C04B 40/00
A61M 5/50
A22C 25/00
C02F 1/24
C03B 23/02
F01K 17/00
A61K 31/5375
A61K 47/38
B60S 1/32
G07F 11/16
C07K 5/00
C07H 17/00
A61K 31/58
C07C 29/00
F16C 33/04
H01Q 7/00
A61K 31/554
C22C 21/06
A61K 31/421
F16D 1/06

1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693

A61M 5/20
G11B 20/18
F04B 39/06
E05D 7/08
F16B 12/00
C12N 15/67
A61K 38/14
B65D 71/00
B61L 5/00
A61M 5/168
C22C 38/58
C02F 3/12
B09C 1/00
D05B 69/00
A61K 39/102
A61K 31/427
H04Q 7/34
A61K 31/427
H04L 12/56
C07K 5/00
B60K 15/03
E04B 9/06
A61F 9/00
B65D 81/00
C08G 63/00
A61K 31/403
C07D 311/00
C07J 33/00
B65D 5/50
B21D 13/00
A61K 31/18
A23G 3/00
A61K 9/70
A61K 31/4427
B65G 13/00
B60K 15/04

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

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

A01N 43/02, A01N 43/48, A01N 43/72
E 1558
03764924.1, 30.6.2003
1524904, 24.1.2007
24.1.2007
10232751
18.7.2002
DE
BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, DE;
AMMERMANN Eberhard, Heppenheim, DE;
STIERL Reinhard, Freinsheim, DE; SCHÖFL
Ulrich, Brühl, DE; SCHELBERGER Klaus, Gönnheim, DE; SCHERER Maria, Godramstein, DE;
HENNINGSEN Michael, Frankenthal, DE; GOLD
Randall Even, Obrigheim, DE;
Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
PCT/EP2003/006890
WO 2004/008855
Fungicídne zmesi

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

A22C 11/00
E 1618
04006053.5, 15.3.2004
1464224, 17.1.2007
17.1.2007
10315562
5.4.2003
DE
Poly-clip System GmbH & Co. KG, Frankfurt am
Main, DE;
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(54) Spôsob a zariadenie na zhotovenie v priereze
viachranných alebo nekruhových hadicových
balení
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8 (51) A22C 25/00, B02C 18/06,
B26D 1/01, A23L 1/326
(11) E 1640
(96) 03730472.2, 22.5.2003
(97) 1511389, 20.9.2006
(24) 20.9.2006
(31) 639602
(32) 24.5.2002
(33) IS
(73) Jonsson Sveinbjoern, Reykjavik, IS; Asgeirsson
Karl Johann, Reykjavik, IS; Stefansson Arnor,
Reykjavik, IS; Karlsson Eyjolfur, Gardabaer, IS;
(72) JONSSON Sveinbjoern, Reykjavik, IS; ASGEIRSSON Karl Johann, Reykjavik, IS;
(74) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(86) PCT/IS2003/000020
(87) WO 2003/099027
(54) Spôsob a zariadenie na spracovanie zmrazeného bloku surovín a výrobok týmto spôsobom vyrobený
8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)
8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)
8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)

A23G 3/00
E 1689
04739258.4, 19.5.2004
1626629, 24.1.2007
24.1.2007
10323602, 472745 P
19.5.2003, 23.5.2003
DE, US
Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt, Mannheim, DE;
KOWALCZYK Jörg, Eisenberg/Steinborn, DE;
HASSLINGER Bernd, Carlsberg, DE; BERNARD
Jörg, Albsheim, DE;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/EP2004/005390
WO 2004/100673
Tvrdé karamely s podpornými farbivami
A24C 5/32
E 1632
03778526.8, 26.11.2003
1569530, 6.12.2006
6.12.2006
0227715
28.11.2002
GB
British American Tobacco (Investments) Limited,
London, GB;
FROST Barrie Edward, Basildon Essex, GB;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
PCT/GB2003/005153
WO 2004/047570
Analyzátor fajčiarskych spôsobov
A24F 17/00
E 1626
03752865.0, 21.5.2003
1509097, 31.1.2007
31.1.2007
0211605
21.5.2002
GB

(73) Sustainable Trading Limited, Maidstone, Kent, GB;
(72) HARRISON Jonathan, Maidstone, Kent, GB; ROWDEN Mark Andrew, Fen Drayton, Cambridgeshire, GB;
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(86) PCTGB2003/002188
(87) WO 2003/096827
(54) Blok cigaretového rolovacieho papiera
8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

A41D 31/00
E 1587
02796838.7, 7.11.2002
1441613, 20.12.2006
20.12.2006
0114573
7.11.2001
FR
KERMEL, Colmar, FR;
THIRIOT Laurent, Andolsheim, FR;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
PCT/FR2002/003804
WO 2003/039281
Zložený textilný materiál pre tepelnú izoláciu

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

A41D 31/00, D03D 15/04
E 1586
02795365.2, 6.11.2002
1441612, 13.12.2006
13.12.2006
0114571
7.11.2001
FR
KERMEL, Colmar, FR;
THIRIOT Laurent, ANDOLSHEIM, FR;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
PCT/FR2002/003789
WO 2003/039280
Zložený viacvrstvový plošný materiál použiteľný na výrobu ochranných odevov, najmä
pre hasičov

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

A61F 9/00
E 1680
02750196.4, 22.7.2002
1409065, 17.1.2007
17.1.2007
307284 P
23.7.2001
US
Alcon, Inc., Hünenberg, CH;
YAACOBI Yoseph, Fort Worth, TX, US;
PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(86) PCT/US2002/023048
(87) WO 2003/009774
(54) Očné liekové dodávacie zariadenie

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

A61H 9/00
E 1599
02777270.6, 1.10.2002
1432377, 10.1.2007
10.1.2007
10149418
2.10.2001
DE
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(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)
8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

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

Egger Norbert, Dr., Salzburg, AT;
Egger Norbert, Dr., Salzburg, AT;
Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
PCT/EP2002/010980
WO 2003/030808
Fitnes-prístroj
A61K 9/70, A61K 9/00
E 1568
03706359.1, 15.1.2003
1471893, 22.11.2006
22.11.2006
351745 P
25.1.2002
US
LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG, Andernach, DE;
NEULAND Detlev, Wangen-Neuravensburg, DE;
SCHÄFER Wolfgang, Madison, NJ, US; SCHWARZ
Peter, Königswinter, DE;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP2003/000334
WO 2003/061635
Spôsob výroby produktov vo forme pásu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu
A61K 9/70, A61K 31/4468
E 1690
02762336.2, 10.7.2002
1418894, 24.1.2007
24.1.2007
10141650
24.8.2001
DE
LTS Lohmann Therapie-Systeme AG, Andernach,
DE;
MÜLLER Walter, Andernach, DE; HILLE Thomas, Neuwied, DE;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP2002/007664
WO 2003/018075
Transdermálny terapeutický systém s fentanylom

8 (51) A61K 31/18, A61K 31/38, A61K 31/403,
A61P 25/00
(11) E 1688
(96) 04007177.1, 25.3.2004
(97) 1579859, 13.12.2006
(24) 13.12.2006
(73) DOMPE' pha.r.ma S.p.A., L'Aquila, IT;
(72) Bertini Riccardo, L'Aquila, IT; Colotta Francesco, L'Aquila, IT;
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
(54) Použitie N-(2-aryl-propionyl)-sulfónamidov na
liečenie poranení miechy
8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)

A61K 31/325, A61K 31/21, A61P 25/00
E 1579
02752248.1, 11.7.2002
1406606, 10.1.2007
10.1.2007
305687 P, 192973
16.7.2001, 11.7.2002
US, US

29

(73) Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc., Raritan, NJ, US;
(72) CODD Ellen C., Blue Bell, PA, US; PLATA-SALAMAN Carlos R., Amble, PA, US; ZHAO Boyu,
Lansdale, PA, US;
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(86) PCT/US2002/021787
(87) WO 2003/007936
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B05C 17/005
B07B 13/00
B09C 1/00
B21D 13/00
B22D 29/00
B23K 7/00
B26B 25/00
B27M 3/18
B32B 13/00
B41F 17/00
B60H 1/00
B60J 10/00
B60K 15/03
B60K 15/04
B60R 13/02
B60R 21/34
B60S 1/32
B61B 12/00
B61L 5/00
B65B 43/26
B65D 1/02
B65D 5/02
B65D 5/50
B65D 71/00
B65D 81/00
B65G 13/00
B65G 47/82
B65H 54/28
B67D 1/00
B82B 3/00
C02F 1/24
C02F 3/12
C02F 3/20

1639
1633
1600
1636
1604
1670
1687
1606
1590
1589
1625
1630
1611
1551
1612
1678
1693
1581
1563
1646
1583
1666
1597
1591
1605
1686
1665
1681
1692
1593
1615
1556
1613
1641
1669
1607

C02F 11/06
C03B 9/00
C03B 23/02
C04B 40/00
C07C 29/00
C07D 211/00
C07D 215/00
C07D 233/00
C07D 239/00
C07D 239/00
C07D 239/00
C07D 265/00
C07D 311/00
C07D 311/00
C07D 333/00
C07D 401/00
C07D 401/00
C07D 403/00
C07D 413/00
C07D 487/00
C07D 498/00
C07H 17/00
C07J 33/00
C07J 41/00
C07K 5/00
C07K 5/00
C08G 18/00
C08G 63/00
C11D 3/22
C12N 5/08
C12N 15/67
C22C 21/06
C22C 38/04
C22C 38/58
D01F 11/00
D01G 19/00

1557
1624
1642
1638
1651
1608
1573
1552
1565
1596
1603
1574
1684
1566
1621
1592
1555
1569
1571
1617
1572
1649
1685
1553
1677
1648
1582
1682
1575
1622
1663
1655
1550
1668
1629
1595

D05B 69/00
E01B 37/00
E04B 1/02
E04B 5/32
E04B 9/06
E04C 2/54
E04G 1/00
E05D 7/08
F01K 17/00
F04B 39/06
F15B 15/00
F16B 12/00
F16B 37/04
F16C 33/04
F16D 1/06
F16D 55/02
F24J 2/04
F25B 30/00
F27D 1/00
F27D 17/00
F41A 19/00
F41H 5/00
G07D 7/00
G07F 11/16
G11B 7/24
G11B 20/18
H01M 2/04
H01M 4/90
H01Q 7/00
H02B 1/00
H04L 12/56
H04L 29/06
H04N 5/76
H04Q 7/34
H04Q 7/38
H05B 3/42

1671
1564
1634
1576
1679
1554
1580
1661
1643
1660
1602
1662
1609
1652
1657
1584
1628
1585
1631
1562
1578
1610
1594
1647
1561
1659
1598
1635
1653
1560
1676
1588
1620
1674
1623
1619
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SC4A
(11)
(97)
(24)
(45)
(54)

Sprístupnené opravené preklady EPS

E 843
1454320, 31.5.2006
31.5.2006
3.11.2006
Obal na uloženie kotúčových nosičov a spôsoby jeho výroby

MM4A

(11)
(97)
(24)
(45)
(54)

E 1517
1492581, 20.12.2006
20.12.2006
3.5.2007
Polymérny povlak pre lekárske zariadenia

Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov

(11) E 12
(97) 1403108
Dátum zániku: 30.9.2006

(11) E 579
(97) 1423168
Dátum zániku: 9.8.2006

(11) E 31
(97) 1412279
Dátum zániku: 14.9.2006

(11) E 694
(97) 1284322
Dátum zániku: 7.8.2006

(11) E 117
(97) 1438289
Dátum zániku: 20.9.2006

(11) E 755
(97) 1425121
Dátum zániku: 13.9.2006

(11) E 148
(97) 1449809
Dátum zániku: 14.9.2006

(11) E 765
(97) 1534785
Dátum zániku: 5.9.2006

(11) E 161
(97) 1432928
Dátum zániku: 12.9.2006

(11) E 832
(97) 1302118
Dátum zániku: 12.9.2006

PC4A

Prevody a prechody práv na patenty

(11) E 468
(97) 1478876, 21.9.2005
(73) STERIS INC., Temecula, California, US;
Predchádzajúci majiteľ:
STERIS INC., Temecula, California, US; ONDAL
INDUSTRIETECHNIK GMBH, Hunfeld, DE;
Dátum zápisu do registra: 18.4.2007

(11) E 479
(97) 1530965, 8.3.2006
(73) M & P Patent Aktiengesellchaft, Vaduz, LI;
Predchádzajúci majiteľ:
Mattern Udo, Stans, CH;
Dátum zápisu do registra: 18.4.2007

(11) E 1130
(97) 1627017, 2.8.2006
(73) Essex Nexans Europe, Compiégne, FR;
Predchádzajúci majiteľ:
Nexans, Societe Anonyme, Paris, FR;
Dátum zápisu do registra: 11.4.2007
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TC4A
(11) E 576
(97) 1501769, 15.3.2006
(73) KERNEOS, Neuilly Sur Seine Cedex, FR;
Dátum zápisu do registra: 11.4.2007

Zmeny mien

ČASŤ
DIZAJNY
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Číselné INID - kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST. 80)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(28)
(31)
(32)
(33)
(45)
(46)

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

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

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

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

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

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

Zapísané dizajny

(11)

(51)

27328
27329
27330
27331

09/01.01
09/02.04
23/03.03
26/05.03

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

09/01.01
27328
26.4.2007
16.6.2011
34-2006
16.6.2006
26.4.2007
Krátky Andrej, Bratislava, SK;
Heineken Slovensko, a. s., Nitra, SK;
PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(54) Fľaša
Určenie výrobku: Výrobok, v ktorom je dizajn
stelesnený alebo na ktorom je použitý, slúži ako
fľaša na nápoje.
(28) 1
(55)

1.2

1.3

1.4
1.1
8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(72)
(73)
(54)

09/02.04
27329
26.4.2007
6.11.2011
56-2006
6.11.2006
26.4.2007
Bohunický Peter, Trenčín, SK;
Bohunický Peter, Trenčín, SK;
Ozdobná škatuľka
Určenie výrobku: Výrobok, v ktorom je dizajn
stelesnený alebo na ktorý je použitý, je určený na
použitie ako ozdobná škatuľka, obal, obal na drobné predmety (šperky, žuvačky atď.), obal na cukríky, reklamný, propagačný predmet.
(28) 3
(55)

1.1

1.5

2.1

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2007 - SK (zapísané dizajny)

2.2

3.2
2.3

2.4

3.3
2.5

3.4

3.1

3.5
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8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(72)
(73)
(74)
(54)

23/03.03
27330
26.4.2007
20.11.2011
57-2006
20.11.2006
26.4.2007
Macko Vladimír, Malženice, SK;
Macko Vladimír, Malženice, SK;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
Záhradný kozub
Určenie výrobku: Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je záhradný kozub.
(28) 1
(55)

1.1

26/05.03
27331
26.4.2007
6.12.2011
58-2006
6.12.2006
26.4.2007
Jarošinec Andrej, Ing., Bratislava, SK;
Jarošinec Andrej, Ing., Bratislava, SK;
Lampa
Určenie výrobku: Výrobky, v ktorých je dizajn
stelesnený alebo v ktorých je použitý, predstavujú lampy na svietenie.
(28) 3
(55)

1.2

1.3

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

2.1

1.1

2.2
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3.1

3.2

(51)

(11)

09/01.01
09/02.04
23/03.03
26/05.03

27328
27329
27330
27331

67
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FG4Q

Zverejnené zapísané dizajny po uplynutí doby odkladu zverejnenia

(11)

(51)

27120
27124

10/06.00
19/03.01

8 (51)
(11)
(21)
(45)
(73)

10/06.00
27120
178-2004
8.9.2005
Komanický Alexander, Prešov, SK; Komanický
Sergej, Prešov, SK;
(54) Reflexné sklíčka na kolesá
Určenie výrobku: Výrobok je určený ako doplnok kolies a slúži na zvýšenie bezpečnosti idúceho cyklistu alebo pohybujúcej sa obsluhy vozíka
v čase zníženej viditeľnosti. Reflexné sklíčka na
kolesá sa upevňujú najmä na kolesá vypletené zo
špíc, ako sú kolesá bicyklov, vozíkov a iné.
(28) 10
Oznámenie o zápise dizajnu do registra vo Vestníku ÚPV SR č. 9/2005
(55)

2.1

2.2

1.1
2.3

1.2

3.1

1.3

3.2
1.4
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4.1

5.3

4.2
6.1

4.3
6.2

5.1
6.3

5.2

7.1
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7.2
9.1

7.3
9.2

8.1

9.3

10.1

8.2

10.2

8.3
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8 (51)
(11)
(21)
(45)
(73)
(54)

19/03.01
27124
185-2004
8.9.2005
ART PRO FÓR, s. r. o., Košice , SK;
Trojdielny kalendár
Určenie výrobku: Výrobok je najmä stolný kalendár, pozostávajúci z úvodných a záverečných
obojstranných jednolistov, medzi ktoré sú zaradené obojstranné trojlisty ilustrácií, týždňových kalendárov a mesačných kalendárov. Listy sú zviazané hrebeňovou sponou, upevnenou na kartónovom stojane.
(28) 3
Oznámenie o zápise dizajnu do registra vo Vestníku ÚPV SR č. 9/2005
(55)

1.1

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8
1.3

1.9

1.4

1.10

71

72

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2007 - SK (zapísané dizajny)

1.11

1.17

1.12

2.1

1.13

2.2

1.14

2.3

1.15

3.1

1.16

3.2
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3.3

(51)

(11)

10/06.00
19/03.01

27120
27124
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MK4Q

Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

24067
24180
25180
25181

01.04.2007
01.04.2007
17.09.2006
17.09.2006

25182
25183
25184
25185

17.09.2006
17.09.2006
17.09.2006
17.09.2006

25203
26445
26459
26460

25.09.2006
26.09.2006
27.09.2006
28.09.2006

26488
26550
26586

18.09.2006
03.09.2006
14.09.2006

ND4Q

Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov

(11)

(51)

25359
26457
26579
26622

24/02.02
09/05.08
25/03.10
06/01.05

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

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

06/01.05
26622
19.3.2003
15.7.2012
145-2002
15.7.2002
Hauck GmbH & Co. KG, Sonnefeld, DE;
Vysoká detská stolička
Určenie výrobku: Výrobok, v ktorom je dizajn
stelesnený, je ako vysoká detská stolička určený
na usadenie dieťaťa.
09/05.08
26457
26.3.2002
11.9.2011
185-2001
11.9.2001
HERBEX, spol. s r. o., Vinica, SK;
Obaly na skupinu čajov HERBEX

(51)

(11)

06/01.05
09/05.08
24/02.02
25/03.10

26622
26457
25359
26579

TC4Q

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

24/02.02
25359
28.10.1997
17.4.2012
98-97
17.4.1997
DIMENZIA, spol. s r.o., Kežmarok, SK;
Nosič na aplikáciu bieliaceho prostriedku
a liečebného prostriedku

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

25/03.10
26579
6.12.2002
24.5.2012
119-2002
24.5.2002
VARIEL, a. s., Zruč nad Sázavou, CZ;
Telefónny box

Zmeny mien

(11) 25457
(21) 172-97
(73) Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co.
KG, Buseck, DE;
(58) 30.4.2007

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

(540)
(551)
(554)

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

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

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

(210)

(210)

(210)

179-99
3761-2003
384-2005
487-2005
2405-2005
5966-2005
87-2006
308-2006
346-2006
553-2006
761-2006
762-2006
1135-2006
1160-2006
1161-2006
1183-2006
1225-2006
1463-2006
1464-2006
1465-2006
1486-2006
1535-2006
1536-2006
1557-2006
1696-2006
1759-2006
1782-2006
1843-2006
1863-2006
1891-2006
1893-2006
1899-2006
1902-2006
1904-2006
1908-2006
1914-2006
1917-2006
1918-2006
1919-2006
1935-2006
1980-2006
2014-2006
2015-2006
2016-2006
2017-2006
2018-2006
2033-2006
2042-2006
2043-2006
2044-2006
2046-2006
2062-2006
2063-2006
2076-2006
2077-2006
2079-2006
2095-2006
2103-2006
2104-2006
2112-2006
2114-2006
2124-2006
2125-2006

2126-2006
2127-2006
2129-2006
2131-2006
2132-2006
2133-2006
2134-2006
2140-2006
2144-2006
2149-2006
2161-2006
2174-2006
2191-2006
2192-2006
2193-2006
2222-2006
2235-2006
2243-2006
2258-2006
2259-2006
2260-2006
2261-2006
2262-2006
2272-2006
2274-2006
2279-2006
2280-2006
2292-2006
2294-2006
2296-2006
2298-2006
2302-2006
2311-2006
2312-2006
2322-2006
2323-2006
2328-2006
2343-2006
2344-2006
2345-2006
2346-2006
2347-2006
2349-2006
2351-2006
2352-2006
2365-2006
2368-2006
2371-2006
2372-2006
2374-2006
2375-2006
2376-2006
2378-2006
2381-2006
5019-2006
5199-2006
5239-2006
5405-2006
5406-2006
5647-2006
5648-2006
5661-2006
5893-2006

5894-2006
5922-2006
6027-2006
6047-2006
6065-2006
6066-2006
6067-2006
6069-2006
6083-2006
6131-2006
6144-2006
6158-2006
6160-2006
6161-2006
6162-2006
6185-2006
6190-2006
6191-2006
6199-2006
6200-2006
6201-2006
6202-2006
6211-2006
6213-2006
6223-2006
6224-2006
6225-2006
6226-2006
6227-2006
6228-2006
6229-2006
6230-2006
6231-2006
6232-2006
6233-2006
6234-2006
6235-2006
6236-2006
6237-2006
6238-2006
6239-2006
6240-2006
6241-2006
6242-2006
6243-2006
6244-2006
6245-2006
6246-2006
6250-2006
6251-2006
6252-2006
6253-2006
6254-2006
6255-2006
6256-2006
6257-2006
6258-2006
6259-2006
6260-2006
6261-2006
6262-2006
6263-2006
6264-2006

6265-2006
6266-2006
6267-2006
6268-2006
6269-2006
6270-2006
6271-2006
6272-2006
6273-2006
6274-2006
6275-2006
6276-2006
6277-2006
6278-2006
6281-2006
6282-2006
6283-2006
6291-2006
6316-2006
6317-2006
6318-2006
6323-2006
6326-2006
6327-2006
6328-2006
6329-2006
6330-2006
6334-2006
6337-2006
6345-2006
6347-2006
6369-2006
6370-2006
6373-2006
6374-2006
6375-2006
6385-2006
6423-2006
6424-2006
6426-2006
6429-2006
6430-2006
6432-2006
6434-2006
6435-2006
6437-2006
6438-2006
6462-2006
6467-2006
6481-2006
6499-2006
6516-2006
6517-2006
6520-2006
6521-2006
6522-2006
6523-2006
6524-2006
6525-2006
6526-2006
1-2007
5-2007
6-2007
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(210)

(210)

(210)

(210)

7-2007
8-2007
9-2007
10-2007
11-2007
14-2007
15-2007
16-2007
17-2007
20-2007
42-2007
47-2007
52-2007
53-2007
58-2007
64-2007
65-2007
71-2007
73-2007
77-2007
97-2007
98-2007
118-2007
120-2007
122-2007
141-2007
142-2007
143-2007

144-2007
145-2007
146-2007
147-2007
149-2007
150-2007
151-2007
152-2007
158-2007
159-2007
160-2007
229-2007
236-2007
237-2007
238-2007
239-2007
263-2007
265-2007
266-2007
268-2007
269-2007
277-2007
284-2007
381-2007
382-2007
386-2007
388-2007
389-2007

390-2007
391-2007
392-2007
517-2007
518-2007
530-2007
535-2007
590-2007
611-2007
630-2007
639-2007
667-2007
681-2007
5001-2007
5002-2007
5006-2007
5007-2007
5009-2007
5012-2007
5014-2007
5019-2007
5020-2007
5065-2007
5071-2007
5091-2007
5094-2007
5109-2007
5112-2007

5116-2007
5129-2007
5145-2007
5153-2007
5184-2007
5192-2007
5193-2007
5195-2007
5202-2007
5203-2007
5233-2007
5243-2007
5244-2007
5253-2007
5274-2007
5308-2007
5309-2007
5336-2007
5358-2007
5359-2007
5362-2007
5363-2007
5364-2007
5365-2007
5411-2007
5440-2007

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

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

3761-2003
31.12.2003
1, 2
1 - Nespracované umelé a syntetické živice (v surovom stave).
2 - Riedidlá do farieb; emaily, ochranné emaily,
emaily (ako krytina, povrchová úprava), emaily
(laky, nátery), emailové farby, práškové nátery
a ochranné vrstvy ako farby, náterové tmely, sklárske tmely, farby, fermeže, laky, nátery, moridlá,
surové prírodné živice.

(540) INVER
(731) INVER S.P.A., Via di Corticella, 205, Bologna, IT;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

a bandáže na spevnenie kĺbov; ortopedické bandáže na kĺby; podporné bandáže; podporné obväzy; ortopedické pásy; prietržové pásy; ľadvinové
pásy; brušné korzety; korzety na zdravotnícke
účely; elastické pančuchy na liečebné účely; pančuchy na kŕčové žily; elastické nákolenníky; ortopedické bandáže na kolená - nákolenníky; návleky na kolená a lakte.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi najmä
tried 10.

179-99
1.2.1999
29, 30, 39
29 - Ovocie, byliny a rastliny sušené.
30 - Ovocné, rastlinné a bylinné arómy (okrem
éterických olejov).
39 - Skladovanie, balenie a expedícia čaju a sušených bylín, rastlín a ovocia.

(540) PIGI
(731) JEMČA a. s., Znojemská 687, 675 31 Jemnice, CZ;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

384-2005
3.3.2005
10, 35
10 - Ortopedické výrobky s výnimkou matracov
a podušiek na lekárske účely; ortopedické pásky
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(540) EUROCOMFORT
(731) PIETRO COLOMBO & C. s.n.c., Via degli Artigiani, 33, 23880 Casatenovo, IT;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

487-2005
18.3.2005
29, 30, 32
29 - Mlieko a mliečne výrobky, jogurty, smotana, maslo, tvaroh, syry, šľahačka, mliečne nápoje, ochutené mlieko, kyslomliečne nápoje, kondenzované
mlieko, mlieko v prášku, práškové omáčky a polievky obsahujúce mlieko alebo syr, práškové zmesi
vyrobené najmä z mlieka, nealkoholické mliečne
nápoje.
30 - Mrazené mliečne a smotanové zmrzliny
a krémy, zmrzlina v prášku, pudingy.
32 - Ovocné šťavy, srvátkové nápoje, sirupy na
výrobu nápojov, sirupy na výrobu malinoviek,
zeleninové šťavy ako nápoje, džúsy ako nealkoholické nápoje.

(540) PROBIA
(731) RAJO, a. s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(511)
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2405-2005
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 prípravky na výrobu nápojov, pivo.
33 - Alkoholické nápoje.

(540)

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

5966-2005
24.8.2005
3, 5
3 - Kozmetika a toaletné potreby na starostlivosť,
čistenie a skrášľovanie kože a vlasov.
5 - Liečebné prípravky na lokálnu liečbu kože
a vlasov.

(540) POST-PEELING RADIANCE
(731) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

87-2006
17.1.2006
35, 39
35 - Maloobchod a veľkoobchod s dopravnými
prostriedkami na leteckú dopravu; reklamná
a propagačná činnosť; sprostredkovanie obchodných služieb.
39 - Prenájom dopravných prostriedkov na leteckú dopravu; poskytovanie a sprostredkovanie leteckých služieb.

(540)

(591) modrá
(731) SUŠKO IGOR SLOVCOPTER, Cintorínska, 049 21
Betliar, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

308-2006
17.2.2006
1, 4, 6, 7, 11, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42
1 - Výrobky organickej chémie pre priemysel, formaldehyd na chemické účely, výrobky na báze
formaldehydu na chemické účely, lepidlá na báze
formaldehydu s výnimkou lepidiel na kancelár-

ske použitie a pre domácnosť, chemikálie, a to
intermediáty pre výrobu svetelných stabilizátorov
a svetelné stabilizátory, výrobky anorganickej
chémie pre priemysel a poľnohospodárstvo, zriedená a koncentrovaná kyselina dusičná, priemyselné jednozložkové a kombinované hnojivá.
4 - Biopalivá na báze rastlinných produktov ako
alternatívne zdroje energie.
6 - Oceľové stavebné konštrukcie.
7 - Zariadenia a príslušenstvo na chemickotechnologické procesy, ako elektromechanické stroje
pre chemický priemysel, hriadele strojov, kondenzátory ako časti strojov, kryty ako časti strojov, podstavce strojov, stojany ako časti strojov,
statory ako časti strojov, výmenníky tepla ako
časti strojov.
11 - Zariadenia a príslušenstvo na chemickotechnologické procesy, ako chladiace prístroje a zariadenia, destilačné kolóny, ohrievače, tlakové
zásobníky, varné prístroje a zariadenia, vetracie
zariadenia, vodovodné zariadenia, výmenníky tepla s výnimkou výmenníkov ako časti strojov.
35 - Obchodná činnosť, poradenstvo v obchodnej
činnosti, pomoc pri riadení obchodnej činnosti,
obchodné alebo podnikateľské informácie, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo (obchodný servis), obchod s výrobkami
v triede 1 a 11, predaj výkonov a služieb strojárskej potreby ako sprostredkovateľská obchodná
činnosť pre tretie osoby; poskytovanie softvéru,
a to predaj hotových programov v oblasti výpočtovej techniky.
36 - Prenájom a predaj nehnuteľného majetku.
37 - Montáž a opravy vyhradených technických zariadení (plynových, tlakových, zdvíhacích a elektro), montáž, elektroinštalácie, opravy
meracej a regulačnej techniky, montáž a oprava
elektrickej požiarnej signalizácie, montáž, oprava
a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov,
montáž a údržba elektrických zariadení určených
do prostredia s nebezpečím požiaru alebo výbuchu;
servis a opravy hardvéru výpočtovej techniky.
39 - Preprava a skladovanie komunálneho a nebezpečného odpadu.
40 - Obrábanie kovov, podnikanie v oblasti nakladania s komunálnymi a nebezpečnými odpadmi, ako likvidácia a dekontaminácia komunálneho a nebezpečného odpadu, triedenie komunálneho a nebezpečného odpadu, čistenie a úprava odpadových vôd.
41 - Výchova, vzdelávanie, organizovanie a usporadúvanie kurzov, seminárov a školení vrátane organizačného a odborného zabezpečovania
v oblastiach bezpečnosti práce, zvárania kovov,
meracej a regulačnej techniky.
42 - Projektová činnosť, servis a opravy softvéru
výpočtovej techniky, poradenská činnosť v oblasti
meracej a regulačnej techniky, výskum a vývoj
v oblasti organickej a anorganickej chémie a zavádzanie ich výsledkov do praxe, poskytovanie
technických informácií a poradenstva v oblastiach chemického priemyslu, bezpečnosti práce
a ochrany životného prostredia, požiarnej ochrany a prevencie závažných priemyselných havárií;
revízna činnosť pre vyhradené technické zariadenia (plynové, tlakové, zdvíhacie a elektro), defektoskopia.
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fie; potreby na písanie; lepidlá na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, potreby pre umelcov, štetce, kancelárske pomôcky (s výnimkou
nábytku); učebný materiál (s výnimkou prístrojov); obalové materiály z plastu (ktoré nie sú zaradené v iných triedach); tlačové písmo; polygrafické písmo.
18 - Koža a imitácie kože a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené
v iných triedach; koža zvierat, usne; cestovné
kufre a tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, popruhy a sedlárske výrobky.
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná
správa; sekretárske služby; maloobchod.
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné a montážne
služby.
38 - Telekomunikácie.
42 - Vedecké a technologické služby, výskum
a navrhovanie, ktoré s tým súvisí; priemyselné
analýzy a výskumné služby; navrhovanie a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru; právnické
služby.

(540)

(731) Chemko, a. s., Strážske, Priemyselná 720, 072 22
Strážske, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

346-2006
21.2.2006
19, 37, 39, 41, 42, 43, 44
19 - Zariadenia na parkovanie bicyklov s výnimkou kovových; materiál na pokrytie a stavbu cesty.
37 - Asfaltovanie cestných povrchov, čistenie ciest;
stavebníctvo a poskytovanie stavebných informácií, dozor nad stavbami.
39 - Služby v doprave a preprave, organizovanie
ciest, exkurzií; prenájom automobilov a služby
parkovania automobilov; sprevádzanie turistov,
turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania,
zá-jazdy.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, sympózií, kolokvií, kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav, múzeá; vydávanie
textov s výnimkou reklamných alebo náborových; zábavná a športová činnosť, prevádzkovanie športových zariadení a klubov, informácie
o možnostiach rekreácie, rozptýlenia a zábavy,
fotografovanie.
42 - Architektúra, architektonické služby, urbanistické plánovanie, projektovanie stavieb, poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia.
43 - Stravovacie služby; poskytovanie a rezervovanie prechodného ubytovania; bary, kaviarne,
prevádzkovanie kempov, hotelierske služby, penzióny.
44 - Služby záhradných architektov.

(540) greenway
(731) NADÁCIA EKOPOLIS, Komenského 21, 974 01
Banská Bystrica, SK;

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

553-2006
20.3.2006
9, 16, 18, 35, 37, 38, 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 obrazu, nosiče
magnetických dát, disky s nahrávkami; predajné
automaty a mechanizmy uvádzané do činnosti
vhodením mince; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; hasiace prístroje.
16 - Papier, lepenka a výrobky vyrobené z týchto
materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; tlačoviny; kníhviazačský materiál; fotogra-
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(540)

(731) ALDEMON TECHNOLOGIES LIMITED, 29A,
Annis Komninis Street, P.C. 1061, Nicosia, CY;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(510)

761-2006
21.4.2006
43, 44
43 - Bary, bufety, detské jasle, domovy dôchodcov, hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne, závodné jedálne, kaviarne, prevádzkovanie
kempingov, motelové služby, penzióny, poskytovanie hotelového ubytovania, poskytovanie ubytovania pre zvieratá, ubytovacie služby prázdninových táborov, prenájom prechodného ubytovania, prenájom prednáškových sál, prenájom
prenosných stavieb, prenájom stoličiek, stolov,
obrusov a sklenených výrobkov, prenájom turistických stanov, príprava a dodávka jedál na
objednávku do domu, samoobslužné reštaurácie,
reštaurácie (jedálne), rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, turistické ubytovne, ubytovacie kancelárie.
44 - Aranžovanie kvetov, aromaterapeutické služby, česanie zvierat, služby chiropraktikov, plastická chirurgia, chov zvierat, detoxikácia toxikomanov, služby farmaceutov, farmaceutické poradenstvo, fyzioterapia, letecké a povrchové rozmetávanie hnojív a iných poľnohospodárskych
chemikálií, implantovanie vlasov, kadernícke salóny, navrhovanie úprav krajiny, služby krvných
bánk, parné kúpele, verejné kúpele na účely hygieny, lekárske služby, liečenie stromov, manikúra, masáže, služby nemocníc, ničenie buriny, ničenie škodcov (v poľnohospodárstve), služby optikov, ošetrovateľské služby, služby pôrodných
asistentiek, prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení, psychologické služby, rastlinné
škôlky, salóny krásy, sanatóriá, služby sauny, ni-
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čenie škodcov, služby solárií, starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti, stomatológia, súkromné kliniky alebo sanatóriá, telemedicínske služby, služby termálnych kúpeľov, tetovanie, údržba trávnikov, umelé oplodňovanie,
útulky, zhotovovanie vencov, verejné kúpele, veterinárna pomoc, služby vizážistov, vnútorné
umelé oplod-ňovanie, vzdušné a pozemné rozptyľovanie hnojív a iných poľnohospodárskych
chemických látok, záhradkárske služby, služby
záhradných architektov, záhradníctvo, zdravotné
strediská, zdravotnícka starostlivosť.

(540) NITRIČKA
(731) Janovič Karol, Ing., Vinohradnícka 26, 949 01
Nitra, SK;

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

762-2006
21.4.2006
35, 41
35 - Organizovanie výstav (komerčných alebo
reklamných), organizovanie medzinárodných výstav a veľtrhov na obchodné, komerčné alebo reklamné účely.
41 - Služby v odbore spoločenskej zábavy, organizovanie predstavení, živých vystúpení, usporadúvanie spoločenských večerov, galavečerov,
organizovanie sprievodných programov v rámci
výstav, organizovanie kultúrnych, vzdelávacích
alebo športových výstav a veľtrhov, organizovanie výstav a veľtrhov s výnimkou obchodných,
reklamných a komerčných.

(540)

(591) červená, biela
(731) Výstavisko TMM, a. s., Pod Sokolicami 43, 911 40
Trenčín, SK;
(740) Dobiáš Jakub, Trenčín, SK;

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

1135-2006
14.6.2006
3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 20, 21, 25, 28, 35
3- Kozmetické výrobky patriace do tejto triedy;
čističe škvŕn; prípravky na čistenie textílií a iných
predmetov; hygienické prípravky, ako mydlá, tekuté mydlá, vlasové i telové šampóny, peny
a soli do kúpeľa; čistiace prostriedky na pleť; toniká; opaľovacie krémy; pleťové masky; balzamy na pery; krémy; zubné pasty; prípravky na
bielenie a iné pracie prostriedky; vody po holení;
prípravky na čistenie, leštenie a odmasťovanie;
brúsne prípravky; voňavkárske výrobky; parfumy; vonné a éterické oleje; dekoratívna kozmetika, ako rúže, umelé riasy, mejkapy; dezodoračné
prípravky na osobnú potrebu (parfuméria); hygienické prípravky, pokiaľ ide o toaletné prípravky.
5 - Dietetické výrobky na liečebné účely; potrava
pre dojčatá; potravinové prípravky a doplnky
všetkého druhu ako posilňujúce prípravky, vitamínové prípravky; požívatiny na doplnenie redukčných diét alebo prípravkov na chudnutie - všetko s liečebnými účinkami; prípravky s liečebnými účinkami obsahujúce biochemické katalyzátory, hlavne pre fyzicky aktívne osoby, re-

konvalescentov a chorých, všetko uvedené určené na liečebné účely; dezinfekčné prostriedky;
WC dezodoranty; WC osviežovače; WC gély; prípravky na dezinfekciu bytu; prostriedky na ničenie
buriny a na hubenie živočíšnych škodcov a škodlivých zvierat; zverolekárske prípravky; diabetické prípravky na liečebné účely; farmaceutické
a veterinárske výrobky; hygienické výrobky na
liečebné účely; náplasti a obväzový materiál.
7 - Elektrotechnické zariadenia a prístroje pre
domácnosť, ako krájače chleba (stroje), hnetače,
elektrické miešače cesta, elektrické šľahače pre
domácnosť; kuchynské elektrické roboty; mixéry
ako stroje; vysávače prachu; leštičky parkiet ako
stroje; dynamá pre bicykle; motory s výnimkou
motorov pre pozemné vozidlá.
8 - Náradie a nástroje s ručným pohonom; dámske i pánske holiace strojčeky vrátane dielov do
holiacich strojčekov, ako čepieľky do holiacich
prístrojov; ručné náradie a nástroje patriace do
tejto triedy; nožiarske výrobky všetkého druhu
patriace do tejto triedy; vidličky a lyžice vrátane
z drahých kovov; sečné zbrane; náradie a nástroje pre lesnú a drevársku výrobu v rámci tejto
triedy; kulmy na ondulovanie vlasov; britvy; ručné strojčeky na strihanie; nožničky na nechty.
9 - Prístroje a nástroje navigačné, fotografické,
kinematografické, meracie, optické, elektrické,
všetky spadajúce do tejto triedy, ako mikrometrické prístroje, prístroje na bezdrôtový prenos
informácií; zariadenia na záznam, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, ako rádiá, rádiomagnetofóny, autorádiá, autoreproduktory, autokazety; televízory s teletextom i bez teletextu;
audiokazety a videokazety; slúchadlá; hracie
skrine v rámci tejto triedy; prístroje a nástroje na
účely výučby, ako napr. nástroje a prístroje na
meranie objemu; elektrotermické nástroje a prístroje, ako žehličky klasické i naparovacie; elektrické zváracie prístroje; počítače a ich súčasti;
počítačové programy a softvérové produkty;
elektronický katalóg tovarov a výrobkov.
11 - Prístroje na osvetlenie, kúrenie, výrobu pary,
na varenie; chladiace prístroje; prístroje na sušenie; prístroje na ventiláciu; rozvod vody a sanitárne zariadenia, hlavne zariadenia na klimatizáciu; odsávače pár; žiarovky, elektrické výbojky na osvetlenie; objímky na elektrické svetlá;
osvetľovacie lampy; osvetľovacie telesá s reflektormi; sporáky všetkého druhu, ako plynové sporáky, kombinované sporáky, elektrické sporáky,
sporáky so sklokeramickou platňou a ich príslušenstvo; teplovzdušné rúry; mikrovlnné rúry;
sendvičovače; hriankovače; elektrické filtračné
a extrakčné kávovary a espresá; rýchlovarné kanvice; fritovacie hrnce; chladničky; mrazničky;
sušičky bielizne; čističky a osviežovače vzduchu;
boilery s výnimkou boilerov ako častí strojov;
sušiče vlasov; ohrievadlá; ohrievacie fľaše elektrické alebo neelektrické; vankúše a pokrývky
elektricky vyhrievané; elektrické hrnce; elektrické varné náčinie.
12 - Pozemné vozidlá všetkého druhu, ich súčasti
a príslušenstvo patriace do tejto triedy; náhradné
diely do nich spadajúce do tejto triedy.
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového
nábytku; brúsené sklá a zrkadlá; rámy; výrobky
z dreva, korku, rákosia, trstiny, vŕbového prútia,
rohoviny, kostí, slonoviny, jantáru, perlete, buniči-
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ny nezahrnuté v iných triedach; náhrady z plastických hmôt; potreby na ležanie, ako matrace,
podhlavníky; spacie vaky na kempovanie; poštové schránky okrem kovových a murovaných.
21 - Drobné náradie a prenosné nádoby na domáce a kuchynské účely, ako kuchynský riad, vedrá,
plechové misky a nádoby; misky a nádoby z plastických a iných hmôt; ručne poháňané strojčeky
na mletie, sekanie, lisovanie, odstraňovanie prachu a nečistôt; tlakové hrnce s výnimkou elektrických; hrebene; umývacie hubky; toaletné kufríky; kefy, kefársky materiál; pomôcky na upratovanie patriace do tejto triedy; sklenený tovar
a výrobky z porcelánu a z kameniny nezaradené
v iných triedach; zubné kefky aj elektrické;
svietniky (okrem svietnikov z drahých kovov).
25 - Odevy; saká; nohavice; svetre; košele; obleky;
sukne; plášte; kostýmy; cvičebné úbory, odevné
doplnky patriace do triedy 25, ako opasky ku gamašiam, klapky na uši, kravaty, motýliky, šály, rukavice, klobúky; čiapky; ponožky; traky; spodná
bielizeň; kožušinové odevné ozdoby; blúzky; baretky; šatky; podkolienky; topánky; turistické odevy; opasky; pracovné odevy; odevy na voľný čas,
hlavne na šport spadajúce do tejto triedy.
28 - Umelé vianočné stromčeky; ozdoby na vianočné stromčeky, ako vianočné reťaze, vence;
hry a hračky mechanické, hudobné, fyzikálne vrátane hračiek pre domáce zvieratá; telocvičné a športové náradie, ako lopty na hranie futbalové, volejbalové, basketbalové; tenisové loptičky; loptičky na stolný tenis, squash; bedmintonové rakety;
tenisové rakety; rakety na stolný tenis, bedmintonové; squashové chrániče lakťové, kolenné a píšťalové ako športové potreby; loptičky na hranie;
rybárske náčinie; návnady pre rybárov; náradie
na zimné športy patriace do tejto triedy; náradie
na športové hry patriace do tejto triedy; plážové
a kúpacie výrobky, ako plavecké a potápačské
plutvy; šermiarske sečné a bodné zbrane; vábničky; potreby na gymnastiku a šport, hlavne prístroje, zariadenia a potreby pre telesnú kultúru,
liečebnú gymnastiku, regeneráciu a rekondíciu
patriace do tejto triedy; potreby, prístroje a nástroje na gymnastiku, cvičenie a šport patriace do
tejto triedy.
35 - Usporadúvanie výstav na obchodné a reklamné účely; reklamná a inzertná činnosť; televízna
reklama - teleshoping; sprostredkovateľská činnosť v oblasti veľkoobchodu; sprostredkovateľské obchodné služby; prieskum a analýza trhu;
kopírovanie dokumentov; distribúcia tovaru na
reklamné účely; aranžérstvo, aranžovanie výkladov; marketing; automatizované spracovanie dát;
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná
administratíva; kancelárske práce.
(540) FITNESS KING
(731) TV PRODUCTS, s. r. o., Bratislavská cesta 115,
010 01 Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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1160-2006
21.6.2006
30, 32, 33
30 - Čokoládové výrobky, cukrárske výrobky, zmrzliny, pekárske výrobky, káva, kakao, korenie,
mrazené výrobky, ochucovadlá, ľadový čaj, nápoje na báze čajov, kakaové nápoje, kávové nápoje, čokoládové nápoje, mliečne čokoládové
nápoje, mliečne kávové nápoje, mliečne kakaové
nápoje, zmrzlinové nápoje.
32 - Nealkoholické nápoje, pivo, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov, džúsy, stolové vody,
minerálne vody, ovocné šťavy a nápoje, limonády a koncentráty, energetické a izotonické nápoje, sirupy na výrobu malinoviek, šerbety.
33 - Alkoholické nápoje, likéry, vermuty, vína,
nízkoalkoholické nápoje, liehoviny, koktaily,
destilované nápoje, alkoholové extrakty, nápoje
obsahujúce ovocie (alkoholické).

(540)

(731) COFFEA Drinks, s.r.o., Koperníkova 15, 917 01
Trnava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1161-2006
21.6.2006
30, 32, 33
30 - Čokoládové výrobky, cukrárske výrobky,
zmrzliny, pekárske výrobky, káva, kakao, korenie, mrazené výrobky, ochucovadlá, ľadový čaj,
nápoje na báze čajov, kakaové nápoje, kávové
nápoje, čokoládové nápoje, mliečne čokoládové
nápoje, mliečne kávové nápoje, mliečne kakaové
nápoje, zmrzlinové nápoje.
32 - Nealkoholické nápoje, pivo, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov, džúsy, stolové vody,
minerálne vody, ovocné šťavy a nápoje, limonády a koncentráty, energetické a izotonické nápoje, sirupy na výrobu malinoviek, šerbety.
33 - Alkoholické nápoje, likéry, vermuty, vína,
nízkoalkoholické nápoje, liehoviny, koktaily,
destilované nápoje, alkoholové extrakty, nápoje
obsahujúce ovocie (alkoholické).

(540)

(731) COFFEA Drinks, s.r.o., Koperníkova 15, 917 01
Trnava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1183-2006
26.6.2006
39
39 - Nákladná cestná doprava tovaru (automobilov); preprava ľudí; sprostredkovateľská činnosť
v oblasti dopravy.
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(540)

(591) červená, modrá
(731) TRANSLOVAKIA s. r. o., Michalská 7, 811 01
Bratislava, SK;

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

1225-2006
30.6.2006
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu a kontrolu
elektrického prúdu, elektronické, 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, nosiče dát čitateľné prístrojmi,
prístroje na spracovanie dát a počítače; telekomunikačné prístroje a zariadenia, vysielacie zariadenia, prepájacie alebo smerovacie zariadenia,
zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu, zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát, magnetické nosiče údajov, počítače, periférne zariadenia k počítačom, elektronické obvody na prenos
programových dát, počítačové programy, počítačový softvér, počítačový softvér poskytovaný z
internetu, kopírovateľné elektronické publikácie
poskytované online z počítačových báz dát alebo
z internetu, počítačový softvér na umožnenie pripojenia k bázam dát a k internetu, počítačový
softvér na umožnenie vyhľadávania dát, kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových
stránok,
MP3
prehrávače,
videofilmy, mikroprocesory, klávesnice, modemy,
audiovizuálne prístroje a zariadenia, zariadenia
a prístroje na elektronické hry fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor, čipové telefónne karty; automatické predajné automaty a mechanizmy do mincových prístrojov.
16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodické a neperiodické publikácie a neperiodické publikácie,
časopisy, noviny, magazíny, knihy vrátane príloh
a mimoriadnych vydaní, katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice, korešpondenčné lístky, listový papier, kalendáre, obálky, formuláre,
tlačivá; propagačné materiály a predmety z papiera a z plastických hmôt; obalové materiály
z papiera, kartónu, lepenky a z plastických hmôt,
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, plagáty,
nálepky, lepiace štítky, príručky, kancelársky materiál (s výnimkou nábytku).
35 - Obchodné riadenie; poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum ve-

rejnej mienky; prieskum trhu; vedenie kartoték
v počítači; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; databázové služby, a to zber a správa dát;
zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch
pre zákazníkov; zber a správa informácií; vzťahy
s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; predvádzanie tovaru na reklamné účely
a na podporu predaja; vylepovanie plagátov; reklama akákoľvek, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média; televízna reklama; rozhlasová reklama; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov,
prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete,
informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov
komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné využitie internetu; online inzercia; podpora predaja (aj pre tretie
osoby), vydávanie a aktualizovanie reklam-ných
materiálov, prenájom reklamných materiálov,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
rozširovanie reklamných oznamov, vzťahy s verejnosťou, inzercia výrobkov a služieb, sprostredkovanie obchodných služieb, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti reklamy;
reklamné agentúry; produkcia reklamných spotov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; uverejňovanie reklamných textov;
sprostredkovanie nákupu a predaja filmov, reklám, zábavných a audiovizuálnych programov;
sprostredkovanie nákupu a predaj audiovizuálnej
techniky; maloobchodné služby v oblasti audiovizuálnej techniky; maloobchodné služby
v oblasti filmov, zábavných a audiovizuálnych
programov; maloobchodná činnosť s nahratými
audio- a/alebo videonosičmi; maloobchodná činnosť s počítačovými hrami; maloobchodná činnosť s programovým vybavením pre počítače, so
softvérom; zber dát, správ a informácií; sprostredkovanie služieb na spracovanie počítačových
dát.
38 - Telekomunikačné služby, rozhlasové a televízne vysielanie, satelitné vysielanie, digitálne vysielanie, DVB-T vysielanie, vysielanie prostredníctvom káblovej televízie; poskytovanie telekomunikačnej služby sprostredkovaním prístupu
užívateľov k službám siete internet a hlasovej
komunikácie prostredníctvom siete internet, prevádzkovanie rozhlasového a televízneho vysielania v sieťach elektronických komunikácií alebo
prostredníctvom satelitnej služby typu DIRECT
TO HOME; prevádzka a prenájom zariadení pre
telekomunikácie, najmä pre rozhlas a televíziu;
informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby; databázové služby, a to prenos
informácií; elektronická pošta, služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby), počítačová komunikácia, komuniká-
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cia pomocou počítačových terminálov, 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; služby databanky, a to prenájom prístupu; prenos dát, správ a informácií.
39 - Distribúcia televíznych programov, hraných
filmov, audio- a/alebo videonosičov; balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie
prepravy; distribúcia periodickej a neperiodickej
tlače; sprostredkovanie v uvedenej činnosti.
41 - Vzdelávanie, výchova; zábava, zábavné parky, informácie o možnostiach zábavy, služby
športovísk, prevádzkovanie športových zariadení,
produkcia televíznych programov, produkcia rozhlasových programov, tvorba a výroba televíznych a rozhlasových programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba a tvorba videofilmov, televízna zábava, filmová tvorba, produkcia
dokumentárnych filmov, výroba jazykových verzií audiovizuálnych programov (dabing); fotografická reportáž, nahrávanie videopások, digitálna
tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; produkcia zábavných a audiovizuálnych programov,
výroba publicistických, spravodajských a vzdelávacích programov, služby filmových a nahrávacích štúdií; divadelné prestavenia, výroba divadelných alebo iných predstavení; organizovanie
kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások, služby
technického zabezpečenia kultúrnych, spoločenských a športových podujatí; ozvučenie filmových a audiovizuálnych programov; sprostredkovanie a poradenská činnosť v uvedených oblastiach; filmová tvorba, činnosť filmových štúdií;
zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, a 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), poskytovanie online elektronických publikácií bez možnosti kopírovania,
publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online, poskytovanie (online) počítačových
hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu, služby video- a audioprenájmu,
organizovanie a vedenie konferencií, seminárov
a workshopov poskytované online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete, publikácia textov, poskytovanie
nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu
a z internetových webových stránok, informácie
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o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované online z počítačových báz dát
alebo z internetu, tvorba televíznych programov,
tvorba rozhlasových programov, filmová tvorba,
fotografická reportáž, tvorba videofilmov, nahrávanie videopások, vydávanie kníh, novín, časopisov, tlačovín, periodík a neperiodických publikácií; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, organizovanie vedomostných alebo
zábavných súťaží, živých vystúpení, organizovanie súťaží, športových akcií a hier, organizovanie
kultúrno-spoločenských akcií a hier, vedomostné
alebo zábavné súťaže organizované prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov, zábavné parky, rozhlasová zábava, televízna zábava, zábava, online poskytovanie počítačových hier /počítačových sietí/, hranie o peniaze; organizovanie lotérií; organizovanie finančných hier, požičiavanie filmov, audio- a videonahrávok.
42 - Licencie na práva duševného vlastníctva na
filmové a audiovizuálne programy na základe
dohody s autormi, správa autorských práv; programovanie počítačov; inštalácia, údržba a opravy
softvéru počítačových databáz; obnovovanie počítačových databáz; zhotovovanie programov na
spracovanie dát; projektové štúdie a plánovanie
služieb súvisiacich so zariadeniami pre telekomunikácie; módny dizajn, umelecký dizajn, grafický dizajn, navrhovanie obalov, obalový dizajn;
zhromažďovanie a poskytovanie informácií o móde, meteorologické informácie a predpovede počasia.
(540)

(591) modrá
(731) DIGI SLOVAKIA, s. r. o., Einsteinova 21/3692,
851 01 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

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

1463-2006
14.8.2006
1, 2, 19
1 - Chemikálie na priemyselné a vedecké účely
okrem zvlášť nebezpečných; štepárske tmely na
stromy, tmel na obuv, tmel na pneumatiky, tmely
na opravu rozbitých, zlomených alebo poškodených predmetov, tmely na karosérie automobilov, olejový tmel; chemické aditíva do náterových hmôt; oxid zinočnatý v práškovom stave;
hmoty na lepenie brúsnych práškov na plstené
brúsne kotúče, na lepenie protipožiarnych fólií;
chemické prípravky na výrobu farieb; umelé živice v surovom stave; plastické látky v surovom
stave; plastické látky v prášku, pastách, v tekutom stave, v emulziách, disperziách a granulách
pre priemysel ako surovina; chemické prípravky
na zváranie kovov; lepidlá na priemyselné účely;
želatína na priemyselné účely; nemrznúce látky,
nemrznúce zmesi; odmasťovacie prípravky pre
priemysel; polotovary a odpady z chemických
výrob patriace do tejto triedy.
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2 - Náterové hmoty; náterové hmoty odolné proti
vode; náterové hmoty na báze polystyrénu; pomocné a ochranné nátery; farby, laky, moridlá,
práškové kovy na maliarske účely, spojivá do farieb, lepidlá; elektroforézne náterové látky; náterové hmoty a pomocné prípravky; tmely na vyrovnávanie nerovných povrchov pri povrchových
úpravách; sklenárske tmely; fermeže; riedidlá;
tónovacie pasty; tlačiarenské farby a pasty; latexové farby; potravinárske farbivá; živice prírodné v surovom stave; maliarske farby; maliarske tmely; farby na látky; pigmenty anorganické
a organické; pigmentové pasty na rôzne použitie;
farby práškové a plnivá; farbivá patriace do tejto
triedy; nástrekové hmoty patriace do tejto triedy
na omietky, na vláknité, trieskové a sadrokartónové dosky; kovy lístkové a práškové pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; farby silikátové; ochranné nátery proti korózii a skaze stavebných materiálov.
19 - Asfaltové penetračné nátery; spojivá a tmely
na výrobu brikiet; spojivá na opravu ciest.

kátové; ochranné nátery proti korózii a skaze stavebných materiálov.
19 - Asfaltové penetračné nátery; spojivá a tmely
na výrobu brikiet; spojivá na opravu ciest.
(540) SMIRKOLEP
(731) SlovZink, a. s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540) HYDROBAN
(731) SlovZink, a. s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

1464-2006
14.8.2006
1, 2, 19
1 - Chemikálie na priemyselné a vedecké účely
okrem zvlášť nebezpečných; štepárske tmely na
stromy, tmel na obuv, tmel na pneumatiky, tmely
na opravu rozbitých, zlomených alebo poškodených predmetov, tmely na karosérie automobilov, olejový tmel; chemické aditíva do náterových hmôt; oxid zinočnatý v práškovom stave;
hmoty na lepenie brúsnych práškov na plstené
brúsne kotúče, na lepenie protipožiarnych fólií;
chemické prípravky na výrobu farieb; umelé živice v surovom stave; plastické látky v surovom
stave; plastické látky v prášku, pastách, v tekutom stave, v emulziách, disperziách a granulách
pre priemysel ako surovina; chemické prípravky
na zváranie kovov; lepidlá na priemyselné účely;
želatína na priemyselné účely; nemrznúce látky,
nemrznúce zmesi; odmasťovacie prípravky pre
priemysel; polotovary a odpady z chemických
výrob patriace do tejto triedy.
2 - Náterové hmoty; náterové hmoty odolné proti
vode; náterové hmoty na báze polystyrénu; pomocné a ochranné nátery; farby, laky, moridlá,
práškové kovy na maliarske účely, spojivá do farieb, lepidlá; elektroforézne náterové látky; náterové hmoty a pomocné prípravky; tmely na vyrovnávanie nerovných povrchov pri povrchových
úpravách; sklenárske tmely; fermeže; riedidlá;
tónovacie pasty; tlačiarenské farby a pasty; latexové farby; potravinárske farbivá; živice prírodné v surovom stave; maliarske farby; maliarske tmely; farby na látky; pigmenty anorganické
a organické; pigmentové pasty na rôzne použitie;
farby práškové a plnivá; farbivá patriace do tejto
triedy; nástrekové hmoty patriace do tejto triedy
na omietky, na vláknité, trieskové a sadrokartónové dosky; kovy lístkové a práškové pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; farby sili-

1465-2006
14.8.2006
1, 2, 19
1 - Chemikálie na priemyselné a vedecké účely
okrem zvlášť nebezpečných; štepárske tmely na
stromy, tmel na obuv, tmel na pneumatiky, tmely
na opravu rozbitých, zlomených alebo poškodených predmetov, tmely na karosérie automobilov, olejový tmel; chemické aditíva do náterových hmôt; oxid zinočnatý v práškovom stave;
hmoty na lepenie brúsnych práškov na plstené
brúsne kotúče, na lepenie protipožiarnych fólií;
chemické prípravky na výrobu farieb; umelé živice v surovom stave; plastické látky v surovom
stave; plastické látky v prášku, pastách, v tekutom stave, v emulziách, disperziách a granulách
pre priemysel ako surovina; chemické prípravky
na zváranie kovov; lepidlá na priemyselné účely;
želatína na priemyselné účely; nemrznúce látky,
nemrznúce zmesi; odmasťovacie prípravky pre
priemysel; polotovary a odpady z chemických
výrob patriace do tejto triedy.
2 - Náterové hmoty; náterové hmoty odolné proti
vode; náterové hmoty na báze polystyrénu; pomocné a ochranné nátery; farby, laky, moridlá,
práškové kovy na maliarske účely, spojivá do farieb, lepidlá; elektroforézne náterové látky; náterové hmoty a pomocné prípravky; tmely na vyrovnávanie nerovných povrchov pri povrchových
úpravách; sklenárske tmely; fermeže; riedidlá;
tónovacie pasty; tlačiarenské farby a pasty; latexové farby; potravinárske farbivá; živice prírodné v surovom stave; maliarske farby; maliarske
tmely; farby na látky; pigmenty anorganické
a organické; pigmentové pasty na rôzne použitie;
farby práškové a plnivá; farbivá patriace do tejto
triedy; nástrekové hmoty patriace do tejto triedy
na omietky, na vláknité, trieskové a sadrokartónové dosky; kovy lístkové a práškové pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; farby silikátové; ochranné nátery proti korózii a skaze stavebných materiálov.
19 - Asfaltové penetračné nátery; spojivá a tmely
na výrobu brikiet; spojivá na opravu ciest.

(540) IZOPEN
(731) SlovZink, a. s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1486-2006
16.8.2006
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Počítačové programy nahrané; magnetické
disky; kompaktné disky; optické kompaktné disky; nahrané operačné programy; nahrané programy obsluhujúce počítač; počítačový softvér vrátane nahraných i prázdnych zvukových a zvukovo-obrazových nosičov, ako aj periodických a neperiodických publikácií na dátových nosičoch.
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16 - Periodické a neperiodické publikácie a tlačoviny; grafické reprodukcie; grafické zobrazenie; grafické znaky.
35 - Reklamná činnosť všetkých druhov vrátane
poskytovania reklamného priestoru prostredníctvom internetu; reklama; spracovanie textov; rozširovanie reklamných oznamov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; konzultačná
a poradenská služba týkajúca sa uvedených služieb; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; vedenie kartoték v počítači; obchodné alebo podnikateľské informácie;
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov prostredníctvom svetovej informačnej telekomunikačnej siete (internet); sprostredkovanie
zamestnania; personálne poradenstvo; psychologické poradenstvo pri výbere zamestnania; sprostredkovanie práce; poskytovanie informácií o sprostredkovaní zamestnania prostredníctvom internetu.
38 - Počítačová komunikácia; komunikácia pomocou počítačových terminálov; prenosy správ
alebo obrázkov pomocou počítačov; elektronická
pošta; poskytovanie prístupu na internetový server; poskytovanie prístupu do databáz na internete, prenájom strojového času počítačových databáz, prenájom času na prístup do počítačových
databáz.
39 - Uchovávanie informácií.
41 - Vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov; publikovanie
na internete; vzdelávanie.
42 - Obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; tvorba softvéru; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; grafický
dizajn; prenájom počítačového softvéru; aktualizovanie, tvorba www stránok.
(540) ITKariéra
(731) ICT, s. r. o., Bebravská 9, 821 07 Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1535-2006
21.8.2006
6, 7, 11, 37, 39, 40, 41, 42
6 - Kovové a oceľové konštrukcie a ich časti, a to
potrubné mosty, pochôdzkové lávky, schodištia,
rebríky, technologické rošty, strešné a obvodové
konštrukcie hál; technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, a to kovové potrubné
rozvody vykurovacej vody, priemyselnej vody
a stlačeného vzduchu; kovové beztlakové stojaté
nádrže; kovové potrubné rozvody plynov, pary,
olejov, mazutu, trosky, kalov.
7 - Kovové a oceľové konštrukcie a ich časti, a to
presýpacie veže pásových dopravníkov, strojné
časti elektrostatických filtrov kotlov; technické,
technologické a energetické vybavenie stavieb,
a to acetylénové stanice na výrobu acetylénu,
turbokompresory na zvyšovanie tlaku technických plynov, čerpacie stanice vody; tlakové nádoby - vzdušníky, výmenníky tepla ako časti strojov; doskové výmenníky ako časti strojov; parné
kotly I. až IV. triedy ako časti strojov; technologické zariadenia, a to pásové dopravníky, točivé
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časti valcovacích tratí, transportné zariadenia výrobných liniek; chladiče technických a vykurovacích plynov (stabilné tlakové nádoby) ako časti
strojov.
11 - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, a to deliace zariadenia vzduchu
na výrobu dusíka, kyslíka a argónu; chladiče
technických a vykurovacích plynov (stabilné tlakové nádoby) s výnimkou chladičov ako častí
strojov; turbodúchadlá na zvyšovanie tlaku vykurovacích plynov, bezpečnostné zariadenia proti
zvýšeniu tlaku plynov, pary, vykurovacej vody,
priemyselnej vody; redukčné stanice pary; plynojemy; spaľovacie komíny vykurovacích plynov;
čističky odpadových vôd; chemické úpravne vody; chladiace veže; filtračné stanice vody; vodojemy; tlakové nádoby - vzdušníky, výmenníky
tepla nie ako časti strojov; doskové výmenníky
s výnimkou výmenníkov ako častí strojov; parné
kotly I. až IV. triedy s výnimkou kotlov ako časti
strojov; vykurovacie a klimatizačné zariadenia,
plynové zariadenia; regulačné stanice technických a vykurovacích plynov.
37 - Čistenie technologických zariadení; demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu;
maliarske a natieračské práce; montáž a demontáž lešenia; montáž a opravy potrubných rozvodov, poistných ventilov, regulačných prvkov a potrubných armatúr; montáž a opravy strojných častí, vykurovacích, vzduchotechnických, klimatizačných a filtračných zariadení; montáž a opravy
strojných častí výrobných technologických liniek;
montáž a opravy tepelných a vodotesných izolácií; montáž, oprava a údržba plynových zariadení
na výrobu plynov, na skladovanie plynov, na zásobovanie plynom (tlakové stanice), na zvyšovanie tlaku plynu, na znižovanie tlaku plynu so
vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa, na rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 MPa, acetylénovodov, plynových zariadení na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW, plynových zariadení na skladovanie plynov s objemom
do 100 m3, plynových zariadení na zásobovanie
plynom (tlakové stanice) do 10 Nm3/h, plynových
zariadení na zvyšovanie tlaku plynu s výstupným
pretlakom plynu do 0,3 MPa, rozvodov plynov s
pretlakom plynu do 0,3 MPa, plynových zariadení na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od
5 kW do 0,5 MW a plynových zariadení na znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa; montáž, rekonštrukcia, oprava a
údržba
tlakových
zariadení,
parných
a kvapalinových kotlov IV. triedy, stabilných tlakových nádob IV. triedy, stabilných tlakových
nádob III. triedy, parných a kvapalinových kotlov
V. triedy, stabilných tlakových nádob II. triedy,
stabilných tlakových nádob I. triedy, potrubných
vedení, v ktorých pracovnou látkou je vodná para
alebo voda I. triedy, potrubných vedení, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. triedy; bezpečnostných zariadení zabraňujúcich prekročeniu
najvyššieho pretlaku; poradenstvo a konzultácie
v činnostiach uvedených v tejto triede; prenájom
strojov, prístrojov a zariadení uvedených v tejto
triede; sprostredkovanie služieb uvedených v tejto triede; uskutočňovanie stavieb a ich zmien;
stavebný dozor; montáž a oprava kovových a oceľových konštrukcií a ich častí podľa tohto zoznamu.
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39 - Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla; poradenstvo a konzultácie v činnostiach uvedených v tejto triede; prenájom strojov, prístrojov a zariadení
uvedených v tejto triede; služby poskytované autožeriavom; sprostredkovanie dopravy.
40 - Zváračské a páličské práce.
41 - Činnosť inštruktora lešenárskej techniky, a to
školenie a skúšanie personálu.
42 - Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie plynových zariadení), a to zariadení na výrobu plynov, na skladovanie plynov, na zásobovanie plynom (tlakové stanice), na zvyšovanie tlaku
plynu, na znižovanie tlaku plynu so vstupným
pretlakom plynu nad 0,3 MPa, rozvodov plynov
s pretlakom plynu nad 0,3 MPa, acetylénovodov,
zariadení na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW, zariadení na skladovanie
plynov s objemom do 100 m3, zariadení na zásobovanie plynom (tlakové stanice) do 10 Nm3/h,
zariadení na zvyšovanie tlaku plynu s výstupným
pretlakom plynu do 0,3 MPa, zariadení na rozvod
plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane,
zariadení na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW, zariadení na znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu
do 0,4 MPa; poradenstvo a konzultácie v činnostiach uvedených v tejto triede; sprostredkovanie
služieb uvedených v tejto triede; vypracovanie
dokumentácie a projektov jednoduchých stavieb,
drobných stavieb a zmien týchto stavieb; vypracovanie dokumentácie a projektu technického,
technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto
stavieb.

(540)

(731) ENERGOSERVIS, a. s. Košiče, Vstupný areál
U. S. Steel Košice, 044 54 Košice, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

1536-2006
21.8.2006
6, 7, 11, 37, 39, 40, 41, 42
6 - Kovové a oceľové konštrukcie a ich časti, a to
potrubné mosty, pochôdzkové lávky, schodištia,
rebríky, technologické rošty, strešné a obvodové
konštrukcie hál; technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, a to kovové potrubné
rozvody vykurovacej vody, priemyselnej vody
a stlačeného vzduchu; kovové beztlakové stojaté
nádrže; kovové potrubné rozvody plynov, pary,
olejov, mazutu, trosky, kalov.
7 - Kovové a oceľové konštrukcie a ich časti, a to
presýpacie veže pásových dopravníkov, strojné
časti elektrostatických filtrov kotlov; technické,
technologické a energetické vybavenie stavieb,
a to acetylénové stanice na výrobu acetylénu,
turbokompresory na zvyšovanie tlaku technických plynov, čerpacie stanice vody; tlakové nádoby - vzdušníky, výmenníky tepla ako časti
strojov; doskové výmenníky ako časti strojov;
parné kotly I. až IV. triedy ako časti strojov;
technologické zariadenia, a to pásové dopravní-

ky, točivé časti valcovacích tratí, transportné zariadenia výrobných liniek; chladiče technických
a vykurovacích plynov (stabilné tlakové nádoby)
ako časti strojov.
11 - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, a to deliace zariadenia vzduchu
na výrobu dusíka, kyslíka a argónu; chladiče
technických a vykurovacích plynov (stabilné tlakové nádoby) s výnimkou chladičov ako časti
strojov; turbodúchadlá na zvyšovanie tlaku vykurovacích plynov, bezpečnostné zariadenia proti
zvýšeniu tlaku plynov, pary, vykurovacej vody,
priemyselnej vody; redukčné stanice pary; plynojemy; spaľovacie komíny vykurovacích plynov;
čističky odpadových vôd; chemické úpravne vody; chladiace veže; filtračné stanice vody; vodojemy; tlakové nádoby - vzdušníky, výmenníky tepla, nie ako časti strojov; doskové výmenníky
s výnimkou výmenníkov ako časti strojov; parné
kotly I. až IV. triedy s výnimkou kotlov ako časti
strojov; vykurovacie a klimatizačné zariadenia,
plynové zariadenia; regulačné stanice technických a vykurovacích plynov.
37 - Čistenie technologických zariadení; demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu;
maliarske a natieračské práce; montáž a demontáž lešenia; montáž a opravy potrubných rozvodov, poistných ventilov, regulačných prvkov a potrubných armatúr; montáž a opravy strojných častí, vykurovacích, vzduchotechnických, klimatizačných a filtračných zariadení; montáž a opravy
strojných častí výrobných technologických liniek;
montáž a opravy tepelných a vodotesných izolácií; montáž, oprava a údržba plynových zariadení
na výrobu plynov, na skladovanie plynov, na zásobovanie plynom (tlakové stanice), na zvyšovanie tlaku plynu, na znižovanie tlaku plynu so
vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa, na rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 MPa, acetylénovodov, plynových zariadení na spotrebu
plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW, plynových zariadení na skladovanie plynov s objemom do 100 m3, plynových zariadení na zásobovanie plynom (tlakové stanice) do 10 Nm3/h, plynových zariadení na zvyšovanie tlaku plynu s výsupným pretlakom plynu do 0,3 MPa, rozvodov
plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa, plynových
zariadení na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW a plynových zariadení na znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa; montáž, rekonštrukcia,
oprava a údržba tlakových zariadení, parných
a kvapalinových kotlov IV. triedy, stabilných tlakových nádob IV. triedy, stabilných tlakových
nádob III. triedy, parných a kvapalinových kotlov
V. triedy, stabilných tlakových nádob II. triedy,
stabilných tlakových nádob I. triedy, potrubných
vedení, v ktorých pracovnou látkou je vodná para
alebo voda I. triedy, potrubných vedení, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. triedy; bezpečnostných zariadení zabraňujúcich prekročeniu
najvyššieho pretlaku; poradenstvo a konzultácie
v činnostiach uvedených v tejto triede; prenájom
strojov, prístrojov a zariadení uvedených v tejto
triede; sprostredkovanie služieb uvedených v tejto triede; uskutočňovanie stavieb a ich zmien;
stavebný dozor; montáž a oprava kovových a oceľových konštrukcií a ich častí podľa tohto zoznamu.
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39 - Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla; poradenstvo a konzultácie v činnostiach uvedených
v tejto triede; prenájom strojov, prístrojov a zariadení uvedených v tejto triede; služby poskytované autožeriavom; sprostredkovanie dopravy.
40 - Zváračské a páličské práce.
41 - Činnosť inštruktora lešenárskej techniky, a to
školenie a skúšanie personálu.
42 - Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie plynových zariadení), a to zariadení na výrobu plynov, na skladovanie plynov, na zásobovanie plynom (tlakové stanice), na zvyšovanie tlaku
plynu, na znižovanie tlaku plynu so vstupným
pretlakom plynu nad 0,3 MPa, rozvodov plynov
s pretlakom plynu nad 0,3 MPa, acetylénovodov,
zariadení na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW, zariadení na skladovanie
plynov s objemom do 100 m3, zariadení na zásobovanie plynom (tlakové stanice) do 10 Nm3/h,
zariadení na zvyšovanie tlaku plynu s výstupným
pretlakom plynu do 0,3 MPa, zariadení na rozvod
plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane,
zariadení na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW, zariadení na znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu
do 0,4 MPa; poradenstvo a konzultácie v činnostiach uvedených v tejto triede; sprostredkovanie
služieb uvedených v tejto triede; vypracovanie
dokumentácie a projektov jednoduchých stavieb,
drobných stavieb a zmien týchto stavieb; vypracovanie dokumentácie a projektu technického,
technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien
týchto stavieb.
(540)

(731) ENERGOSERVIS, a. s. Košiče, Vstupný areál
U. S. Steel Košice, 044 54 Košice, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

1557-2006
24.8.2006
16
16 - Časopisy (periodiká); noviny; periodiká; tlačoviny.

(540) DOBRÉ RÁNO
(731) Region PRESS, s. r. o., Študentská 2, 917 01 Trnava, SK;

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

1696-2006
14.9.2006
21
21 - Zubné kefky a súčasti zubných kefiek, bieliace
pásky, t. j. prúžkový materiál, ktorý je súčasťou
zubnej kefky a ktorý zlepšuje (napomáha) čistiaci
proces.

89

(540) LUMINIZER
(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park
Avenue, New York, New York 10022, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1759-2006
28.9.2006
28, 41
28 - Karty na bingo.
41 - Nočné kluby.

(540) EL DORADO
(731) EPERMISO, s. r. o., Ružová dolina 33, 821 09
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1782-2006
3.10.2006
16, 21, 25, 32, 33, 35, 39, 40, 42, 43
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenia, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové darčeky, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely
a na 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 z lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky,
grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály,
umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo z plastických materiálov.
21 - Demižóny, džbány s výnimkou džbánov z drahých kovov, poháre, poháriky papierové alebo
z plastických hmôt, poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, sklené nádoby, otvárače na
fľaše, vývrtky.
25 - Odevy, oblečenie, klobúky, kravaty, šatky,
šály, čiapky, osobná bielizeň, bielizeň zabraňujúca poteniu, body - bielizeň, cyklistické oblečenie,
čelenky, čiapky, dámske róby a šaty, gymnastické (telocvičné) dresy, gamaše, chrániče uší (proti
chladu, ako pokrývka hlavy), kombinézy (oblečenie), kombinézy na vodné lyžovanie, kabáty,
košele, krátke nohavice, krátke kabátiky, kožušiny (oblečenie), kostýmy, korzety, kovové časti
na obuv a opasky, nohavice, nohavičky, oblečenie, oblečenie pre motoristov, oblečenie z kože, obuv, odevy, opasky, peleríny, pančuchy a pančuchové nohavice, plášte, plavky, pleteniny (oblečenie), pletiarsky tovar, podprsenky, podväzky,
polokošele, pokrývky hlavy, ponožky, potníky,
pulóvre, pyžamá, rukavice, rukávniky, saká, sandále, spodná bielizeň, spodky, sukne, svetre, šatky, šály, šaty, športová obuv, športové tričká
a dresy, spodničky, tielka, tričká, topánky, vesty.
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, príchuti na výrobu nápojov, sirupy
na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje, ovocné šťavy, prášky na prípravu šumivých
nápojov.
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33 - Víno, alkoholické nápoje okrem piva, likéry,
brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa vín a vinárstva, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť
s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi, veľkoobchodná činnosť s alkoholickými
nápojmi a nealkoholickými nápojmi, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné
a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti,
poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií,
rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov
a zvukovo-obrazových záznamov a periodických
a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných
alebo náborových textov, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby
modeliek) na reklamné účely a na podporu predaja, predvádzanie tovaru.
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, kuriérske služby, organizovanie dobročinných
zbierok, zabezpečovanie a sprostredkovanie balenia a doručovanie tovaru.
40 - Odborné poradenstvo týkajúce sa výroby vín
a vinárstva.
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, odborné poradenstvo týkajúce sa skúšok kvality vína,
priemyselný dizajn, sprostredkovanie uvedených
služieb v tejto triede, štúdie technických projektov, projektová činnosť, umelecký dizajn, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov).
43 - Barové služby, bufety (rýchle občerstvenie),
hotelierske služby, odborné poradenstvo týkajúce
sa podávania vína, jedálne a závodné jedálne, kaviarne, prevádzkovanie kempov, motelové služby,
penzióny, poskytovanie prechodného ubytovania,
prenájom prenosných stavieb, prenájom turistických stanov, reštaurácie (jedálne), samoobslužné
reštaurácie, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, turistické ubytovne, ubytovacie kancelárie (hotely,
penzióny), prenájom prechodného ubytovania,
sprostredkovanie uvedených služieb.

(540)

(591) červená

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

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

1843-2006
12.10.2006
16, 21, 32, 33, 35, 43
16 - Podložky pod pivové poháre, papierové tácky, tégliky, pasparty, plagáty, veľké plošné plagáty, rozetky, účtenky, papierové tabule, papierové fľaše, papierové visačky, novoročné pozdravy, letáky, jedálne lístky, papierové servítky.
21 - Poháre, pivové poháre, sklenené čaše, sklenené popolníky, keramické poháre, keramické
džbány, holby, stojany na jedálne lístky, porcelánové tácky, sklenené džbány, porcelánové popolníky, keramické popolníky.
32 - Nealkoholické nápoje sýtené i nesýtené vrátane nápojov minerálnych, šumivých, iónových
a energetických; sirupy, koncentráty a iné prípravky na prípravu nápojov; ovocné a zeleninové
šťavy, mušty, ovocné nektáre a nápoje z ovocných štiav, stolové a minerálne vody, diabetické
a dietetické nápoje neliečebné; práškové nealkoholické nápoje; práškové prípravky a príchuti na
výrobu nealkoholických nápojov a likérov; obohatené vitamínové nápoje a koncentráty; nealkoholické aperitívy, pivá všetkých druhov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholické extrakty, vína.
35 - Maloobchod s tovarmi uvedenými v triede
16, 21, 32 a 33, sprostredkovanie maloobchodu
a veľkoobchodu s tovarmi uvedenými v triede
16, 21, 32 a 33.
43 - Grilovanie hydiny, poskytovanie stravovacích služieb, služby verejného stravovania, reštauračných služieb, barové služby, bufety (rýchle
občerstvenie), hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne, kaviarne, príprava pokrmov rýchleho občerstvenia a pokrmov podávaných v pouličnom predaji, prevádzkovanie kempov, motelové služby, penzióny, poskytovanie prechodného
ubytovania, prenájom prenosných stavieb, reštaurácie (jedálne), samoobslužné reštaurácie, príprava a dodávka jedál na objednávku do domu, turistické ubytovne, ubytovacie kancelárie (hotely,
penzióny).

(540) Kysucký pivovar
(731) Chovanec Miroslav, CORONIS, Clementisova 1017/18, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

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

1863-2006
16.10.2006
35, 36, 37, 39, 45
35 - Reklama; personálna agentúra - agentúra práce; činnosť účtovných poradcov, logistické operácie a poradenstvo; príprava a vyhotovenie daňových priznaní.
36 - Daňové odhady (služby), daňové oceňovanie
a odhady.
37 - Upratovacie služby, správa a údržba budov.
39 - Skladovanie.
45 - Služby bezpečnostnej agentúry.
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(540)

(731) INTECMA Slovakia, s. r. o., Vlárska 12, 917 01
Trnava, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1891-2006
20.10.2006
9, 16, 35, 37, 38, 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,
pamäťové a mikroprocesorové karty (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 prázdne
nosiče záznamov zvuku a obrazu, optické nosiče
údajov, počítače, periférne zariadenia počítačov,
počítačové klávesnice, počítačové kresliace zariadenia, tablety (informatika), počítačové pamäti, 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 z lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály.
35 - Maloobchodná činnosť s elektrickými tovarmi, kuchynskými prístrojmi, strojmi a zariadeniami, prístrojmi a zariadeniami spotrebnej
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elektroniky, televíznymi video-, audio- a rozhlasovými zariadeniami, 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.
37 - Inštalovanie, údržba a opravy počítačov
a výpočtovej techniky, inštalácia počítačových
sietí, inštalácia a montáž káblových rozvodov,
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
(prenos 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 online
informačným službám dát.
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,
návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné
vytváranie počítačových programov a počítačových systémov, najmä programového vybavenia
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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
programy (zhotovovanie kópií), prevod a konverzia počítačových programov a údajov, prieskum
v oblasti využitia počítačov, vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov.

(540) mediaTIP
(731) mediaTIP, s. r. o., Bratislavská 432/7, 018 41
Dubnica nad Váhom, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1893-2006
20.10.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky na ľudské použitie.

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

(540)

(591) čierna, modrá
(731) Čengel Eduard, Ing., Na Pasienku 1613/28, 900 25
Chorvátsky Grob, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1899-2006
23.10.2006
3
3 - Parfuméria, esenciálne oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody.

(540)

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

1908-2006
23.10.2006
6, 35, 37
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný materiál z kovu; prenosné stavby z kovu; kovový materiál pre 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.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment,
obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce.
37 - Stavebníctvo; opravy; montážne a inštalačné
služby.

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

(591) biela, čierna, červená, zelená
(731) SLOW - NATUR, s. r. o., Sportovní 39/3, 682 01
Vyškov, CZ;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

1904-2006
23.10.2006
30, 35, 39
30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové
príchuti, káva, kávové výťažky, náhradky kávy,
kávové príchuti, instantná káva, kávové nápoje,
kakao, kakaové nápoje, čokoláda, čokoládové nápoje, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukor, cukríky, cukrovinky, kvasnice, krekery (slané pečivo), kukurica pražená, kukuričné vločky, müsli,
prášky do pečiva, soľ, horčica, čierne korenie,
koreniny, chuťové prísady, oblátky, ocot, chuťové omáčky, korenie, zmrzlina.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.

(540) ŠTANDARD ZLATÝ VÝBER
(731) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(540) IXUNIPRA
(731) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware
Corporation, 345 Park Avenue, New York, NY
10154, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1902-2006
23.10.2006
35
35 - Reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky).

1914-2006
24.10.2006
30
30 - Čaj.

(540) SPAĽOVAČ TUKOV
(731) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Nová osada 798,
929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1917-2006
24.10.2006
9, 35, 37, 38, 41, 42
9 - Telekomunikačná technika všetkého druhu
vrátane interface na spojenie s výpočtovou technikou; výpočtová technika všetkého druhu vrátane periférnych zariadení, počítače, hardvér vrátane počítačových doplnkov, užívateľské počítače,
prenosné počítače, notebooky a laptopy, prístroje
na záznam, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie, vysielanie, mixovanie a/alebo rozširovanie zvuku,
videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát; magnetické a optické nosiče údajov; elektronické obvody na prenos programových dát; MP3 prehrávače; filmy; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia a prístroje na elektronické hry; set-top
boxy (časť hardvéru spojeného s televíznym prijímačom, ktorému umožňuje prepojenie s internetom, inými káblovými digitálnymi zdrojmi,
a tak fungovať ako počítač); počítačové programy, najmä počítačové programy na prístup a použitie internetu, počítačové programy na riadenie
siete, počítačové obslužné programy, dekódovacie karty, počítačové programy na záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát; počítačový softvér, najmä počítačový softvér poskytovaný z internetu, počítačový softvér na
umožnenie pripojenia k bázam dát a k internetu,
počítačový softvér na umožnenie vyhľadávania
dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z
počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok, kopírovateľné elektronické publikácie poskytované online z
počítačových báz dát alebo z internetu.
35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, spracovanie dát; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch; prenájom
reklamného času vo všetkých komunikačných
médiách; služby obchodnej správy na spracovanie predaja prostredníctvom internetu; obchodné
informačné služby; poradenstvo v obchodnej činnosti súvisiacej s telekomunikáciami; reklama
a predvádzanie služieb a výrobkov na reklamné
účely a podporu predaja, reklama (online) v počítačovej sieti, inzercia výrobkov a služieb, prezentácia užívateľov na stránkach World Wide Web v
počítačovej sieti internet v rámci inzercie alebo
služieb, prieskum trhu, spracovanie a zasielanie
reklamných materiálov zákazníkom; vzťahy s verejnosťou, sprostredkovanie obchodných služieb.
37 - Inštalácia, údržba, opravy a rekonštrukcie telekomunikačného vybavenia, výstavba telekomunikačných zariadení a sietí, stavebná činnosť
v oblasti telekomunikácií, stavebný dozor, montáž, údržba a opravy počítačov.
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby,
najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačného pripojenia a prepojenia pre užívateľov sietí, poskytovanie telekomunikačného pripojenia
a užívateľského prístupu na internet alebo na bázy dát; prenos všetkých druhov signálov a informácií po verejnej telefónnej sieti (vrátane zabezpečenia nadväznosti vymedzenej časti verejnej
telefónnej siete na medzinárodnú telekomunikač-
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nú sieť); príjem, vysielanie a prenos rozhlasových, televíznych a ostatných komunikačných
a telekomunikačných signálov a správ; komunikácia telefónna a telegrafická, komunikácia prostredníctvom optických káblov, počítačová komunikácia, prevádzkovanie rozhlasového a televízneho vysielania v sieťach elektronických komunikácií, prenájom telekomunikačných okruhov;
prenájom telekomunikačných zariadení; informačné kancelárie na poskytovanie informácií
o uvedených službách; poskytovanie poradenstva
o uvedených službách.
41 - Poskytovanie online elektronických publikácií, publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových
hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; služby video- a audioprenájmu;
organizovanie a vedenie konferencií, seminárov
a workshopov poskytované online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov; poskytovanie
nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu
a z internetových webových stránok; informácie
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované online z počítačových báz dát
alebo z internetu.
42 - Expertízy (inžinierske práce); frekvenčné plánovanie, projektovanie v oblasti výstavby a zriaďovania telekomunikačnej siete, tvorba softvéru
a programov, programovanie, softvér - navrhovanie, inštalácia, prevod a konverzia počítačových
programov a údajov (okrem fyzickej konverzie),
prevod a konverzia údajov (okrem fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov a dokumentov
z fyzických médií na elektronické médiá, návrh
počítačových systémov, programovanie internetových databázových systémov a internetových
aplikácií, tvorba WWW prezentácií a riešenie
WWW softvérov; údržba a aktualizácia počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov; poskytovanie informácií týkajúcich sa počítačov a vybavenia počítačových
sietí online; prenájom počítačov a počítačových
softvérov; služby počítačového programovania
poskytované online; vytváranie a údržba webových stránok; vytváranie a údržba registra doménových mien; poradenstvo o uvedených službách
poskytované online z počítačových báz dát alebo
prostredníctvom internetu; prenájom počítačov
a softvéru, hosťovanie na počítačových stránkach
(WEB); poradenské služby online alebo prostredníctvom internetu; programovanie internetových databázových systémov a internetových
aplikácií,
programovanie
multimediálnych
aplikácií, vytváranie interaktívnych programov,
počítačové animácie a vizualizácie, poskytovanie
prístupu online na účely vyhľadávania a
obnovovania informácií; tvorba špeciálnych
softvérov pre služby zaisťovania bezpečnosti a
ochrany
(540) informácií pred zneužitím.

(591) sivá, modrá
(731) Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62
Bratislava, SK;

94
(210)
(220)
9 (511)
(511)

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
1918-2006
24.10.2006
9, 35, 37, 38, 41, 42
9 - Telekomunikačná technika všetkých druhov
vrátane interface na spojenie s výpočtovou technikou; výpočtová technika všetkých druhov vrátane periférnych zariadení, počítače, hardvér vrátane počítačových doplnkov, užívateľské počítače, prenosné počítače, notebooky a laptopy, prístroje na záznam, príjem, reprodukciu, prenos,
modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie, vysielanie, mixovanie a/alebo rozširovanie
zvuku, videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát;
magnetické a optické nosiče údajov; elektronické
obvody na prenos programových dát; MP3 prehrávače; filmy; modemy; audiovizuálne prístroje
a zariadenia a prístroje na elektronické hry; settop boxy (časť hardvéru spojeného s televíznym prijímačom, ktorému umožňuje prepojenie
s internetom, inými káblovými digitálnymi
zdrojmi, a tak fungovať ako počítač); počítačové
programy, najmä počítačové programy na prístup
a použitie internetu, počítačové programy na riadenie siete, počítačové obslužné programy, dekódovacie karty, počítačové programy na záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos,
modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie
dát; počítačový softvér, najmä počítačový softvér
poskytovaný z internetu, počítačový softvér na
umožnenie pripojenia k bázam dát a k internetu,
počítačový softvér na umožnenie vyhľadávania
dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná
z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok, kopírovateľné elektronické publikácie poskytované online z počítačových báz dát alebo z internetu, počítačové programy na záznam, spracovanie, príjem,
reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát; počítačový softvér,
najmä počítačový softvér poskytovaný z internetu, počítačový softvér na umožnenie pripojenia k
bázam dát a k internetu, počítačový softvér na
umožnenie vyhľadávania dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát,
internetu alebo z internetových webových stránok, kopírovateľné elektronické publikácie poskytované online z počítačových báz dát alebo z
internetu.
35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, spracovanie dát, vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch spojené s telekomunikáciami.
37 - Inštalácia, údržba a opravy a rekonštrukcie
telekomunikačného vybavenia, výstavba telekomunikačných zariadení a sietí, stavebná činnosť
v oblasti telekomunikácií, stavebný dozor, montáž, údržba a opravy počítačov.
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby, najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačného
pripojenia a prepojenia pre užívateľov sietí, poskytovanie telekomunikačného pripojenia a užívateľského prístupu na internet alebo na bázy
dát; prenos všetkých druhov signálov a informácií po verejnej telefónnej sieti (vrátane zabezpečenia nadväznosti vymedzenej časti verejnej tele-

fónnej siete na medzinárodnú telekomunikačnú
sieť); príjem, vysielanie a prenos rozhlasových,
televíznych a ostatných komunikačných a telekomunikačných signálov a správ; telefónna a telegrafická komunikácia, komunikácia prostredníctvom optických káblov, počítačová komunikácia, prevádzkovanie rozhlasového a televízneho vysielania v sieťach elektronických komunikácií, prenájom telekomunikačných okruhov; prenájom telekomunikačných zariadení; informačné
kancelárie na poskytovanie informácií o uvedených službách; poskytovanie poradenstva o uvedených službách.
41 - Poskytovanie online elektronických publikácií, publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových
hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; služby video- a audioprenájmu;
organizovanie a vedenie konferencií, seminárov
a workshopov poskytované online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov; poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní
poskytované online z počítačových báz dát alebo
z internetu.
42 - Expertízy (inžinierske práce); frekvenčné plánovanie, projektovanie v oblasti výstavby a zriaďovania telekomunikačnej siete, tvorba softvéru
a programov, programovanie, softvér - navrhovanie, inštalácia, prevod a konverzia počítačových
programov a údajov (okrem fyzickej konverzie),
prevod a konverzia údajov (okrem fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov a dokumentov
z fyzických médií na elektronické médiá, návrh
počítačových systémov, programovanie internetových databázových systémov a internetových
aplikácií, tvorba WWW prezentácií a riešenie
WWW softvérov; údržba a aktualizácia počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov; poskytovanie informácií týkajúcich sa počítačov a vybavenia počítačových
sietí online; prenájom počítačov a počítačových
softvérov; služby počítačového programovania
poskytované online; vytváranie a údržba webových stránok; vytváranie a údržba registra doménových mien; poradenstvo o uvedených službách
poskytované online z počítačových báz dát alebo
prostredníctvom internetu; prenájom počítačov
a softvérov, hosťovanie na počítačových stránkach (web); poradenské služby online alebo prostredníctvom internetu; programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií, programovanie multimediálnych aplikácií, vytváranie interaktívnych programov, počítačové animácie a vizualizácie, poskytovanie prístupu online na účely vyhľadávania a obnovovania informácií; tvorba špeciálnych softvérov pre
služby zaisťovania bezpečnosti a ochrany informácií pred zneužitím.
(540) SkyLink
(731) Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62
Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
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1919-2006
24.10.2006
9, 35, 37, 38, 41, 42
9 - Telekomunikačná technika všetkých druhov
vrátane interface na spojenie s výpočtovou technikou; výpočtová technika všetkých druhov vrátane periférnych zariadení, počítače, hardvér vrátane počítačových doplnkov, užívateľské počítače, prenosné počítače, notebooky a laptopy, prístroje na záznam, príjem, reprodukciu, prenos,
modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie, vysielanie, mixovanie a/alebo rozširovanie
zvuku, videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát;
magnetické a optické nosiče údajov; elektronické
obvody na prenos programových dát; MP3 prehrávače; filmy; modemy; audiovizuálne prístroje
a zariadenia a prístroje na elektronické hry; set-top boxy (časť hardvéru spojeného s televíznym
prijímačom, ktorému umožňuje prepojenie s internetom, inými káblovými digitálnymi zdrojmi,
a tak fungovať ako počítač); počítačové programy, najmä počítačové programy na prístup a použitie internetu, počítačové programy na riadenie
siete, počítačové obslužné programy, dekódovacie karty, počítačové programy na záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát; počítačový softvér, najmä počítačový softvér poskytovaný z internetu, počítačový softvér na umožnenie
pripojenia k bázam dát a k internetu, počítačový
softvér na umožnenie vyhľadávania dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok, kopírovateľné elektronické publikácie poskytované online z počítačových báz
dát alebo z internetu, počítačové programy na záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos,
modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie
dát; počítačový softvér, najmä počítačový softvér
poskytovaný z internetu, počítačový softvér na
umožnenie pripojenia k bázam dát a k internetu,
počítačový
softvér
na
umožnenie vyhľadávania dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát,
internetu alebo z internetových webových stránok, kopírovateľné elektronické publikácie poskytované online z počítačových báz dát alebo
z internetu.
35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, spracovanie dát, vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch spojené s telekomunikáciami.
37 - Inštalácia, údržba a opravy a rekonštrukcie
telekomunikačného vybavenia, výstavba telekomunikačných zariadení a sietí, stavebná činnosť
v oblasti telekomunikácií, stavebný dozor, montáž, údržba a opravy počítačov.
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby, najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačného
pripojenia a prepojenia pre užívateľov sietí, poskytovanie telekomunikačného pripojenia a užívateľského prístupu na internet alebo na bázy
dát; prenos všetkých druhov signálov a informácií po verejnej telefónnej sieti (vrátane zabezpečenia nadväznosti vymedzenej časti verejnej telefónnej siete na medzinárodnú telekomunikačnú
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sieť); príjem, vysielanie a prenos rozhlasových,
televíznych a ostatných komunikačných a telekomunikačných signálov a správ; telefónna a telegrafická komunikácia, komunikácia prostredníctvom optických káblov, počítačová komunikácia, prevádzkovanie rozhlasového a televízneho vysielania v sieťach elektronických komunikácií, prenájom telekomunikačných okruhov; prenájom telekomunikačných zariadení; informačné
kancelárie na poskytovanie informácií o uvedených službách; poskytovanie poradenstva o uvedených službách.
41 - Poskytovanie online elektronických publikácií, publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových
hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; služby video- a audioprenájmu;
organizovanie a vedenie konferencií, seminárov
a workshopov poskytované online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov; poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní
poskytované online z počítačových báz dát alebo
z internetu.
42 - Expertízy (inžinierske práce); frekvenčné plánovanie, projektovanie v oblasti výstavby a zriaďovania telekomunikačnej siete, tvorba softvéru
a programov, programovanie, softvér - navrhovanie, inštalácia, prevod a konverzia počítačových
programov a údajov (okrem fyzickej konverzie),
prevod a konverzia údajov (okrem fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov a dokumentov
z fyzických médií na elektronické médiá, návrh
počítačových systémov, programovanie internetových databázových systémov a internetových
aplikácií, tvorba WWW prezentácií a riešenie
WWW softvérov; údržba a aktualizácia počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov; poskytovanie informácií týkajúcich sa počítačov a vybavenia počítačových
sietí online; prenájom počítačov a počítačových
softvérov; služby počítačového programovania
poskytované online; vytváranie a údržba webových stránok; vytváranie a údržba registra doménových mien; poradenstvo o uvedených službách
poskytované online z počítačových báz dát alebo
prostredníctvom internetu; prenájom počítačov
a softvérov, hosťovanie na počítačových stránkach (web); poradenské služby online alebo prostredníctvom internetu; programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií, programovanie multimediálnych aplikácií,
vytváranie interaktívnych programov, počítačové
animácie a vizualizácie, poskytovanie prístupu online na účely vyhľadávania a obnovovania
informácií; tvorba špeciálnych softvérov pre služby zaisťovania bezpečnosti a ochrany informácií
pred zneužitím.
(540) Sky-Link
(731) Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62
Bratislava, SK;
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druhov hlavne reklamného charakteru, multimediálnych informácií, inzercie a marketingu; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch.
41 - Informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie
o možnostiach zábavy; nočné kluby; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; zabezpečovanie, usporadúvanie a organizovanie seminárov, kurzov a školení; vyučovanie;
prevádzkovanie karaoke; prevádzkovanie priestorov s nevýhernými hracími automatmi; služby
pre oddych a rekreáciu; prevádzkovanie športových ihrísk; prevádzkovanie športových zariadení; prenájom tenisových kurtov; zabezpečovanie, usporadúvanie a organizovanie kultúrnych,
kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí;
organizovanie športových súťaží; organizovanie
športových podujatí; služby športovísk; požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; prenájom športového výstroja
s výnimkou dopravných prostriedkov.
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie);
hotelierske služby; jedálne a závodné jedálne;
prevádzkovanie kempov; služby motelov; penzióny; poskytovanie prechodného ubytovania;
ubytovacie služby prázdninových táborov; prevádzkovanie hotelového ubytovania; kaviarne;
reštaurácie; samoobslužné reštaurácie; služby
v oblasti zásobovania potravinárskymi výrobkami; cateringové služby; príprava a dodávka jedál
na objednávku; poskytovanie služieb v oblasti
poskytovania jedál objednaných prostredníctvom
interaktívnych komunikačných sietí; rezervácia
hotelov; rezervácia penziónov; samoobslužné reštaurácie; turistické ubytovne; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb; sprostredkovanie služieb cestovných kancelárií, a to rezervácia
hotelov, penziónov, reštauračných služieb; zaobstarávania ubytovania a stravovania v hoteloch,
penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a v rekreačných
zariadeniach.

1935-2006
26.10.2006
35, 36, 39, 41, 43, 45
35 - Sprostredkovanie aupairskych pobytov v zahraničí, sprostredkovanie práce.
36 - Sprostredkovanie poistenia.
39 - Služby v oblasti dopravy, informačné služby
a rezervácie v oblasti cestovania osôb a dopravy
tovaru, preprava a sprevádzanie turistov, doprava
zásielok a tovaru, služby spojené s cestovaním.
41 - Sprostredkovanie jazykových a študijných
pobytov v zahraničí.
43 - Prechodné ubytovanie; služby týkajúce sa
rezervácie hotelových izieb prostredníctvom cestovných kancelárií alebo sprostredkovateľov;
služby spojené so zaobstarávaním ubytovania
a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických ubytovniach, na farmách, v sanatóriách, rekreačných zariadeniach a ozdravovniach.
45 - Služby v oblasti starostlivosti o deti a domácnosť, sprostredkovanie spoločníčky a pomocnice
v domácnosti.

(540) COOL
(731) EuroPair, s. r. o., Mickiewiczova 4, 816 35 Bratislava, SK;

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

1980-2006
30.10.2006
16, 35, 41, 43
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 z plastických materiálov; obtlačky; výrobky z kartónu, lepenky; bublinkové obaly; lepenkové alebo papierové škatule; baliaci papier;
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; plastové fólie na balenie; papierové obrúsky; obrúsky
(papierové prestieranie); papierové obrusy; papierové prikrývky na stôl; stolové prestieranie
z papiera; papierové obrúsky, utierky; papierové
podložky pod poháre; podložky pod pivové poháre; papierové podbradníky; plagáty; pútače
z papiera alebo z lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo z lepenky; papierové vlajky;
papierové klobúky.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom;
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vzťahy s verejnosťou, televízna
reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; prieskum
trhu; prieskum verejnej mienky; spracovanie textov; reklamná a inzertná činnosť, marketing, reklamná, inzertná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov všetkých

(540)

(591) čierna, biela, červená, zelená, modrá
(731) Asociácia talianskych reštaurácií na Slovensku,
Farská 36, 949 01 Nitra, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2014-2006
3.11.2006
29
29 - Mlieko a mliečne výrobky, mliečne nápoje,
žinčica a výrobky na báze žinčice, jogurty, smotana, mliekarenské výrobky, mliečne dezerty,
bryndza, bryndzové výrobky, tvaroh, výrobky
z tvarohu, termizované mliečne výrobky, syry,
syrové výrobky, nátierky obsiahnuté v triede 29.
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(540)

(591) hnedá, béžová, biela, škoricová, odtiene hnedej
(731) NIKA, spol. s r. o., Nová 135, 017 01 Považská
Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

2015-2006
3.11.2006
29
29 - Mlieko a mliečne výrobky, mliečne nápoje,
žinčica a výrobky na báze žinčice, jogurty, smotana, mliekarenské výrobky, mliečne dezerty,
bryndza, bryndzové výrobky, tvaroh, výrobky
z tvarohu, termizované mliečne výrobky, syry,
syrové výrobky, nátierky obsiahnuté v triede 29.

(540)

(591) hnedá, béžová, biela, škoricová, odtiene hnedej
(731) NIKA, spol. s r. o., Nová 135, 017 01 Považská
Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

2016-2006
3.11.2006
9, 16, 35, 37, 39, 42, 45
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, magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálne záznamové disky; elektrické zariadenia proti krádeži, zabezpečovacie
zariadenia proti odcudzeniu, poplašné zariadenia,
záchranné zariadenia, prístroje na záchranu, elektrické monitorovacie prístroje, nepriestrelné vesty, ochranné obleky proti ohňu, protipožiarne
ochranné odevy, ochranné helmy, ochranné masky, ochranné obleky proti úrazom, radiácii a ohňu,
ochranné plachty, ochranné plášte, osobné ochranné prostriedky proti nehodám, požiarne hadice,
požiarne signalizačné zariadenia; elektrické automatické zatvárače dverí, elektrické batérie, blikavé svetlá, bzučiaky, elektrické bzučiaky, automatické časové spínače, číslicové súradnicové zapisovače, detektory, detektory dymu, elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie, elektrické dverové zvončeky, elektrodynamické zariadenia na
diaľkové riadenie signalizácie, hasiace prístroje,
elektrické hlásiče, elektrické a elektronické zariadenia na výpočet a odovzdávanie štatistických
údajov a informácií, elektrické zariadenia na
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diaľkové ovládanie priemyselných operácií
a procesov, elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; kamery, videokamery,
kinematografické kamery, objektívy.
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.
35 - Maloobchodné služby s hutníckymi výrobkami a hutníckymi materiálmi, strojmi, strojovými zariadeniami, drevárskymi výrobkami, nábytkom, bytovými doplnkami, stavebnými materiálmi, elektrospotrebičmi, spotrebnou elektronikou, sklom, porcelánom, keramikou, železiarskymi výrobkami, remeselníckymi potrebami,
armatúrami, výrobkami z plastov, elektroinštalačným materiálom, chemickými výrobkami, výpočtovou a kancelárskou technikou, zdravotníckymi materiálmi, kožiarskym tovarom, papierom
a papierenskými výrobkami, kancelárskymi potrebami, knihami, polygrafickými výrobkami, odevom, textilom, potravinami, kozmetickými výrobkami, čistiacimi prostriedkami, farbami, lakmi, hračkami, alkoholickými a nealkoholickými
nápojmi, dopravnými prostriedkami, autosúčiastkami, autosplynovačmi, tabakovými výrobkami,
ovocím, zeleninou, poľnohospodárskymi produktmi, kvetmi, ropnými produktmi, palivami, olejmi, pohonnými hmotami, kovovými výrobkami,
športovými potrebami, domácimi potrebami, kamenárskymi výrobkami, obrábacími strojmi, stavebnými strojmi, poľnohospodárskymi strojmi a
náradím; činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklam-ných 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 - Montáž, inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení, počítačov a ich periférnych zariadení, elektrických spotrebičov, strojov a prístrojov pre domácnosť, technického vybavenia alebo technických zariadení slúžiacich
na ochranu majetku, objektov a osôb, zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku,
objektov a osôb vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí, trezorov, bezpečnostných zámkov, bezpečnostných
schránok, poplašných systémov proti vlámaniu,
elektrických strojov a prístrojov, elektrických zariadení do 1000 V, bleskozvodov, telekomunikačných a rádiokomunikačných zariadení pre oblasť ochrany majetku, objektov, osôb a pre bezpečnostné služby; čistenie exteriérov a interiérov
budov, čistenie automobilov, prenájom čistiacich
strojov.
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39 - Balenie tovarov, nákladná a kamiónová doprava (špedícia), automobilová preprava, skladovanie, služby v doprave a preprave, doručovanie
tovaru, kuriérske služby, skladovanie, sprostredkovanie prepravy, prepravné služby.
42 - Prenájom výpočtovej techniky, prenájom
prístupového času k počítačovým databázam,
prenájom počítačového softvéru; aktualizovanie,
inštalácia, servis a spúšťanie počítačových programov, počítačové programovanie, poradenské
služby v oblasti počítačového hardvéru a 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 webových stránok; vývoj zabezpečovacích systémov slúžiacich na
ochranu majetku a osoby vrátane zabezpečovacích
systémov
a
zariadení
umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte
a v jeho okolí; projektovanie a vyhotovovanie
plánov ochrany objektov.
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti a bezpečnostných služieb, osobní strážcovia, nočná stráž,
nočné stráženie, civilná ochrana, detektívne kancelárie, pátranie po nezvestných a stratených
osobách, otváranie bezpečnostných zámkov, sledovanie alarmov proti krádeži, sprevádzanie osôb
(eskortou); prevádzkovanie zabezpečovacích systémov, poplachových systémov, ústrední zabezpečovacej signalizácie a iných poplašných systémov a zariadení slúžiacich na ochranu a stráženie majetku, objektov a osôb.

(540)

(731) Gavalier Milan, Ing., Rastislavova 3467/32, 058 01
Poprad, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

2017-2006
3.11.2006
9, 16, 35, 37, 39, 42, 45
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, magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálne záznamové disky; elektrické zariadenia proti krádeži, zabezpečovacie
zariadenia proti odcudzeniu, poplašné zariadenia,
záchranné zariadenia, prístroje na záchranu, elektrické monitorovacie prístroje, požiarne signalizačné zariadenia; elektrické automatické zatvárače dverí, elektrické batérie, blikavé svetlá, bzučiaky, elektrické bzučiaky, automatické časové
spínače, číslicové súradnicové zapisovače, detektory dymu, elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie, elektrické dverové zvončeky, elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie, hasiace prístroje, elektrické hlásiče,

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; kamery, videokamery, kinematografické kamery,
objektívy.
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.
35 - Maloobchodné služby s hutníckymi výrobkami a hutníckymi materiálmi, strojmi, strojnými
zariadeniami, drevárskymi výrobkami, nábytkom,
bytovými doplnkami, stavebnými materiálmi,
elektrospotrebičmi, spotrebnou elektronikou, sklom,
porcelánom, keramikou, železiarskymi výrobkami, remeselníckymi potrebami, armatúrami, výrobkami z plastov, elektroinštalačným materiálom, chemickými výrobkami, výpočtovou a kancelárskou technikou, zdravotníckymi materiálmi,
kožiarskym tovarom, papierom a papierenskými
výrobkami, kancelárskymi potrebami, knihami,
polygrafickými výrobkami, odevom, textilom, potravinami, kozmetickými výrobkami, čistiacimi
prostriedkami, farbami, lakmi, hračkami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, dopravnými
prostriedkami, autosúčiastkami, autosplyňovačmi, tabakovými výrobkami, ovocím, zeleninou,
poľnohospodárskymi produktmi, kvetmi, ropnými produktmi, palivami, olejmi, pohonnými hmotami, kovovými výrobkami, športovými potrebami, domácimi potrebami, kamenárskymi výrobkami, obrábacími strojmi, stavebnými strojmi,
poľnohospodárskymi strojmi a náradím; 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 - Montáž, inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení, počítačov a ich periférnych zariadení, elektrických spotrebičov, strojov a prístrojov pre domácnosť, technického vybavenia alebo technických zariadení slúžiacich
na ochranu majetku, objektov a osôb, zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku,
objektov a osôb vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí, trezorov, bezpečnostných zámkov, bezpečnostných
schránok, poplašných systémov proti vlámaniu,
elektrických strojov a prístrojov, elektrických zariadení do 1000 V, bleskozvodov, telekomunikačných a rádiokomunikačných zariadení pre oblasť
ochrany majetku, objektov, osôb a pre bezpeč-
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nostné služby; čistenie exteriérov a interiérov
budov, čistenie automobilov, prenájom čistiacich
strojov.
39 - Balenie tovarov, nákladná a kamiónová doprava (špedícia), automobilová preprava, skladovanie, služby v doprave a preprave, doručovanie
tovaru, kuriérske služby, skladovanie, sprostredkovanie prepravy, prepravné služby.
42 - Prenájom výpočtovej techniky, prenájom prístupového času k počítačovým databázam, prenájom počítačového softvéru; aktualizovanie, inštalácia, servis a spúšťanie počítačových programov,
počítačové programovanie, poradenské služby v
oblasti počítačového hardvéru a 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 webových stránok; vývoj zabezpečovacích systémov slúžiacich na
ochranu majetku a osoby vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte
a jeho okolí; projektovanie a vyhotovovanie plánov ochrany objektov.
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti a bezpečnostných služieb, osobní strážcovia, nočná stráž,
nočné stráženie, civilná ochrana, detektívne kancelárie, pátranie po nezvestných a stratených
osobách, otváranie bezpečnostných zámkov, sledovanie alarmov proti krádeži, sprevádzanie osôb
(eskortou); prevádzkovanie zabezpečovacích systémov, poplachových systémov, ústrední zabezpečovacej signalizácie a iných poplašných systémov a zariadení slúžiacich na ochranu a stráženie majetku, objektov a osôb.
(540) GEMTECH
(731) Gavalier Milan, Ing., Rastislavova 3467/32, 058 01
Poprad, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

2018-2006
3.11.2006
18, 25, 28
18 - Usne a koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; koža, surové kože, kožušiny, kufre a cestovné tašky, nákupné
tašky, aktovky, batohy, kabelky, diplomatické kufríky, ruksaky, sieťky na nákupy, školské tašky,
vaky pre turistov a horolezcov, peňaženky, obaly
z kože a podobných materiálov; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy, opasky.
28 - Hry s výnimkou hier využívajúcich televízne
prijímače, hračky, telocvičné a športové potreby,
náčinie a zariadenia patriace do triedy 28; lopty
a loptičky na hranie a šport; prostriedky na úpravu golfovej plochy, vybavenie na golf, golfové
palice, golfové rukavice, golfové vaky, biliardové stoly a potreby, rybárske náradie, ozdoby na
vianočný stromček.
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(731) SINTRA šport, s. r. o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

2033-2006
6.11.2006
1, 4, 7, 12, 35, 37
1 - Brzdové kvapaliny, chladiace zmesi do motorov vozidiel, destilovaná voda, nemrznúce zmesi.
4 - Pohonné hmoty, motorové palivá, motorové
oleje, mazacie oleje, priemyselné oleje.
7 - Vzduchové a olejové filtre pre stroje a automobily.
12 - Automobilové pneumatiky, dopravné prostriedky, náhradné diely automobilov patriace do
tejto triedy, pneumatiky všetkých druhov.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s motorovými vozidlami, autodoplnkami, autopríslušenstvom a náhradnými dielmi, sprostredkovanie
obchodu s pneumatikami, príslušenstvom automobilov, autodoplnkami, maloobchodné a veľkoobchodné služby s pohonnými hmotami, motorovými olejmi a ropnými produktmi.
37 - Motorové vozidlá - opravy, údržba, oprava
a výmena pneumatík, oprava pneumatík vulkanizáciou a protektorovanie pneumatík.

(540)

(591) okrová, čierna
(731) SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, 040 01
Košice, SK;
(740) Pavlová Jana, JUDr., Košice, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

2042-2006
8.11.2006
1, 6, 11, 19
1 -Tmely, spojivá, lepidlá na obkladačky; lepidlá
na priemyselné účely, lepidlá na tapety.
6 - Kovové vodovodné potrubia; kovové vodovodné ventily, klapky; kovové vane.
11 - Prenosné záchody, záchody, toalety (záchody),
toaletné (záchodové) misy, záchodové sedadlá,
umývadlá, bidety, pisoáre, kúpeľňové armatúry,
vodovodné zariadenia, vodovody, sprchovacie kúty, vane na sedacie kúpele, kúpeľové vane, inštalačný materiál na vane, kúpacie vane.
19 - Vodovodné ventily s výnimkou kovových
a plastových, vodovodné potrubia s výnimkou
kovových; obklady stien a priečok s výnimkou
kovových, lišty s výnimkou kovových, plastové
lišty na nábytok, rímsy s výnimkou kovových,
ozdobné lišty s výnimkou kovových.

(540)

(591) oranžová, čierna
(731) DYNEX, s. r. o., Tallerova 9, 811 02 Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)
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2043-2006
9.11.2006
25
25 - Oblečenie, obuv, čapice, rukavice, šály, pásiky
ako súčasť oblečenia, opasky, spodná bielizeň.

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

(540) O'HIGGINS CLOTHING
(731) Pramat s.r.o., Ocelářska 2345/4, 190 00 Praha, CZ;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2044-2006
9.11.2006
32, 33
32 - Nealkoholické aperitívy, sýtená voda, lítna
voda, minerálna voda (nápoj), sódová voda, selterská voda, stolová voda, vody (nápoje), nealkoholické koktaily, limonády, arašidové mlieko
(nealkoholické nápoje), izotonické nápoje, srvátkové nápoje, nealkoholické nápoje z ovocných
štiav, mandľové mlieko (nápoje), ovocné nektáre
(nealkoholické nápoje), orgeada (nealkoholický
nápoj), pivo, zázvorové pivo, sladové pivo, prášky na prípravu šumivých nápojov, sarsaparilový
nápoj, sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na
výrobu nápojov, paradajková šťava (nápoj), jablčné mušty (nealkoholické), zeleninové šťavy, ovocné džúsy, prípravky na výrobu sýtenej vody, prípravky na výrobu likérov, prípravky na výrobu
minerálnych vôd, prípravky na výrobu nápojov,
mušt, hroznový mušt (nekvasený), pivná mladinka, pastilky na výrobu šumivých nápojov, šerbety
(nápoje), nealkoholické ovocné extrakty, extrakty
z chmeľu na výrobu piva, esencie na výrobu nápojov.
33 - Aperitívy, arak (arakbrandy, víno, vodnár,
whisky, anízový likér), griotka, vodka, gin, digestívy (likéry a liehoviny), koktaily, anízovka (likér),
curacao, likéry, alkoholické nápoje (okrem piva),
alkoholické nápoje obsahujúce ovocie, liehoviny
(nápoje), destiláty (nápoje), medovina, pepermintové likéry, digestívy (horké likéry), rum, saké,
jablčné mušty (alkoholické), hruškové mušty
(alkoholické), alkohol z ryže, liehové výťažky,
alkoholické ovocné výťažky, liehové esencie.

(540) AKDOV
(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)

2046-2006
9.11.2006
6, 20
6 - Kovové tesniace uzávery na fľaše; kovové
fľaškové uzávery.
20 - Fľaškové uzávery okrem kovových.

(540) LEHOR
(731) LEHOR spol. s r.o., Lietavská 16, 851 06 Bratislava, SK;

2062-2006
10.11.2006
16, 20, 22, 35, 36, 38, 39, 41
16 - Poštové ceniny, celiny, príležitostné pečiatky a filatelistický tovar; poštové známky, lístky
s natlačenou známkou, obálky s natlačenou známkou, obálka prvého dňa vydania počas platnosti,
aerogram (poštová cenina ako druh leteckého listu), pigeongram (poštová celina určená na prepravu správ poštovými holubmi), nálepný list,
carte maxima (analogická pohľadnica), známkové zošity, prúžky výplatných strojov; prevádzkové predpisy, poštové pravidlá, poštový poriadok,
tlačivá, zoznam poštových smerovacích čísel,
odborné a informačné materiály v papierovej
forme; výstavné a dokumentačné materiály v papierovej forme.
20 - Prípravky (plastové prepravné obaly); poštové
schránky s výnimkou kovových a murovaných.
22 - Textilné poštové vrecia, poštové vrecia na
prepravu.
35 - Automatizované spracovanie údajov; propagácia - reklama na poštových zásielkach; poradenská služba v uvedených činnostiach triedy 35.
36 - Obstarávateľské činnosti pošty; sústredené
inkaso platieb obyvateľstva (SIPO), inkaso televízneho a rozhlasového poplatku, doručovanie
a vyplácanie dôchodkov, finančné služby pre
banky; prenájom prevádzkových priestorov ako
nebytových priestorov; poradenská služba v uvedených činnostiach triedy 36.
38 - Elektronická časť hybridnej pošty; telefaxové, telegrafné a telefonické služby; posielanie
správ.
39 - Podanie, preprava a dodanie listových, hybridných (časť prepravy neelektrickou cestou), balíkových, peňažných zásielok (poštové poukážky
a peňažné poukazy) a cenoviek; zrýchlená a kuriérska doprava zásielok so zaručeným časom
dodania na území SR (expresné doručovacie
služby - EMS - Expres mail systém, prioritné zásielky, obchodný balík); dopravné služby; poradenská služba v uvedených činnostiach triedy 39.
41 - Výchova, vzdelávanie a školenie; služby školiacich zariadení.

(540)

(731) SLOVENSKÁ POŠTA, a. s., Partizánska cesta 9,
975 99 Banská Bystrica, SK;
(740) Spišáková Soňa, JUDr., Zvolen, SK;

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

2063-2006
10.11.2006
16, 20, 22, 35, 36, 38, 39, 41
16 - Poštové ceniny, celiny, príležitostné pečiatky a filatelistický tovar; poštové známky, lístky
s natlačenou známkou, obálky s natlačenou známkou, obálka prvého dňa vydania počas platnosti,
aerogram (poštová cenina ako druh leteckého listu), pigeongram (poštová celina určená na prepravu správ poštovými holubmi), nálepný list,
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carte maxima (analogická pohľadnica), známkové zošity, prúžky výplatných strojov; prevádzkové predpisy, poštové pravidlá, poštový poriadok,
tlačivá, zoznam poštových smerovacích čísel,
odborné a informačné materiály v papierovej
forme; výstavné a dokumentačné materiály v papierovej forme.
20 - Prípravky (plastové prepravné obaly); poštové schránky s výnimkou kovových a murovaných.
22 - Textilné poštové vrecia, poštové vrecia na
prepravu.
35 - Automatizované spracovanie údajov; propagácia - reklama na poštových zásielkach; poradenská služba v uvedených činnostiach triedy 35.
36 - Obstarávateľské činnosti pošty; sústredené
inkaso platieb obyvateľstva (SIPO), inkaso televízneho a rozhlasového poplatku, doručovanie
a vyplácanie dôchodkov, finančné služby pre
banky; prenájom prevádzkových priestorov ako
nebytových priestorov; poradenská služba v uvedených činnostiach triedy 36.
38 - Elektronická časť hybridnej pošty; telefaxové, telegrafné a telefonické služby; posielanie
správ.
39 - Podanie, preprava a dodanie listových, hybridných (časť prepravy neelektrickou cestou), balíkových, peňažných zásielok (poštové poukážky
a peňažné poukazy) a cenoviek; zrýchlená a kuriérska doprava zásielok so zaručeným časom
dodania na území SR (expresné doručovacie služby - EMS - Expres mail systém, prioritné zásielky, obchodný balík); dopravné služby; poradenská služba v uvedených činnostiach triedy 39.
41 - Výchova, vzdelávanie a školenie; služby
školiacich zariadení.
(540)

(731) SLOVENSKÁ POŠTA, a. s., Partizánska cesta 9,
975 99 Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2076-2006
13.11.2006
7, 17, 40
7 - Samomazacie ložiská, pásy pre dopravníky,
podstavce stroja, stojany, axiálne ložiská, kryty
ako časti strojov, držiaky ako časti strojov, klzné
suporty (časti strojov), prevody strojov, dopravníky ako stroje, antifrikačné ložiská pre stroje
z materiálu, ktorý znižuje trenie.
17 - Podkladové materiály z gumy a z plastov,
izolanty (izolačné materiály), izolačné hmoty zabraňujúce sálaniu tepla, umelé živice (polotovary), plastické hmoty (polotovary).
40 - Informácie o úprave a spracovaní materiálov.

(540)

(591) čierna, biela, zelená
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(731) TechPlasty, s. r. o., Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2077-2006
13.11.2006
6
6 - Oceľové stožiare, kovové stĺpy.

(540) RŽS
(731) ELV Produkt a. s., Nitrianska 3, 903 12 Senec, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2079-2006
13.11.2006
6
6 - Oceľové stožiare, kovové stĺpy.

(540) TSRK
(731) ELV Produkt a. s., Nitrianska 3, 903 12 Senec, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

2095-2006
14.11.2006
5, 10, 25, 35
5 - Zdravotné nohavičky.
10 - Ortopedické bandáže na spevnenie kĺbov,
podporné bandáže, ortopedické bandáže na kĺby.
25 - Detské nohavičky.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
obchodu s uvedenými tovarmi; reklamná a propagačná činnosť s uvedenými tovarmi; obchodné
a podnikateľské informácie v oblasti uvedených
tovarov; predvádzanie uvedených tovarov; obchodné sprostredkovanie služieb s uvedenými tovarmi.

(540) HEALTHLINE
(731) G-SERVIS, s. r. o., Sibírska 38, 080 01 Prešov, SK;
(740) Mišľanová Mária, Košice, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

2103-2006
16.11.2006
28, 41, 42
28 - Stoly na stolový futbal, stoly na salónny futbal, biliardové stoly uvádzané do činnosti vhodením mince; hracie automaty s výnimkou automatov fungujúcich po pripojení na televízne prijímače a automatov uvádzaných do činnosti vhodením mince; hracie žetóny, zariadenia pre elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače, spoločenské hry.
41 - Nahrávanie videopások; prevádzkovanie športových zariadení, športoviská, športové podujatia,
telesné cvičenie, školenie, skúšanie, preskúšavanie, semináre, výroba videofilmov, požičiavanie
videopások, prekladateľské a tlmočnícke služby,
organizovanie a vedenie konferencií, kongresov,
seminárov, kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, súťaží, živých vystúpení, vzdelávanie, prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi.
42 - Aktualizovanie, inštalácia a spúšťanie počítačových programov, obnovovanie počítačových
databáz, počítačové programovanie, poradenské
služby v oblasti počítačového softvéru a hardvéru, prenájom počítačov a ich príslušenstva, prenájom a servis počítačového softvéru, tvorba softvéru, projektová činnosť, štúdie technických
projektov, grafický dizajn, hosťovanie na počítačových stránkach, návrh počítačových systémov,
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počítačové programovanie, poradenstvo v oblasti
počítačového hardvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok zákazníkov.

(540)

(731) Čech Anton, Ing., Československej armády 12,
040 01 Košice, SK;

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

2104-2006
16.11.2006
9, 42
9 - Softvér.
42 - Aktualizovanie počítačových programov, grafický dizajn, hosťovanie na počítačových stránkach, inštalácia počítačových programov, návrh
počítačových systémov, počítačové programovanie, zhotovovanie kópií počítačových programov,
poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov, servis počítačových programov, tvorba softvéru, udržiavanie a vytváranie počítačových stránok pre zákazníkov.

(540)

(731) Čech Anton, Ing., Československej armády 12,
040 01 Košice, SK;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
9 (511)
(511)

2112-2006
16.11.2006
Z20061667A
18.9.2006
HR
16, 35, 41
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; noviny, časopisy, tlačoviny a iné 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; typografické písmo;
tlačiarenské štočky a stereotypy.
35 - Vydávanie reklamných alebo náborových textov.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť; vydavateľská činnosť vrátane vydávania novín a časopisov s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových textov.

(540) METRO EXPRESS
(731) Metro International S. A., 11, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, LU;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

2114-2006
16.11.2006
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie telekomunikačných služieb;
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do
svetovej počítačovej siete; komunikačné služby
prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie svadobných a predsvadobných zábav
a podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie
vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov,
plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné
parky; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie
živých vystúpení; živé predstavenia; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia;
výroba divadelných alebo iných predstavení;
služby agentúr sprostredkúvajúcich divadelných,
koncertných a varietných umelcov; rezervácia
vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie a vydávanie
textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; kempingové služby spojené so športovým programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami;
zábavné služby nočných klubov; poskytovanie
počítačových hier (online); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; prekladateľské služby; prenájom dekorácií;
poskytovanie služieb pre oddych a rekreáciu;
prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri
výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v tejto triede.

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

2124-2006
20.11.2006
9, 16, 35, 38, 39, 41
9 - Nahrané a prázdne nosiče záznamov zvuku
a obrazu, najmä audiokazety, videokazety, magnetofónové pásky, gramofónové platne, kompaktné disky, videodisky.
16 - Propagačné tlačoviny, najmä katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, knihy, časopisy, periodické a neperiodické tlačoviny.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, vydávanie
propagačných materiálov.
38 - Rozhlasové vysielanie vrátane hudobného vysielania.
39 - Archivovanie rozhlasových fondov ako skladovanie, archivovanie hotových nosičov.
41 - Vzdelávacia a zábavná, vyučovacia, vydavateľská a nakladateľská činnosť, organizovanie
koncertov, agentúrna činnosť v oblasti umenia
a kultúry, archivovanie rozhlasových fondov ako
nahrávanie hudobných diel; organizovanie hudobných súťaží, tvorba rozhlasových programov,
roz-hlasového spravodajstva, tvorba publicistiky.

38 - Rozhlasové vysielanie vrátane hudobného vysielania.
39 - Archivovanie rozhlasových fondov ako skladovanie, archivovanie hotových nosičov.
41 - Vzdelávacia a zábavná, vyučovacia, vydavateľská a nakladateľská činnosť, organizovanie
koncertov, agentúrna činnosť v oblasti umenia
a kultúry, archivovanie rozhlasových fondov ako
nahrávanie hudobných diel; organizovanie hudobných súťaží, tvorba rozhlasových programov,
rozhlasového spravodajstva, tvorba publicistiky.
(540) Český rozhlas 1 - Radiožurnál
(731) Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha, CZ;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

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

(540) Český rozhlas 3 - Vltava
(731) Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha, CZ;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

2125-2006
20.11.2006
9, 16, 35, 38, 39, 41
9 - Nahrané a prázdne nosiče záznamov zvuku
a obrazu, najmä audiokazety, videokazety, magnetofónové pásky, gramofónové platne, kompaktné disky, videodisky.
16 - Propagačné tlačoviny, najmä katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, knihy, časopisy, periodické a neperiodické tlačoviny.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, vydávanie
propagačných materiálov.
38 - Rozhlasové vysielanie vrátane hudobného vysielania.
39 - Archivovanie rozhlasových fondov ako skladovanie, archivovanie hotových nosičov.
41 - Vzdelávacia a zábavná, vyučovacia, vydavateľská a nakladateľská činnosť, organizovanie
koncertov, agentúrna činnosť v oblasti umenia
a kultúry, archivovanie rozhlasových fondov ako
nahrávanie hudobných diel; organizovanie hudobných súťaží, tvorba rozhlasových programov,
rozhlasového spravodajstva, tvorba publicistiky.

2126-2006
20.11.2006
9, 16, 35, 38, 39, 41
9 - Nahrané a prázdne nosiče záznamov zvuku
a obrazu, najmä audiokazety, videokazety, magnetofónové pásky, gramofónové platne, kompaktné disky, videodisky.
16 - Propagačné tlačoviny, najmä katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, knihy, časopisy, periodické a neperiodické tlačoviny.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, vydávanie
propagačných materiálov.

2127-2006
20.11.2006
9, 16, 35, 38, 39, 41
9 - Nahrané a prázdne nosiče záznamov zvuku
a obrazu, najmä audiokazety, videokazety, magnetofónové pásky, gramofónové platne, kompaktné disky, videodisky.
16 - Propagačné tlačoviny, najmä katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, knihy, časopisy, periodické a neperiodické tlačoviny.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, vydávanie
propagačných materiálov.
38 - Rozhlasové vysielanie vrátane hudobného vysielania.
39 - Archivovanie rozhlasových fondov ako skladovanie, archivovanie hotových nosičov.
41 - Vzdelávacia a zábavná, vyučovacia, vydavateľská a nakladateľská činnosť, organizovanie
koncertov, agentúrna činnosť v oblasti umenia
a kultúry, archivovanie rozhlasových fondov ako
nahrávanie hudobných diel; organizovanie hudobných súťaží, tvorba rozhlasových programov,
rozhlasového spravodajstva, tvorba publicistiky.

(540) Český rozhlas
(731) Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha, CZ;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540) Český rozhlas 2 - Praha
(731) Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha, CZ;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
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2129-2006
20.11.2006
6, 12, 20
6 - Kovové ploty; kovové konzoly, podpery pre
stavebníctvo; kovové kostry stavieb; kovové
schodiská; kovové nosníky; kovové zámočnícke
stoly; oceľové konštrukcie; kovové rebríky; kovové stojky; kovové brány; kovové dvere; kovové stĺpy pre stavebníctvo.
12 - Lodné kostry; bicyklové stojany.
20 - Schodišťové zábradlia.

(540)

(591) modrá, biela
(731) Kara Pavel, Ing. - KORVETA, Čierny les 1, 821 07
Bratislava, SK;
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(220)
8 (511)
(511)
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2131-2006
20.11.2006
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie telekomunikačných služieb;
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do
svetovej počítačovej siete; komunikačné služby
prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích
podujatí; organizovanie svadobných a predsvadobných zábav a podujatí; vzdelávacia činnosť;
organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav,
karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie
večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; služby klubov
zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy;
organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby
filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné
predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; služby agentúr sprostredkúvajúcich
divadelných, koncertných a varietných umelcov;
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie
a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne
agentúry; kempingové služby spojené so športovým programom, služby súvisiace s telocvičnými
cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (online); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; prekladateľské služby; prenájom
dekorácií; poskytovanie služieb pre oddych
a rekreáciu; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske
služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské
a informačné služby v oblasti uvedených služieb
v triede 41.

(540) Cesta za šťastím
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

2132-2006
20.11.2006
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie telekomunikačných služieb;
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do
svetovej počítačovej siete; komunikačné služby
prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích
podujatí; organizovanie svadobných a predsvadobných zábav a podujatí; vzdelávacia činnosť;
organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav,
karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie
večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; služby klubov
zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy;
organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby
filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné
predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; služby agentúr sprostredkúvajúcich
divadelných, koncertných a varietných umelcov;
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou
vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie
a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; kempingové služby spojené so športovým
programom, služby súvisiace s telocvičnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (online); informácie o
výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach
rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy,
rekreácie; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb pre oddych a rekreáciu; prenájom športového výstroja s výnimkou
dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41.

(540) Ordinácia v ružovej záhrade
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

2133-2006
20.11.2006
18, 22, 25
18 - Aktovky; kufríky; batohy; cestovné kufre;
cestovné tašky; chlebníky; dáždniky; imitácie kože; kabelky; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené šnúrky; kľúčenky (kožená galantéria); nákupné tašky; peňaženky; plážové tašky;
poľovnícke tašky; psie obojky; puzdrá na navštívenky; ruksaky; slnečníky; vaky pre horolezcov;
vaky pre turistov; vychádzkové palice.
22 - Celtovina; lanká so závažím na posuvné
okná; laná s výnimkou kovových; markízy; motúzy; plachty na plachtenie po snehu; plachty
(lodné); popruhy na manipulovanie s nákladom
s výnimkou kovových; povrazové rebríky; rybárske siete; siete na ležanie; visuté lôžka; stany;
vozové plachty; vypchávky.
25 - Baretky; bielizeň; bundy; cyklistické oblečenie; cylindre; detská výbavička; gamaše; goliere; kabáty; kapucne; klobúky; kombinézy (oblečenie); kostýmy; obleky; košele; kravaty; kúpacie
plášte; kúpacie čiapky; lyžiarske topánky; nohavice; náprsenky; oblečenie; obuv; odevy; opasky;
peleríny; pokrývky hlavy; potníky; pulóvre; ponožky; pyžamá; rukavice; rukávniky; tielka; tričká; topánky; župany; čiapky.

(540)

(731) JASPOL EXPORT-IMPORT, spol. s r. o., R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

2134-2006
20.11.2006
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie pre počítače, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných
textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
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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) SHSk
(731) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

2140-2006
22.11.2006
25, 30, 32
25 - Bielizeň, bundy, čiapky, kabáty, kombinézy,
konfekcia, košele (oblečenie), kravaty, nohavice,
oblečenie, oblečenie z imitácie kože, oblečenie
z kože, odevy, opasky, opasky na doklady a peňaženky, plášte, plavky, pletené svetre, pleteniny,
pletiarsky tovar, ponožky, pokrývky hlavy, potníky, pulóvre, rukavice, saká a bundy, sukne, svetre, šály, šatky, šaty, šilty, športové tričká, dresy,
tielka, tričká, vesty, topánky, topánky, topánky
na šport, vrchné ošatenie, zvršky.
30 - Cestoviny, čokoláda, čokoládové nápoje, cukríky, cukrovinky, jemné pečivo, keksy, čaj, čaj
ľadový, lupienky, vločky, mliečne, čokoládové,
kakaové a kávové nápoje, müsli, oblátky, pizza,
pukance, sendviče, sušienky, sucháre, zákusky,
žemle.
32 - Energetické nápoje, nealkoholické nápoje, citronády, džúsy, minerálne vody - nápoje, mušty,
nápoje izotonické, nealkoholické šťavy, nealkoholické výťažky z ovocia, ovocné šťavy, prášky
na prípravu šumivých nápojov, príchuti na výrobu nápojov, sýtená voda, stolová voda, šumivé
nápoje.

(540)

(591) čierna, oranžová
(731) Jaroslav Dzurik - V. I. P., Jánošíkova 6, 040 01
Košice, SK;
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(220)
9 (511)
(511)

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
2144-2006
23.11.2006
9, 16, 35, 38, 41, 42
9 - Programové vybavenie pre počítače, softvér,
hardvér najmä z oblasti výpočtovej techniky,
komunikačnej techniky, informačnej techniky
a telekomunikačnej techniky zaradenej v tejto
triede a všetky ich náhradné diely a súčasti
v triede 9, nosiče záznamov nahrané i prázdne.
16 - Tlačoviny, časopisy, knihy, periodické i neperiodické publikácie, užívateľské príručky, databázové produkty v papierovej forme.
35 - Maloobchodná, resp. veľkoobchodná činnosť a sprostredkovanie kúpy a predaja v oblasti
nosičov audiovizuálnych nahrávok, práv k tlači
a práv k audiovizuálnym dielam, propagačná
činnosť, reklama.
38 - Prenos audiovizuálnych diel pomocou počítača a počítačových sietí, najmä pomocou internetu spôsobom video-on demand, sťahovanie audiovizuálnych diel z počítačových serverov, prenos audiovizuálnych diel využitím peer-to-peer
technológie, počítačová komunikácia, televízne
vysielanie, rozhlasové vysielanie, elektronická
pošta.
41 - Digitálne spracovanie obrazu a zvuku, filmová tvorba, výroba videofilmov, prenájom, požičiavanie audiovizuálnych diel, šírenie audiovizuálnych diel spôsobom video-on-demand, výroba audiovizuálnych diel, distribúcia (rozširovanie) audiovizuálnych diel.
42 - Autorské práva, správa autorských práv, kopírovanie počítačových programov, poskytovanie
licencií k priemyselným právam a autorským
právam, poradenská činnosť v oblasti aplikácie
výpočtovej techniky, v oblasti informatiky, kancelárskej a komunikačnej techniky a informačných technológií, tvorba a prenájom softvéru, poskytovanie licencií k softvéru, inštalácia, opravy,
údržba a servis softvéru.

(540)

35 - Reklama, reklamná agentúra; vytváranie reklamných tabúľ a reklamných textov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných
materiálov, plôch a priestorov; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; maloobchodná činnosť s tovarmi v triedach 6, 9 a 19; nákup
tovarov a služieb pre iné podniky; dodávateľské
služby pre tretie osoby; podpora predaja pre tretie osoby; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a služieb v triedach 35, 38 a 42; zbieranie
údajov do počítačových databáz, zoraďovanie
údajov v počítačových databázach.
38 - Prenos správ a obrazových informácií pomocou počítačovej siete a elektronických médií;
poskytovanie telekomunikačnej služby audiotex,
prenájom video- a audiozariadení, telekomunikačné služby, SMS a MMS služby a služby s im
podobným princípom; vysielanie v elektronických
médiách, ako sú TV, rozhlas, LAN, WAN, P2P,
MAN, VPN videotelefóny a v ostatných médiách
s podobným princípom; zdieľanie video-/audiodát v rámci elektronických médií a ICT.
42 - Vývoj a poskytovanie softvéru; grafický dizajn; zabezpečovanie priameho prístupu k informačným a komunikačným službám.
(540)

(591) červená, čierna, biela
(731) VIDEOBOARD, s. r. o., Šulekova 68, 811 03
Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

2161-2006
24.11.2006
30, 39
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, múka a prípravky
z obilnín, chlieb, pečivo, cukrovinky vrátane ovocného želé, zmrzlina, med, melasový sirup, korenie.
39 - Preprava, balenie a skladovanie tovaru.

(540)

(591) biela, žltá, oranžová
(731) ALEF NULA, a. s., U Plynárny 1002/97, 101 00
Praha, CZ;
(740) Lorencová Ludmila, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2149-2006
23.11.2006
6, 9, 19, 35, 38, 42
6 - Reklamné stĺpy a tabule z kovu; kovové reklamné panely.
9 - Počítačové programy nahrané (softvér); nosiče informácií nahrané; dáta, databázy a iné
informačné produkty na magnetických nosičoch
a v elektronických, dátových, informačných
a telekomunikačných sieťach.
19 - Reklamné stĺpy a tabule nekovové; nekovové reklamné panely.

(591) žltá, červená, hnedá
(731) IMPORTEX SLOVAKIA, spol. s r. o., Zlatovská 2205, 911 05 Trenčín, SK;
(740) Čapková Miroslava, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

2174-2006
27.11.2006
39
39 - Skladovanie alkoholických nápojov, vín, tabaku a tabakových výrobkov, preprava a doprava, balenie a skladovanie.

(540) aro
(731) Pilsberg, s. r. o., Murgašova 1, 058 80 Poprad, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

2191-2006
29.11.2006
1, 11, 17, 19, 20, 24, 27, 37
1 - Chemikálie pre stavebný priemysel; zmesi na
výrobu keramiky; lepidlá na priemyselné účely;
lepidlá, tmely a spojivá na obkladačky; lepidlá
okrem lepidiel na kancelárske účely a pre domácnosť; silikáty najmä na povrchovú úpravu;
ochranné prípravky na tehly, murivo, dlaždice
a betón (s výnimkou farieb a olejov).
11 - Kozuby.
17 - Tesniace a výplňové tmely.
19 - Stavebný materiál vrátane polospracovaného
reziva (trámy, dosky, drevené panely, preglejka,
sklenené tehly, dlaždice a pod.); prírodný a umelý
kameň; cement; vápno; malta; sadra; štrk; kameninové a cementové rúry; stavebný materiál na
stavbu ciest; glazované a neglazované keramické
dlažby; univerzálne keramické obkladové materiály; asfalt; živec; smola; prenosné domy; kamenné pomníky a všetky ďalšie výrobky patriace
do triedy 19.
20 - Paravány.
24 - Poťahové voskované plátno.
27 - Koberce; rohože; linoleum a iné podlahové
krytiny; čalúnenia vrátane farebných papierových
tapiet.
37 - Stavby a opravy; kladenie a opravy keramických obkladov a dlažieb; informácie stavebného charakteru o dlažbách a obkladoch a ich kladení; informácie o opravách dlažieb a obkladov.

37 - Stavby a opravy; kladenie a opravy keramických obkladov a dlažieb; informácie stavebného charakteru o dlažbách a obkladoch a ich kladení; informácie o opravách dlažieb a obkladov.
(540)

(731) Soukup Jiří, Vochov 171, 330 23 Vochov, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
9 (511)
(511)

(540)

(731) Soukup Jiří, Vochov 171, 330 23 Vochov, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

2192-2006
29.11.2006
1, 11, 17, 19, 20, 24, 27, 37
1 - Chemikálie pre stavebný priemysel; zmesi na
výrobu keramiky; lepidlá na priemyselné účely;
lepidlá, tmely a spojivá na obkladačky; lepidlá
okrem lepidiel na kancelárske účely a pre domácnosť; silikáty najmä na povrchovú úpravu;
ochranné prípravky na tehly, murivo, dlaždice
a betón (s výnimkou farieb a olejov).
11 - Kozuby.
17 - Tesniace a výplňové tmely.
19 - Stavebný materiál vrátane polospracovaného
reziva (trámy, dosky, drevené panely, preglejka,
sklenené tehly, dlaždice a pod.); prírodný a umelý kameň; cement; vápno; malta; sadra; štrk; kameninové a cementové rúry; stavebný materiál
na stavbu ciest; glazované a neglazované keramické dlažby; univerzálne keramické obkladové
materiály; asfalt; živec; smola; prenosné domy;
kamenné pomníky a všetky ďalšie výrobky patriace do triedy 19.
20 - Paravány.
24 - Poťahové voskované plátno.
27 - Koberce; rohože; linoleum a iné podlahové
krytiny; čalúnenia vrátane farebných papierových
tapiet.
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2193-2006
29.11.2006
442311
26.10.2006
CZ
1, 11, 17, 19, 20, 24, 27, 37
1 - Chemikálie pre stavebný priemysel; zmesi na
výrobu keramiky; lepidlá na priemyselné účely;
lepidlá, tmely a spojivá na obkladačky; lepidlá
okrem lepidiel na kancelárske účely a pre domácnosť; silikáty najmä na povrchovú úpravu;
ochranné prípravky na tehly, murivo, dlaždice
a betón (s výnimkou farieb a olejov).
11 - Kozuby.
17 - Tesniace a výplňové tmely.
19 - Stavebný materiál vrátane polospracovaného
reziva (trámy, dosky, drevené panely, preglejka,
sklenené tehly, dlaždice a pod.); prírodný a umelý kameň; cement; vápno; malta; sadra; štrk; kameninové a cementové rúry; stavebný materiál
na stavbu ciest; glazované a neglazované keramické dlažby; univerzálne keramické obkladové
materiály; asfalt; živec; smola; prenosné domy;
kamenné pomníky a všetky ďalšie výrobky patriace do triedy 19.
20 - Paravány.
24 - Poťahové voskované plátno.
27 - Koberce; rohože; linoleum a iné podlahové
krytiny; čalúnenia vrátane farebných papierových
tapiet.
37 - Stavby a opravy; kladenie a opravy keramických obkladov a dlažieb; informácie stavebného charakteru o dlažbách a obkladoch a ich
kladení; informácie o opravách dlažieb a obkladov.

(540) KERAMIKA SOUKUP
(731) Soukup Jiří, Vochov 171, 330 23 Vochov, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

2222-2006
4.12.2006
21, 24, 25
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby okrem
nádob z drahých kovov alebo potiahnutých drahými kovmi; hrebene a špongie; kefy, štetky
a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu
kief; prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová
vlna a drôtenky; surové sklo a sklo ako polotovar
okrem skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla,
porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach.
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24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky
a prikrývky na stôl, s výnimkou papierových.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.

(540)

(731) Balko Patrik, Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

2235-2006
5.12.2006
2, 25, 37
2 - Farby, fermeže, konzervačné prípravky na
drevo, konzervačné prípravky na drevo s algicídnymi, insekticídnymi, fungicídnymi účinkami, laky, moridlá na drevo, nátery (farby), nátery na
strešné krytiny, náterový tmel, ochranné nátery
na podvozky automobilov, ochranné prípravky
na kovy, pigmenty, ohňovzdorné farby, ochranné
protikorózne prípravky, spojivá a plnivá do farieb, riedidlá na farby, riedidlá na laky, základné
náterové farby, tónovacie farby a pasty.
25 - Odevy patriace do tejto triedy.
37 - Maľovanie a natieranie (interiérové a exteriérové), protihrdzová úprava, protikorózna ochrana kovov, štukovanie, sadrovanie, tapetovanie, lakovanie, glazovanie, čistenie exteriérov budov,
čistenie interiérov budov, utesňovanie budov, utesňovanie stavieb, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie stavieb, stavebníctvo, stavebné informácie.

(540)

(591) červená
(731) Blaho Milan, Mládežnícka 41, 974 04 Banská
Bystrica, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2243-2006
6.12.2006
6, 9, 12, 37, 42
6 - Kovové terče, kovové debny, skrinky, škatule, kovové nosníky, kovové držiaky, kovové signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických, kovové kladky, nie ako súčasť stroja, kovové stavebné konštrukcie, kovový stavebný materiál, kovový materiál pre železničné trate,
kovové koľajnice, koľajnicové spojky, kovové
podvaly, kovové materiály na pozemné lanové
dráhy, káble a drôty z obyčajných kovov s výnimkou elektrických, drôt, ostnatý drôt, kovové
pletivo a ploty, kovové laná s výnimkou elektrických, kovové bezpečnostné reťaze, kovové koncové svorky na laná, kovové reťaze, napínače,
napínače na kovové drôty, pásy a remene, kovové spriahadlá na reťaze, káble visutej lanovky,
železiarsky tovar, drobný železiarsky tovar, bezpečnostné schránky, hrotnice, oceľové gule, kovové poklopy, kovové odpaľovacie rampy, kovové rúry, kovové spojky a svorky, kovové tes-

niace uzávery, kovové západky, kovové závory,
kovové žľaby.
9 - Vojenské a zbrojné systémy pozostávajúce
z elektrických, elektronických, optických, kontrolných prístrojov a nástrojov a zariadení predovšetkým na kontrolu, riadenie a prenos dát, vyhodnocovanie, meranie a navigovanie, elektronické a elektrické terče a terčové systémy, snímače zásahu, snímače streľby, softvér pre strelnice, softvér pre vyhodnocovanie zásahu terča,
prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zememeračské, elektrické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné,
prístroje a nástroje vzdelávacie patriace do triedy
9, prístroje a nástroje na meranie a váženie, elektrické akumulátory, antény, elektrické batérie,
diaľkové ovládače, hasiace prístroje, sirény, elektrické hlásiče, poplašné zariadenia, požiarne hlásiče, elektrické a elektronické zariadenia proti
krádeži, bleskozvody, nepriestrelné vesty, ochranné helmy, masky, ochranné obleky proti úrazom,
radiácii a ohňu, azbestové odevy na ochranu proti
ohňu, ochranné oblečenie proti ohňu, ochranné
štíty na tvár, bezpečnostné siete, ochranné siete
proti nehodám, snímače, pohybové snímače,
snímače rozbitia skla, snímače tlaku, mikrofóny,
rádiá, optické čítače, čítače čiarového kódu, ďalekohľady, detektory plynov a dymu, detektory,
diaľkomery, zariadenia a prístroje na prenos
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát, magnetoskopy, mikroskopy, elektrické zámky, elektrické
drôty a káble, faxy, fotometre, indikátory, kamery, fotoaparáty, kopírovacie zariadenia a stroje
patriace do triedy 9, magnetické a optické nosiče
údajov, záznamové disky, CD disky, televízne
zariadenia, monitory, optické lampy, lasery, meracie prístroje, meradlá, metre, mierky, mikroprocesory, optické prístroje, nástroje a zariadenia, navigačné prístroje, objektívy, okuliare,
optické vlákna, počítače, počítačové súčasti
a programy, poistky, poplašné zariadenia a ich
časti, solárne články, sonary, radary, röntgenové
prístroje a zariadenia, telefónne prístroje, spínače, tachometre, teleskopy, teplomery, termostaty,
tlakomery, váhy, audio- a videozariadenia, videokazety, vodováhy, libely, vysielače, vypínače,
(optika), zrkadlá na kontrolovanie práce, zváracie
prístroje, žiarivky ako svietidlá, zariadenia na rezanie a zváranie elektrickým oblúkom.
12 - Vozidlá, vojenské vozidlá pre dopravu, vozíky a dopravné prostriedky ako nosiče terčov,
zariadenia lanovej dráhy, vagóny, vozíky a vozne
lanovej dráhy, diaľkovo ovládané vojenské vozidlá s výnimkou hračiek, motory a hnacie stroje
pre pozemné vojenské vozidlá, súkolesia a prevody pre pozemné vojenské vozidlá, vozíky,
podvozky vojenských vozidiel, hnacie reťaze
a brzdové lamely pre pozemné vojenské vozidlá,
elektrické motory pre pozemné vojenské vozidlá,
signalizačné zariadenia pri chode vojenských vozidiel a nosičov terčov, pásy pre pásové vozidlá.
37 - Stavebníctvo v oblasti vojenských a zbrojných systémov, opravy vojenských a zbrojných
systémov, montážne a inštalačné služby vojenských a zbrojných systémov, kontrola stavebných
plánov, stavebný dozor, prenájom stavebného náradia a stavebných materiálov, realizácia, kladenie, údržba, čistenie a opravy povrchov pre železničné dráhy v oblasti vojenských a zbrojných
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systémov, informácie o opravách, montáži a inštalácii, odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení, inštalácia a opravy poplašných systémov,
požiarnych hlásičov, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj výskum v oblasti vedy a priemyslu, priemyselné
analýzy, priemyselný výskum a vývoj, výskum
a vývoj nových výrobkov a technológií v oblasti
vojenských, terčových a zbrojných systémov,
návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru,
návrh počítačových systémov, zhotovovanie kópií počítačových programov, prenájom počítačov
a počítačového softvéru, servis a aktualizovanie
počítačových programov, počítačové programovanie, vytváranie a udržiavanie počítačových
stránok pre zákazníkov, grafický a priemyselný
dizajn, hosťovanie na počítačových stránkach,
navrhovanie obalov, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru, inštalácia počítačových programov, prevod a konverzia údajov a dokumentov
z fyzických médií na elektronické médiá, sprostredkovanie uvedených služieb, poskytovanie
a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
(540) TERČOT
(731) Zubal Michal, Krásna Hôrka 51, 027 44 Tvrdošín, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

2258-2006
7.12.2006
063434346
13.6.2006
FR
5
5 - Farmaceutické prípravky, vakcíny.

(540) BENEFIVE
(731) SANOFI PASTEUR Société Anonyme, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FR;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

2259-2006
7.12.2006
063434345
13.6.2006
FR
5
5 - Farmaceutické prípravky, vakcíny.

(540) HEXAKIM
(731) SANOFI PASTEUR Société Anonyme, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FR;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

109

2260-2006
7.12.2006
35, 41, 42
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce; odborné obchodné poradenstvo; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; sprostredkovanie obchodu
s tovarmi; obchodné sprostredkovanie služieb
uvedených v triede 41 a 42.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie
a vedenie kongresov; školenie; vyučovanie,
vzdelávanie.
42 - Expertízy (inžinierske práce); chemické analýzy; chemický výskum; kontrola kvality; skúšky
materiálov; poradenské služby v oblasti ochrany
životného prostredia; prieskumy (inžinierske práce); vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti
prvovýroby, spracovania, skladovania, prepravy
a predaja tovaru; certifikácia v oblasti výroby,
skladovania, manipulácie, prepravy a predaja potravín, spoločného stravovania.

(540) POTRAVINFORM
(731) POTRAVINFORM Slovensko, s. r. o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

2261-2006
8.12.2006
5
5 - Herbicídy na poľnohospodárske účely.

(540) GENIUS
(731) Dow AgroSciences LLC, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 9330 Zionsville
Road, Indianapolis, Indiana 46268, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

2262-2006
8.12.2006
32
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
do nápojov.

(540) KOFOKOLA
(731) NEALKO ORAVAN, spol. s r. o., Priemyselná 392,
027 42 Podbiel, SK;

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

2272-2006
11.12.2006
6, 12, 20
6 - Kovové ploty; kovové konzoly, podpery pre
stavebníctvo; kovové kostry stavieb; kovové
schodiská; kovové nosníky; kovové zámočnícke
stoly; oceľové konštrukcie; kovové rebríky; kovové stojky; kovové brány; kovové dvere; kovové stĺpy pre stavebníctvo.
12 - Lodné kostry; bicyklové stojany.
20 - Schodišťové zábradlia.

(540) KORVETA
(731) Kara Pavel, Ing. - KORVETA, Čierny les 1, 821 07
Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)
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2274-2006
11.12.2006
3, 16, 25
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
vody (lotions); zubné pasty, prípravky na čistenie
zubov; dezodoranty na osobnú potrebu.
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; tlačové znaky; tlačiarenské
písmo; tlačiarenské štočky a stereotypy; knihy
a zošity na písanie alebo kreslenie; perá; periodiká, časopisy, knihy.
25 - Oblečenie, topánky, pokrývky hlavy; kabáty,
zvrchníky, vetrovky (bluzóny), teplé bundy, nohavice, džínsy, saká, košele, sukne, pletený tovar,
šály, obleky, športové obleky, mikiny, tielka, tričká, pančuchy, ponožky, kravaty, klobúky, čiapky,
šatky na hlavu, obuv, čižmy, papuče.

(540) GROTTO
(731) GROTTO S. P. A, Via Ponte dei Granatieri 4,
Chiuppano (Vicenza), IT;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2279-2006
11.12.2006
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie telekomunikačných služieb;
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do
svetovej počítačovej siete; komunikačné služby
prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích
podujatí; organizovanie svadobných a predsvadobných zábav a podujatí; vzdelávacia činnosť;
organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov
a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby;
organizovanie a vedenie seminárov, kongresov,
školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy;
organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby
filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; po-

žičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné
predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; služby agentúr sprostredkúvajúcich
divadelných, koncertných a varietných umelcov;
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou
vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie
a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; kempingové služby spojené so športovým
programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (online); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach
rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy,
rekreácie; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb pre oddych a rekreáciu; prenájom športového výstroja s výnimkou
dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41.
(540) SKUTOČNÉ VÝHRY
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2280-2006
12.12.2006
37, 41
37 - Stavebné informácie; poradensko-konzultačná činnosť v stavebníctve; poradenská činnosť
v oblasti stavebnej chémie.
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; vyučovanie, vzdelávanie; akadémie a vzdelávanie;
organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizácia workshopov a prezentácií; školenie; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; uvedené služby
najmä v oblasti stavebnej chémie; poradenské,
konzultačné a informačné služby týkajúce sa
uvedených služieb; sprostredkovanie uvedených
služieb.

(540)

(731) BASF Stavebné hmoty Slovensko s. r. o., 1. mája 4,
010 01 Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2292-2006
13.12.2006
33
33 - Liehoviny, alkoholické nápoje s výnimkou piva.
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diaľkovo riadenou stanicou a softvér, ktorý umožňuje a poskytuje jednosmerné alebo dvojsmerné
pripojenie k dátam, najmä dátam spoločnosti.
38 - Služby elektronickej pošty; služby bezdrôtového prenosu dát, najmä služby, ktoré umožňujú
užívateľovi posielať a/alebo prijímať správy cez
bezdrôtovú dátovú sieť; služby jednosmerného
alebo dvojsmerného paginovania; služby prenosu
a príjmu hlasovej komunikácie.

(540)

(731) ST. NICOLAUS a. s., ul. 1 mája 113, 031 28
Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;

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

2294-2006
13.12.2006
33
33 - Liehoviny, alkoholické nápoje s výnimkou piva.
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(540) BLACKBERRY PEARL
(731) Research in Motion Limited, 295 Phillip Street,
Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

2302-2006
14.12.2006
12, 37, 40
12 - Protektorované pneumatiky pre dodávkové
vozidlá a pick-upy, pre autobusy a nákladné vozidlá; M-protektory pre dampre, dozery, nakladače, zemné stroje; protektorované pneumatiky pre
vysokozdvižné vozíky a manipulačné stroje.
37 - Protektorovanie pneumatík; opravy pneumatík, pneuservisné práce.
40 - Úprava materiálov z gumy okrem protektorovania pneumatík.

(540)

(731) ST. NICOLAUS a. s., ul. 1 mája 113, 031 28
Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2296-2006
13.12.2006
33
33 - Liehoviny.

(540) NICOLAUSKA
(731) ST. NICOLAUS a. s., ul. 1 mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;

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

2298-2006
13.12.2006
1 308 467
10.7.2006
CA
9, 38
9 - Elektronické diely na držanie v ruke a príslušenstvo, najmä batérie, sady do áut, nabíjačky,
slúchadlá, puzdrá a príchytky na opasok, obaly,
kryty batérií a krycie/nabíjacie vidlice a podporné konštrukcie na bezdrôtový príjem a/alebo prenos dát, ktoré tiež môžu mať schopnosť prenosu
a príjmu hlasových komunikácií; softvér na prenos a/alebo príjem správ, elektronickej pošty cez
globálnu počítačovú sieť a/alebo iných dát medzi
jedným alebo viacerými elektronickými dielmi
na držanie v ruke a dátovou pamäťou na osobnom počítači alebo serveri alebo s nimi spojenou;
softvér na synchronizáciu dát medzi diaľkovo
riadenou stanicou alebo jednotkou a fixnou alebo

(591) žltá, modrá, čierna
(731) ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR, s. r. o., Kollárova 15,
078 01 Sečovce, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

2311-2006
18.12.2006
35, 41, 44
35 - Vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných oznamov, poradenstvo.
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní, školenie,
vzdelávanie, organizovanie a vedenie seminárov,
vyučovanie a vzdelávanie, prekladateľské služby - zabezpečovanie, zverejňovanie textov okrem
reklamných.
44 - Aromaterapeutické služby, masáže, salón krásy.

(540)

(591) zelenomodrá
(731) Mikulinová Zlata, Via mea Vita est, D. Jurkoviča 430/22, 906 13 Brezová pod Bradlom, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)
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2312-2006
18.12.2006
5, 30
5 - Cukrovinkárske a pečivárske výrobky s posilňujúcim a podporným liečivým účinkom, cukrovinkárske a pečivárske výrobky pre diabetikov
upravené na lekárske účely.
30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo, čokoládové a nečokoládové cukrovinky, čokoláda,
keksy, oblátky, perníky, medovníky, biskvity, sušienky, vafle, dezerty, napolitánky, mandľové
cukrovinky, všetky uvedené výrobky aj v úprave
pre diabetikov.

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

(540)

(591) biela, zlatá, žltá, hnedá, krémová, modrá, červená, bledočervená
(731) I. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Cehláriková Andrea, JUDr., Trnava, SK;

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

2322-2006
21.12.2006
9, 35, 36, 38, 42
9 - Počítačové programy.
35 - Analýzy nákladov, dražby, daňové priznania,
obchodné alebo podnikateľské informácie, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, oceňovanie obchodných podnikov, personálne poradenstvo; zbieranie a zoraďovanie
údajov do počítačových databáz; prieskum trhu,
reklama, revízia účtov, účtovníctvo.
36 - Finančné analýzy, klíring, finančné odhady
a oceňovanie, finančné poradenstvo, finančný lízing, investovanie kapitálu, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, inkasovanie nájomného; oceňovanie, odhady, prenájom a správa
nehnuteľností; realitné kancelárie, likvidácia podnikov.
38 - Poskytovanie prístupu do počítačových databáz.
42 - Aktualizovanie počítačových programov, inštalácia počítačových programov, návrh počítačových systémov, počítačové programovanie, prenájom počítačov, prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov
a údajov; obnovovanie počítačových databáz;
tvorba počítačových programov, poradenstvo
v oblasti počítačových programov.

(540)

(591) červená, čierna, biela, sivá
(731) GENERAL FACTORING, a. s., Trnavská cesta 50/B,
821 02 Bratislava, SK;
(740) Herceg Peter, JUDr., Bratislava, SK;

2323-2006
21.12.2006
9, 35, 36, 38, 42
9 - Počítačové programy.
35 - Analýzy nákladov, dražby, daňové priznania,
obchodné alebo podnikateľské informácie, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, oceňovanie obchodných podnikov, personálne poradenstvo; zbieranie a zoraďovanie
údajov do počítačových databáz; prieskum trhu,
reklama, revízia účtov, účtovníctvo.
36 - Finančné analýzy, klíring, finančné odhady
a oceňovanie, finančné poradenstvo, finančný lízing, investovanie kapitálu, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, inkasovanie
nájomného; oceňovanie, odhady, prenájom a správa nehnuteľností; realitné kancelárie, likvidácia
podnikov.
38 - Poskytovanie prístupu do počítačových databáz.
42 - Aktualizovanie počítačových programov, inštalácia počítačových programov, návrh počítačových systémov, počítačové programovanie, prenájom počítačov, prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov
a údajov; obnovovanie počítačových databáz;
tvorba počítačových programov, poradenstvo
v oblasti počítačových programov.

(540)

(591) červená, čierna, biela, sivá
(731) GENERAL FACTORING, a. s., Trnavská cesta 50/B,
821 02 Bratislava, SK;
(740) Herceg Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

2328-2006
22.12.2006
1, 2, 3, 4, 5, 7, 16, 17, 21, 27, 35, 37, 39, 40
1 - Chemikálie pre priemysel; umelé živice v nespracovanom stave, plastické hmoty v nespracovanom stave; lepidlá a spojivá používané v priemysle, odmasťovacie prípravky na použitie vo
výrobnom procese pre autolakovačov.
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 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 s výnimkou motorov a hnacích strojov pre
pozemné vozidlá.
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; oba-lové
materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; baliace materiály.
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35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov; reklama;
organizovanie výstav na reklamné a obchodné
účely; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; uverejňovanie
reklamných textov; vzťahy s verejnosťou; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; prieskum trhu; ponuka, sprostredkovanie
a výber tovaru prostredníctvom katalógu; propagácia; marketing; reklamná a inzertná činnosť;
maloobchodný predaj s uvedenými tovarmi; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov.
40 - Odborné poradenstvo, konzultačné služby
v odbore výroby liehovín, vína a nealkoholických
nápojov.
43 - Reštauračné služby; jedálne; bufety; vinárne;
poskytovanie prechodného ubytovania

17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; plastové výlisky ako polotovary; 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.
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment,
obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce.
37 - Stavebníctvo; opravy; montážne a inštalačné
služby.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru.
40 - Spracovanie a úprava materiálov.
(540)

(591) modrá, žltá, zelená, červená
(731) HELIOS SLOVAKIA s. r. o., Kamenná 9, 010 01
Žilina, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2343-2006
22.12.2006
32, 33, 35, 40, 43
32 - Šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov s výnimkou piva; vína všetkých druhov.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov; reklama;
organizovanie výstav na reklamné a obchodné
účely; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; uverejňovanie
reklamných textov; vzťahy s verejnosťou; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; prieskum trhu; ponuka, sprostredkovanie
a výber tovaru prostredníctvom katalógu; propagácia; marketing; reklamná a inzertná činnosť;
maloobchodný predaj s uvedenými tovarmi; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov.
40 - Odborné poradenstvo, konzultačné služby
v odbore výroby liehovín, vína a nealkoholických
nápojov.
43 - Reštauračné služby; jedálne; bufety; vinárne;
poskytovanie prechodného ubytovania.

(540) Šebo
(731) Šebo Ladislav, Ing., Modranská 151, 902 01 Vinosady, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2344-2006
22.12.2006
32, 33, 35, 40, 43
32 - Šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov s výnimkou piva; vína všetkých druhov.
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(540) Šebová Šebo
(731) Šebo Ladislav, Ing., Modranská 151, 902 01 Vinosady, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2345-2006
22.12.2006
9, 35, 38, 41, 42
9 - Počítačový softvér a počítačové programy na
nosičoch.
35 - Reklamná činnosť a marketing, propagačná
činnosť, služby prieskumu trhu, obchodné informačné a poradenské služby, sprostredkovateľská
činnosť v oblasti reklamy.
38 - Služby v oblasti počítačovej techniky - poskytovanie užívateľského prístupu na internet.
41 - Vydavateľská činnosť, vzdelávacie a výučbové služby, organizovanie a usporadúvanie školiacich kurzov, seminárov.
42 - Odborné konzultácie a poradenská činnosť
v oblasti počítačov, rozvoj a výskum internetu.

(540)

(591) čierna, modrá
(731) Sdružení pro internetovou reklamu, z.s.p.o.,
U Pergamenky 1522, 170 00 Praha, CZ;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2346-2006
22.12.2006
9, 35, 38, 41, 42
9 - Počítačový softvér a počítačové programy na
nosičoch.
35 - Reklamná činnosť a marketing, propagačná
činnosť, služby prieskumu trhu, obchodné informačné a poradenské služby, sprostredkovateľská
činnosť v oblasti reklamy.
38 - Služby v oblasti počítačovej techniky - poskytovanie užívateľského prístupu na internet.
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41 - Vydavateľská činnosť, vzdelávacie a výučbové služby, organizovanie a usporadúvanie školiacich kurzov, seminárov.
42 - Odborné konzultácie a poradenská činnosť
v oblasti počítačov, rozvoj a výskum internetu.

(540)

(731) Sdružení pro internetovou reklamu, z.s.p.o.,
U Pergamenky 1522, 170 00 Praha, CZ;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

(540)

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

2347-2006
22.12.2006
35
35 - Maloobchodné služby supermarketov a hypermarketov; maloobchodné služby a veľkoobchodné služby, taktiež poskytované prostredníctvom internetu, v oblasti potravín a nápojov,
alkoholických nápojov, lekárnických výrobkov
(vrátane farmaceutických prípravkov), v oblasti
kozmetiky a čistiacich prostriedkov, záhradkárskych výrobkov a potrieb, výrobkov pre domácich majstrov (DIY - do it yourself) vrátane nástrojov, v oblasti nábytku, výrobkov na domácu
dekoráciu, elektroniky, taktiež zahrňujúcej prístroje na domáce účely, audio- a videoprístroje,
fotoaparáty a kamery, telekomunikačné prístroje,
počítače, v oblasti hračiek, športových tovarov,
odevov a oblečenia, pokrývok hlavy a obuvi, vozidiel vrátane bicyklov, kancelárskych potrieb
a častí a príslušenstva pre všetok uvedený tovar
(okrem potravín); podpora predaja; reklama a propagácia; predvádzanie výrobkov.

(540)

(731) Internationale Spar Centrale B. V., Rokin 101,
1012 KM Amsterdam, NL;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2349-2006
27.12.2006
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 Poľný mlyn
(731) SLOVAK INVEST CORPORATION, a. s., Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2351-2006
27.12.2006
8
8 - Brúsne kotúče.

(591) červená, čierna
(731) DIN - TECHNIK, spol. s r. o., Pekná cesta 17,
831 52 Bratislava, SK;

2352-2006
27.12.2006
1
1 - Priemyselné chemikálie.

(591) červená, čierna
(731) DIN - TECHNIK, spol. s r. o., Pekná cesta 17,
831 52 Bratislava, SK;

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

2365-2006
28.12.2006
39
39 - Autodoprava, služby v doprave a preprave,
taxislužba, špedícia, nákladná doprava, poradenstvo v doprave, prenájom motorových vozidiel,
sprostredkovateľská činnosť v doprave.

(540)

(731) L car spol. s r. o., Rosinská cesta 8170/26, 010 08
Žilina, SK;
(740) United BG, a. s., Považská Bystrica, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2368-2006
28.12.2006
16, 35, 41, 44
16 - Propagačné, reklamné a inzertné materiály
v papierovej forme, knihy, časopisy, letáky, tlačoviny, brožúry, tlačivá, plagáty, prospekty, pohľadnice, fotografie.
35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
sprostredkovanie reklamy, propagácie a inzercie,
sprostredkovanie výroby propagačných a reklamných predmetov, sprostredkovanie obchodu a sprostredkovanie obchodných služieb.
41 - Vydavateľská a publikačná činnosť, výchova
a vzdelávanie v oblasti zdravotnej starostlivosti,
organizovanie prednášok, seminárov, konferencií, kurzov v oblasti zdravotnej starostlivosti.
44 - Služby zdravotných zariadení; služby súkromných kliník; poskytovanie služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti, lekárske vyšetrenia, diagnostické vyšetrenia, plánovanie a riadenie liečby,
konzultačné a poradenské služby v oblasti zdravotnej starostlivosti, farmaceutické poradenstvo,
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore
gynekológia a pôrodníctvo, lekárske služby, umelé
oplodňovanie, vnútorné umelé oplodňovanie, súkromné sanatóriá alebo kliniky, zdravotná starostlivosť.
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(540)

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

(591) modrá, červená, biela
(731) GYN - FIV s.r.o., Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)
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2371-2006
29.12.2006
8, 16, 41
8 - Hrable na golf.
16 - Časopisy.
41 - Organizovanie športových súťaží.

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

2376-2006
29.12.2006
12, 35, 37, 39
12 - Poľnohospodárske traktory, poľnohospodárske mechanizmy, motorové nakladače, vysokozdvižné vozíky, pneumatiky.
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 12.
37 - Oprava pneumatík.
39 - Špedícia.

(540)

(540)
(731) Konderla Miroslav, Ing., MARKO, ČSA 3A, 036 01
Martin, SK;
(731) BIZONE, a.s., Prievozská 18, 824 51 Bratislava, SK;

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

2372-2006
29.12.2006
8, 16, 41
8 - Hrable na golf.
16 - Časopisy.
41 - Organizovanie športových súťaží.

(540)

2374-2006
29.12.2006
29, 35, 40
29 - Solené mäsá; tepelne opracovaná šunka výberová.
35 - Maloobchodné služby s uvedenými tovarmi;
sprostredkovanie nákupu a predaja uvedených
tovarov; reklamné služby.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo; rozoberanie a spracovanie mäsa; údenie potravín.

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

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

2378-2006
29.12.2006
12, 35
12 - Poľnohospodárske traktory, poľnohospodárske mechanizmy, motorové nakladače, vysokozdvižné vozíky, pneumatiky.
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 12.

(540) MARKO-M.K., s. r. o.
(731) MARKO - M.K., s. r. o., ČSA 3A, 036 01 Martin, SK;

(731) BIZONE, a.s., Prievozská 18, 824 51 Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

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

2375-2006
29.12.2006
29, 35, 40
29 - Varený mäsový výrobok; mäsová nátierka.
35 - Maloobchodné služby s uvedenými tovarmi;
sprostredkovanie nákupu a predaja uvedených
tovarov; reklamné služby.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo; rozoberanie a spracovanie mäsa; údenie potravín.

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

2381-2006
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
pre 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)

(591) modrá, sivá
(731) ZINKOZA, a. s., Hornádska 83, 053 42 Krompachy, SK;
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(220)
9 (511)
(511)
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5019-2006
9.1.2006
9, 35, 36, 38, 41, 42
9 - Dáta, bázy dát a iné informačné produkty na
magnetických, elektronických a optických nosičoch, súvisiaci softvér, dáta, bázy dát, informačné produkty v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach a súvisiaci softvér, databázové produkty v elektronickej podobe, nosiče dát alebo záznamov nahraté
i prázdne, elektronické alebo dátové, alebo informačné siete, interaktívne a grafické programy,
softvér najmä na prenos dát, dešifrovacie sústavy, programové vybavenie pre informačné technológie a na komunikáciu, programové vybavenie umožňujúce elektronické obchodovanie.
35 - Automatizované spracovanie dát v oblasti
finančných operácií v súvislosti s vybavovaním
pohľadávok, informačný servis v oblasti hospodárskych a obchodných informácií, zastupiteľská
činnosť, marketing, činnosť organizačných a ekonomických poradcov, obchodné poradenstvo
v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovateľská
činnosť v oblasti obchodu s tovarom, výskum trhu a verejnej mienky, služby zahrnujúce záznam,
prepis, prevod, vypracovanie, kompiláciu alebo
systematickosť písomných oznámení a/alebo záznamov; služby zahrnujúce kompiláciu matematických a štatistických údajov a ich využívanie
pre tretie osoby; riadenie, obsluha a prevádzkovanie výmeny dát najmä v platobnom styku
a v bankovníctve a finančných informácií ako
administratívna služba.
36 - Faktoring, forfaiting, poistenie pohľadávok,
služby týkajúce sa finančných operácií, zúčtovania, vymáhania pohľadávok, ako i upomienkové
konanie vo veci inkasa pohľadávok, poskytovanie rád vo veciach financií, poskytovanie finančných informácií; inkaso pohľadávok, poradenstvo pri inkasných činnostiach; riadenie, obsluha
a prevádzkovanie výmeny dát najmä v platobnom styku a v bankovníctve a finančných informácií ako finančná služba.
38 - Prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača zahrnujúce prenos a prenášanie
písomných oznámení a/alebo záznamov; prenos
správ alebo obrázkov pomocou počítača zahrnujúce prenos a prenášanie písomných oznámení
a/alebo záznamov; prenos správ faxmi zahrnujúce prenos a prenášanie písomných oznámení a/alebo záznamov; telekomunikačné služby zahrnujúce prenos a prenášanie písomných oznámení
a/alebo záznamov.
41 - Organizovanie odborných školení a seminárov.
42 - Kódovanie a dekódovanie zabezpečovacích
systémov, tvorba informačných báz dát, tvorba
multimediálnych aplikácií, programovanie.

(540)

(591) modrá, červená
(731) Coface Slovakia Credit Management Services
s. r. o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Soukeník David, Mgr., Bratislava, SK;

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

5199-2006
16.2.2006
9, 35, 36, 38
9 - Platobné karty, počítačové zariadenia a počítačový softvér vrátane počítačového softvéru na
prístup k sieti na prenos dát vrátane elektronických komunikačných sietí, počítačových sietí
a internetu na účely služieb v bankovníctve a finančníctve.
35 - Poskytovanie poradenských služieb v oblasti
podnikania a riadenia (manažmentu) podnikov,
poradenstvo v oblasti akvizícií, spájania a predaja podnikov, ekonomické analýzy a predpovede, analýzy nákladov; zbieranie, zaraďovanie,
vyhľadávanie a poskytovanie informácií v počítačových bankových databázach pre zákazníkov,
vedenie kartoték a centrálnych kartoték, zostavovanie a poskytovanie výpisov z účtov, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií,
elektronickej pošty, počítačových sietí, terminálov a internetu; reklamná činnosť; rozširovanie
reklamných nosičov v spojení s bankovými a finančnými službami; inzercia v spojení s bankovými a finančnými službami, výpisy z bankových účtov klientov.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby; finančníctvo; finančné poradenstvo; finančné analýzy,
finančné odhady, finančné služby; prijímanie
vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie
bankových účtov klientov; vedenie vkladných
knižiek; vydávanie cenín a cenných papierov;
úvery, pôžičky a iné formy financovania; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; financovanie spoločných podnikov; majetkové účasti; finančný prenájom (lízing); platobný styk (prevod finančných prostriedkov) vrátane poštového platobného styku
a zúčtovanie (klíring); elektronický prevod kapitálu; vydávanie a správa platobných prostriedkov
vrátane platobných kariet, úverových (kreditných)
a debetných kariet, cestovných šekov a ich overovanie; bankové služby poskytované prostredníctvom bankomatov; poskytovanie záruk; garancie; kaucie; ručenie; otváranie a potvrdzovanie
akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný
účet alebo na účet klienta s valutami a devízovými hodnotami; obchodovanie v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových
a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami
a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí; účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné maklérstvo; hospodárenie s cennými papiermi klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); uloženie a správa
cenných papierov alebo iných hodnôt; činnosť
depozitára; zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov); prenájom bezpečnostných
schránok a denného a nočného trezoru; úschova
cenností v bezpečnostných schránkach; ostatné
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vychádzkové a pracovné; obuv športová, vychádzková a spoločenská vrátane kovania na obuv
a opasky, napr. papuče, poltopánky, čižmy, sandále; pokrývky hlavy, napr. čiapky, barety, čelenky,
šatky a klobúky; odevné doplnky patriace do tejto triedy, najmä šály, odevné plédy, štóly; opasky
k odevom a obuvi; rukávniky; kravaty a traky.
26 - Galantérne výrobky textilné (okrem vlákien
a priadzí), najmä šijacie potreby, napr. ihly, pletacie ihlice a háčiky, ihelníky, schránky na šijacie
potreby, náprstky na šitie, potreby na vyšívanie,
gombíky, očká na odevy a patentky, rozety (textilná galantéria), zipsy a suché zipsy, spony
a sponky na odevy, opasky a obuv, sponky do
vlasov vrátane ozdobných, ozdoby na čapice,
klobúky, obuv a šaty (s výnimkou ozdôb z drahých kovov), napr. ozdobné brošne a ihlice, sieťky na vlasy, flitre na odevy a obuv, pásky ako galantérne výrobky, pásky na rukávy, výložky
a náplecníky, perie ako odevný doplnok, kostice
a výstuže do odevov a bielizne, napr. golierov,
vypchávky do odevov a bielizne, krajky a výšivky, volány, lemy a lemovky vrátane ozdobných,
prámiky, lemy, šnúry a šnúrky textilné vrátane
elastických, mašle a stuhy vrátane vlasových,
kovové vyšívacie priadze, strapce a brmbolce,
značky a monogramy na odevy, obuv a posteľná
a osobná bielizeň, kokardy galantérne, umelé
kvety a kvetiny a vence z nich, girlandy.
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu s výrobkami, najmä veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore odevov, obuvi, textilných výrobkov a galantérie a klobučníctva, inzertné a propagačné služby vrátane zabezpečovania
a zverejňovania reklamných a náborových textov, spracovanie a rozširovanie reklamných materiálov, napr. periodických a neperiodických reklamných publikácií, letákov, prospektov, tlačovín a zvukovo-obrazových záznamov vrátane
obchodných a podnikateľských informácií, a ich
odovzdávanie zákazníkom, vrátane vzoriek výrobkov, organizovanie, zabezpečovanie a usporadúvanie propagačných a/alebo komerčných akcií,
napr. audiovizuálnych predstavení, výstav a prehliadok tovarov, prieskum a analýza trhu, marketing vrátane spracovania odborných prehliadok
tovarov, prieskum a analýza trhu, marketing vrátane spracovania odborných obchodných posudkov a štúdií, informačný servis v odbore obchodu, reklamy, personalistiky a podnikania, obchodné zastúpenie tuzemských a zahraničných firiem,
poskytovanie pomoci pri prevádzkovaní obchodu
vrátane sprostredkovania obchodných záležitostí
a personalistiky, odborná informačná a poradenská činnosť v odbore obchodu, podnikania, reklamy a propagácie.

bankové a finančné činnosti a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; sprostredkovateľská činnosť a poradenstvo v oblasti
bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou; finančné poradenstvo; finančné
analýzy; poskytovanie bankových a finančných
informácií; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie a sprostredkovanie
všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet).
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby); komunikácia, posielanie a prenos správ, dát a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail), terminálov a svetovej počítačovej siete (internet).
(540) Všadeplatí karta
(731) POŠTOVÁ BANKA, a. s., Prievozská 2/B, 821 09
Bratislava, SK;

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

5239-2006
28.2.2006
16, 32, 33, 35, 38, 39, 41
16 - Reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky.
32 - Nealkoholické nápoje; vody (nápoje).
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva).
35 - Rozhlasová reklama; reklama; reklama v počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačoviny); rozširovanie reklamných oznamov; uverejňovanie reklamných textov;
televízna reklama; vydávanie reklamných alebo
náborových textov.
38 - Rozhlasové vysielanie.
39 - Taxislužba.
41 - Výroba rozhlasových a televíznych programov;
rozhlasová zábava; reportérske služby.

(540)

(591) oranžová, čierna
(731) D. EXPRES, a. s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, SK;

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

5405-2006
6.4.2006
25, 26, 35
25 - Odevy z materiálov všetkých druhov, napr.
z bavlny a iných prírodných materiálov, kože
a kožušín, syntetických materiálov, džínsoviny
a papiera, a to dámske, pánske a detské; športové,
spoločenské, domáce a pracovné odevy a oblečenie, najmä nohavice, saká, sukne, šaty, róby,
kabáty a paletá, kožuchy a kožušinové odevy,
bielizeň, kúpacie a plážové oblečenie a odevy,
spodná bielizeň vrátane pletiarskych odevov
a trikotáže, napr. svetrov a pulóvrov, tielok, tričiek; pančuchový tovar, napr. ponožky, podkolienky, pančucháče a gamaše; rukavice športové,

117

(540)

(731) FUNDA s. r. o., Stehlíkova 668, 274 01 Slaný, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)
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5406-2006
6.4.2006
25, 26, 35
25 - Odevy z materiálov všetkých druhov, napr.
z bavlny a iných prírodných materiálov, kože
a kožušín, syntetických materiálov, džínsoviny
a papiera, a to dámske, pánske a detské; športové,
spoločenské, domáce a pracovné odevy a oblečenie, najmä nohavice, saká, sukne, šaty, róby,
kabáty a paletá, kožuchy a kožušinové odevy,
bielizeň, kúpacie a plážové oblečenie a odevy,
spodná bielizeň vrátane pletiarskych odevov
a trikotáže, napr. svetrov a pulóvrov, tielok, tričiek; pančuchový tovar, napr. ponožky, podkolienky, pančucháče a gamaše; rukavice športové,
vychádzkové a pracovné; obuv športová, vychádzková a spoločenská vrátane kovania na obuv
a opasky, napr. papuče, poltopánky, čižmy, sandále; pokrývky hlavy, napr. čiapky, barety, čelenky, šatky a klobúky; odevné doplnky patriace
do tejto triedy, najmä šály, odevné plédy, štóly;
opasky k odevom a obuvi; rukávniky; kravaty
a traky.
26 - Galantérne výrobky textilné (okrem vlákien
a priadzí), najmä šijacie potreby, napr. ihly, pletacie ihlice a háčiky, ihelníky, schránky na šijacie
potreby, náprstky na šitie, potreby na vyšívanie,
gombíky, očká na odevy a patentky, rozety (textilná galantéria), zipsy a suché zipsy, spony
a sponky na odevy, opasky a obuv, sponky do
vlasov vrátane ozdobných, ozdoby na čapice, klobúky, obuv a šaty (s výnimkou ozdôb z drahých
kovov), napr. ozdobné brošne a ihlice, sieťky na
vlasy, filtre na odevy a obuv, pásky ako galantérne výrobky, pásky na rukávy, výložky a náplecníky, perie ako odevný doplnok, kostice a výstuže do odevov a bielizne, napr. golierov, vypchávky do odevov a bielizne, čipky a výšivky,
volány, lemy a lemovky vrátane ozdobných, prámiky, lemy, šnúry a šnúrky textilné vrátane elastických, mašle a stuhy vrátane vlasových, kovové
vyšívacie priadze, strapce a brmbolce, značky
a monogramy na odevy, obuv a posteľná a osobná bielizeň, kokardy galantérne, umelé kvety
a kvetiny a vence z nich, girlandy.
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu s výrobkami, najmä veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore odevov, obuvi, textilných výrobkov a galantérie a klobučníctva,
inzertné a propagačné služby vrátane zabezpečovania a zverejňovania reklamných a náborových
textov, spracovanie a rozširovanie reklamných
materiálov, napr. periodických a neperiodických
reklamných publikácií, letákov, prospektov, tlačovín a zvukovo-obrazových záznamov vrátane
obchodných a podnikateľských informácií a ich
odovzdávanie zákazníkom vrátane vzoriek výrobkov, organizovanie, zabezpečovanie a usporadúvanie propagačných a/alebo komerčných akcií,
napr. audiovizuálnych predstavení, výstav a prehliadok tovarov, prieskum a analýza trhu, marketing vrátane spracovania odborných prehliadok
tovarov, prieskum a analýza trhu, marketing vrátane spracovania odborných obchodných posudkov a štúdií, informačný servis v odbore obchodu, reklamy, personalistiky a podnikania, obchodné zastúpenie tuzemských a zahraničných firiem,
poskytovanie pomoci pri prevádzkovaní obchodu

vrátane sprostredkovania obchodných záležitostí
a personalistiky, odborná informačná a poradenská činnosť v odbore obchodu, podnikania, reklamy a propagácie.
(540)

(731) FUNDA s. r. o., Stehlíkova 668, 274 01 Slaný, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5647-2006
1.6.2006
5, 30, 39
5 - Bylinné čaje liečebné, liečivé byliny, astmatický čaj, odtučňovacie čaje na lekárske účely,
liečivé čaje, diétne potraviny upravené na lekárske účely, drogy na liečebné účely, fenikel na lekárske účely, farmaceutické prípravky, írsky
mach (karagen) na lekárske účely, liečivé cukrovinky a pastilky, liečivé korene, liečivé nápoje,
dietetické nápoje upravené na lekárske účely, posilňujúce prípravky na lekárske účely, toniká, vitamínové prípravky - všetko na lekárske účely.
30 - Čaje všetkých druhov vrátane ich zmesí,
najmä čaje sypané, porciované, vrecúškované, lisované, instantné a čajové extrakty z ovocia, bylín, zeleniny a iných prírodných produktov, napríklad koreňov, kôry, a to prírodné i aromatizované vrátane s prídavkom vitamínov, vlákniny
a minerálnych látok a ochucovacích prípravkov,
čajové esencie prírodné a ochutené, koreniny
a ochucovacie potravinárske prípravky, bonbóny,
žuvacia guma, nie na lekárske účely, kakao, káva, kávové náhradky, kávové nápoje, prírodné
sladidlá, šťavy s výnimkou dresingov, prípravky,
najmä instantné zmesi na prípravu nápojov a jedál, napríklad kávy, čajov, čokoládových a mliečnych nápojov, všetko patriace do tejto triedy.
39 - Balenie, skladovanie, expedícia a preprava
potravinárskych výrobkov.

(540)

(731) VITTO TEA BOARD, s. r. o., U Habrovky 247/11,
140 00 Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5648-2006
1.6.2006
5, 30, 39
5 - Bylinné čaje liečebné, liečivé byliny, astmatický čaj, odtučňovacie čaje na lekárske účely,
liečivé čaje, diétne potraviny upravené na lekárske účely, drogy na liečebné účely, fenikel na lekárske účely, farmaceutické prípravky, írsky
mach (karagen) na lekárske účely, liečivé cukrovinky a pastilky, liečivé korene, liečivé nápoje,
dietetické nápoje upravené na lekárske účely, posilňujúce prípravky na lekárske účely, toniká, vitamínové prípravky - všetko na lekárske účely.
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30 - Čaje všetkých druhov vrátane ich zmesí,
najmä čaje sypané, porciované, vrecúškované, lisované, instantné a čajové extrakty z ovocia, bylín, zeleniny a iných prírodných produktov, napríklad koreňov, kôry, a to prírodné i aromatizované vrátane s prídavkom vitamínov, vlákniny
a minerálnych látok a ochucovacích prípravkov,
čajové esencie prírodné a ochutené, koreniny
a ochucovacie potravinárske prípravky, bonbóny,
žuvacia guma, nie na lekárske účely, kakao, káva, kávové náhradky, kávové nápoje, prírodné
sladidlá, šťavy s výnimkou dresingov, prípravky,
najmä instantné zmesi na prípravu nápojov a jedál, napríklad kávy, čajov, čokoládových a mliečnych nápojov, všetko patriace do tejto triedy.
39 - Balenie, skladovanie, expedícia a preprava
potravinárskych výrobkov.
(540)

(731) VITTO TEA BOARD, s. r. o., U Habrovky 247/11,
140 00 Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5661-2006
8.6.2006
16, 35, 38, 41, 42
16 - Periodická a neperiodická tlač a publikácie,
knihy, brožúry, časopisy, periodiká, noviny, tlačivá, plagáty, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, ročenky, fotografie, firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, grafické
reprodukcie, informačné produkty na papierových
nosičoch, letáky, databázy na papierových nosičoch, tlačené reklamné a úžitkové manuály, papierové vlajky, pútače z papiera alebo z lepenky,
pečiatky, písacie potreby, nálepky, kancelárske
potreby s výnimkou nábytku, papiernický tovar,
albumy, atlasy, formuláre, predmety z kartónu, lepiace štítky, vrecia a vrecká z papiera alebo z plastických materiálov.
35 - Reklamné agentúry, reklama, reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti, prenájom
reklamného času vo všetkých komunikačných
médiách, prenájom reklamných materiálov, rozširovanie reklamných oznamov, podnikateľské alebo
obchodné informácie, hospodárske, ekonomické
predpovede, analýzy nákladov, obchodný prieskum, prieskum trhu, marketingové štúdie, prieskum verejnej mienky, vyhľadávanie informácií
pre zákazníkov v počítačových súboroch, zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, vedenie kartoték v počítači, vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, uverejňovanie reklamných textov, služby zaoberajúce sa
zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, prepisovanie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov, tlačív, letákov a prospektov,
spracovanie textov, lepenie plagátov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov, organizovanie výstav na obchodné
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a reklamné účely, predvádzanie tovaru, podpora
predaja pre tretie osoby, zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby, maloobchodné služby
v oblasti detského tovaru, hračiek, oblečenia, obuvi, detskej stravy a nápojov, sprostredkovanie
obchodu s tovarom, predovšetkým s detským tovarom, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triedach 35, 38, 41 a 42 prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu.
38 - Informačné kancelárie, počítačová komunikácia, elektronická pošta, posielanie správ, prenosy správ a obrazových informácií pomocou
počítača, výzvy (rádiom, telefónom alebo inými
elektronickými komunikačnými prostriedkami),
služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, telefónna komunikácia, prenájom zariadení na prenos informácií, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby), poskytovanie elektronických publikácií
online bez možnosti kopírovania, zverejňovanie
a vydávanie textov okrem reklamných a náborových, vydávanie (online) kníh a časopisov v elektronickej forme, vydávanie kníh, vzdelávanie,
školenia, výcvik, poskytovanie počítačových hier
z počítačových sietí, informácie o možnostiach
rekreácie, rozptýlenia, zábavy, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, rekreácia
(služby pre oddych), služby v kempingoch so
športovým programom, organizovanie športových súťaží, divadelné predstavenia, výroba divadelných alebo iných predstavení, manažérske
služby pri organizovaní predstavení, organizovanie živých vystúpení, výchovno-zábavné klubové
služby, informácie o výchove a vzdelávaní, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav,
zábavné parky, služby prázdninových táborov
(zábava), pedagogické informácie, detské jasle
a škôlky, organizácia a vedenie dielní na výučbu,
fotografovanie, prekladateľské služby, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), prevádzkovanie webového
portálu a webových stránok, udržiavanie a vytváranie webových stránok pre zákazníkov, aktualizovanie počítačových programov, grafický dizajn, prevod a konverzia počítačových programov a údajov okrem fyzickej konverzie, prevod
a konverzia údajov a dokumentov z fyzických
médií na elektronické médiá, aktualizovanie počítačových programov, návrh počítačových systémov, tvorba softvéru, licencie práv duševného
vlastníctva, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru a softvéru, inštalácia počítačových programov, servis počítačových programov,
zhotovovanie kópií počítačových programov,
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obnovovanie počítačových databáz, poskytovanie

lová bielizeň, látky s imitáciou kože, cestovné

uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.

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, potníky, tričká, vesty, uniformy,
vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, župany, vrecká na odevy, gymnastické dresy, maškarné kostýmy, šilty na pokrývky hlavy, celé topánky, galoše, podpätky, sandále, šnurovacie topánky, športová obuv.
35 - Maloobchodné služby v oblasti odevov,
obuvi, textilu, textilných výrobkov, galantérie,
kožušín, podlahových krytín, ozdôb a doplnkov
pre textil, maloobchodné služby v oblasti obalových materiálov, železiarstva, domácich potrieb,
ručného náradia, elektroniky, multimédií, papiernictva, čistiacich prostriedkov, drogérie, farieb
a lakov, služby super- a hypermarketov, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo
podnikateľské informácie, aranžovanie výkladov,
organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, predvádzanie tovaru, reklama,
sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedenými tovarmi.
43 - Rýchle občerstvenie, samoobslužné reštaurácie, služby barov, kaviarne, reštaurácie, jedálne, závodné jedálne, bufety, reštauračné služby,
hotelierske služby, hotely, motelové služby, penzióny, prevádzkovanie hotelového ubytovania,
poskytovanie prechodného ubytovania, služby
cestovnej kancelárie v oblasti ubytovania a stravovania, catering, príprava a dodávka jedál na
objednávku do domu, zaobstarávanie ubytovania
a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických táboroch, ubytovniach, na farmách, v sanatóriách a rekreačných zariadeniach, rezervácia
hotelov, penziónov, ubytovania a zájazdov, prevádzkovanie kempov, prenájom turistických stanov, prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov, poskytovanie ubytovania pre

(540)

(591) staroružová, biela
(731) KONCEPT, s. r. o., Vilova 19, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

5893-2006
4.8.2006
6, 18, 24, 25, 35, 43
6 - Železiarsky tovar, drobný železiarsky tovar,
príchytky, klince, čalúnnické klince, kovový spojovací materiál, kovové podložky, kovové zápustné kolíky a kotvy, kovové kolíky, kovové skoby,
kramle, kovové závitové tyče, kovové objímky,
prstence, kovové poistné krúžky, kovové bezpečnostné reťaze, kovové brány, kovové dvere
a okná, kovové čapy, drôt, kovové držadlá, rukoväti, kľučky, elektródy na spájkovanie a zváranie, kovové háčiky, kovové spojky a príchytky
na káble a rúrky, kľúče, kovové kľučky dverí,
kovové kolieska na nábytok, kovové koncové svorky na laná, kovové konzoly, kovové podpery pre
stavebníctvo, kotevné dosky, stavebné kovania,
kovania na dvere, okná a nábytok, pánty, závesy,
kovové škatule, kovové skrinky, kovové laná,
kovové lišty, laty, kovové montážne kľúče, nákovy, napínače na kovové drôty a pásy, kovové
debny na náradie, kovové nosníky, obyčajné kovy surové alebo ako polotovary, kovové plechy,
tyče, profily, rúry, plomby, kovové platničky,
pružiny, kovové rebríky, kovové rošty, kovové
rúčky a rukoväti na náradie, spájkovací drôt, svorníky, kovové identifikačné a vývesné štítky, kovové tesniace uzávery, kovové dýzy, uholníky,
kovové uzávery na tašky, kufre, debny, okná
a kazety, kovové neelektrické zámky, kovové
zámočnícke stoly, kovové zátky, kovové závory,
kovová dlažba, obalové nádoby z kovu, kovové
pásky na zväzovanie, kovové pásy na manipuláciu s nákladom, kovové palety, drôtené pletivo,
pracky z obyčajných kovov, drôtenky na čistenie.
18 - Kabelky, kabelkové rámy, peňaženky, kožené rukavice, kufre, kufríky, diplomatické kufríky,
aktovky, školské tašky, plážové tašky, batohy,
lodné kufre, torby, ruksaky, dáždniky, slnečníky,
cestovné obaly na odevy, palice na podporu pri
chôdzi, horolezecké palice, koža, imitácia kože,
usne ako surovina alebo polotovar, kožené alebo
kožou potiahnuté škatule, kožené nite, šnúrky,
kožené obloženia nábytku, kožušinové pokrývky,
kožušiny, náhubky, obojky pre zvieratá, postroje
pre zvieratá, opraty, kľúčenky z kože (kožená galantéria), poľovnícke tašky, puzdrá na navštívenky, vaky pre turistov, vrecká z kože na balenie,
vychádzkové palice.
24 - Látky na textilné využitie, textílie, tkaniny,
posteľné pokrývky a prikrývky, textilné tapety,
textílie na obuv, umývacie rukavice, utierky na
riad, textilné utierky, obrúsky, látkové značky,
bavlnené textílie, plátenná bielizeň, posteľná a sto-
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zvieratá, poskytovanie a sprostredkovanie uve-

gáza, závoj, látky z hodvábu, hrubé plátno, juto-

dených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.

vá 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, potníky, tričká, vesty, uniformy, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, župany, vrecká na odevy, gymnastické dresy,
maškarné kostýmy, šilty na pokrývky hlavy, celé
topánky, galoše, podpätky, sandále, šnurovacie
topánky, športová obuv.
35 - Maloobchodné služby v oblasti odevov, obuvi, textilu, textilných výrobkov, galantérie, kožušín, podlahových krytín, ozdôb a doplnkov pre
textil, maloobchodné služby v oblasti obalových
materiálov, železiarstva, domácich potrieb, ručného náradia, elektroniky, multimédií, papiernictva, čistiacich prostriedkov, drogérie, farieb
a lakov, služby super- a hypermarketov, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo
podnikateľské informácie, aranžovanie výkladov,
organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, predvádzanie tovaru, reklama,
sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedenými tovarmi.
43 - Rýchle občerstvenie, samoobslužné reštaurácie, služby barov, kaviarne, reštaurácie, jedálne, závodné jedálne, bufety, reštauračné služby,
hotelierske služby, hotely, motelové služby, penzióny, prevádzkovanie hotelového ubytovania,
poskytovanie prechodného ubytovania, služby
cestovnej kancelárie v oblasti ubytovania a stravovania, catering, príprava a dodávka jedál na
objednávku do domu, zaobstarávanie ubytovania
a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických táboroch, ubytovniach, na farmách, v sanatóriách a rekreačných zariadeniach, rezervácia
hotelov, penziónov, ubytovania a zájazdov, prevádzkovanie kempov, prenájom turistických stanov, prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov, poskytovanie ubytovania pre
zvieratá, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných

(540) tikki
(731) Mahút Vojtech, Raková 884, 023 51 Raková, SK;
Dlhopolček Peter, Predmier 272, 023 54 Turzovka, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)
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5894-2006
4.8.2006
6, 18, 24, 25, 35, 43
6 - Železiarsky tovar, drobný železiarsky tovar,
príchytky, klince, čalúnnické klince, kovový spojovací materiál, kovové podložky, kovové zápustné kolíky a kotvy, kovové kolíky, kovové skoby,
kramle, kovové závitové tyče, kovové objímky,
prstence, kovové poistné krúžky, kovové bezpečnostné reťaze, kovové brány, kovové dvere
a okná, kovové čapy, drôt, kovové držadlá, rukoväti, kľučky, elektródy na spájkovanie a zváranie, kovové háčiky, kovové spojky a príchytky
na káble a rúrky, kľúče, kovové kľučky dverí,
kovové kolieska na nábytok, kovové koncové
svorky na laná, kovové konzoly, kovové podpery
pre stavebníctvo, kotevné dosky, stavebné kovania, kovania na dvere, okná a nábytok, pánty, závesy, kovové škatule, kovové skrinky, kovové
laná, kovové lišty, laty, kovové montážne kľúče,
nákovy, napínače na kovové drôty a pásy, kovové debny na náradie, kovové nosníky, obyčajné
kovy surové alebo ako polotovary, kovové plechy, tyče, profily, rúry, plomby, kovové platničky, pružiny, kovové rebríky, kovové rošty, kovové rúčky a rukoväti na náradie, spájkovací drôt,
svorníky, kovové identifikačné a vývesné štítky,
kovové tesniace uzávery, kovové dýzy, uholníky,
kovové uzávery na tašky, kufre, debny, okná
a kazety, kovové neelektrické zámky, kovové zámočnícke stoly, kovové zátky, kovové závory,
kovová dlažba, obalové nádoby z kovu, kovové
pásky na zväzovanie, kovové pásy na manipuláciu s nákladom, kovové palety, drôtené pletivo,
pracky z obyčajných kovov, drôtenky na čistenie.
18 - Kabelky, kabelkové rámy, peňaženky, kožené rukavice, kufre, kufríky, diplomatické kufríky,
aktovky, školské tašky, plážové tašky, batohy,
lodné kufre, torby, ruksaky, dáždniky, slnečníky,
cestovné obaly na odevy, palice na podporu pri
chôdzi, horolezecké palice, koža, imitácia kože,
usne ako surovina alebo polotovar, kožené alebo
kožou potiahnuté škatule, kožené nite, šnúrky,
kožené obloženia nábytku, kožušinové pokrývky,
kožušiny, náhubky, obojky pre zvieratá, postroje
pre zvieratá, opraty, kľúčenky z kože (kožená galantéria), poľovnícke tašky, puzdrá na navštívenky, vaky pre turistov, vrecká z kože na balenie,
vychádzkové palice.
24 - Látky na textilné využitie, textílie, tkaniny,
posteľné pokrývky a prikrývky, textilné tapety,
textílie na obuv, umývacie rukavice, 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,
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médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.

renie; paradajkový pretlak; plátky sušeného ovo-

(540)

(731) Mahút Vojtech, Raková 884, 023 51 Raková, SK;
Dlhopolček Peter, Predmier 272, 023 54 Turzovka, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5922-2006
11.8.2006
35, 37, 39, 40, 41, 42
35 - Marketing, analýza trhu; sprostredkovanie obchodu s plynom a s tepelnou energiou.
37 - Oprava a údržba plynárenských zariadení
a zariadení na výrobu a dopravu tepelnej energie.
39 - Distribúcia plynu a tepelnej energie.
40 - Výroba tepelnej energie.
41 - Organizovanie kurzov a školení z oblasti plynárenstva a tepelnej energetiky, organizovanie
a vedenie kolokvií, konferencií, kongresov, seminárov, sympózií v uvedených oblastiach.
42 - Poradenstvo v oblasti úspory tepelnej energie
a plynu; štúdie technických projektov v oblasti
plynárenstva a tepelnej energetiky; technické poradenstvo v oblasti plynárenstva a tepelnej energetiky.

(540)

(731) VNG Slovakia, spol. s r. o., Seberíniho 2, 821 03
Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6027-2006
7.9.2006
35, 42
35 - Obchodná činnosť (poradenstvo).
42 - Architektúra (architektonické služby); interiérová výzdoba; navrhovanie obalov, obalový
dizajn; navrhovanie (priemyselný dizajn).

(540)

(731) Horniak Juraj Mgr. art / Authentic, Angyalova 941/84,
967 01 Kremnica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6047-2006
13.9.2006
29, 31, 35, 39, 44
29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované
ovocie a zelenina; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; nakladaná zelenina; kandizované ovocie;
konzervované ovocie; paradajková šťava na va-

cia; jedlý repkový olej; sezamový olej; jedlý slnečnicový olej; smotana; syry; ovocné šaláty; zeleninové šaláty; konzervovaná zelenina; sušená zelenina; varená zelenina; zeleninové šťavy na varenie, bioprodukty a biopotraviny z tovarov patriacich do triedy 29.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; čerstvé ovocie a zelenina; živé zvieratá;
semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá;
čerstvé záhradné bylinky; čerstvá cibuľa; hydina
na chov; hospodárske zvieratá; jadrové krmivo
pre zvieratá; krmivo pre dobytok; krúpy pre hydinu; kukurica; obilie v nespracovanom stave;
ovos; proso; jačmeň; pšenica; raž; potrava pre
zvieratá; repa; semená rastlín; seno; slama ako
krmivo; šalát; čerstvé záhradné bylinky; čerstvá
zelenina; chované zvieratá; zrno (obilie); živé
zvieratá; bioprodukty a biopotraviny z tovarov
patriacich do triedy 31; ekologické poľnohospodárske produkty; ekologicky pestovaná zelenina
a ovocie; biozelenina.
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
analýzy nákupných cien; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; podpora predaja pre tretie osoby; posudzovanie efektívnosti
prevádzky a racionalizácie práce; reklama; reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov; rozširovanie vzoriek;
vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup
tovarov a služieb pre iné podniky); nákup a predaj uvedených tovarov (maloobchod, veľkoobchod); sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; zbieranie a zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; distribúcia tovaru na dobierku; doručovanie balíkov;
doručovanie tovaru; dovoz, doprava; informácie
o uskladnení; kuriérske služby; prepravné služby;
skladovanie; služby v doprave a preprave; sprostredkovanie prepravy; uskladnenie tovaru.
44 - Poľnohospodárske a záhradnícke služby; chov
zvierat; chovateľské služby; šľachtenie plemena;
šľachtenie a pestovanie rastlín; pestovanie zeleniny a ovocia; pestovanie biozeleniny; veterinárna pomoc; záhradkárske služby; záhradníctvo;
starostlivosť o hygienu a krásu zvierat; veterinárne služby.
(540) AgroKruh
(731) Šlinský Ján, Ing., Brezová 820/4C, 072 14 Pavlovce nad Uhom, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

6065-2006
21.9.2006
32, 33
32 - Pivá, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a šťavy; sirupy
a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou pív) vrátane vodky.

(540) MARUSSYA
(731) Vlaktor Trading Limited, Arch. Makariou III, 134,
Yiota court, Flat/Office 102 P. C., 3021 Limassol, CY;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

6066-2006
21.9.2006
32
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540)

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

6067-2006
21.9.2006
32
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540)

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

6083-2006
22.9.2006
16, 35, 41
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; periodické a neperiodické publikácie; tlačoviny; reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; lósy; tikety; plagáty; kalendáre; prospekty; fotografie; pohľadnice.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
online reklama v počítačovej komunikačnej sieti;
rozhlasová a televízna reklama; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov, zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom.
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových
hier prostredníctvom internetu; organizovanie
a prevádzkovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových
stávok prostredníctvom internetu; organizovanie
a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier
k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných a športových súťaží, organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií.

(540) STIERAME ROZDIELY
(731) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

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

6069-2006
21.9.2006
29
29 - Syry.

(591) odtiene hnedej a žltej, biela, krémová, odtiene modrej
(731) BEL Sýry Česko a.s., Pražská 218, 675 26 Želetava, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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6131-2006
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 okruž-

124

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
ných výletov, poskytovanie pomoci pri doprave,

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, online vydávanie
kníh a časopisov v elektronickej forme, poskytovanie elektronických publikácií online bez možnosti kopírovania, vydávanie textov s výnimkou
reklamných alebo náborových, poskytovanie počítačových hier online 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 krupiérstva, zabezpečovanie výcvikov,
kurzov a školení v oblasti krupiérstva, vydávanie
príručiek, kníh, časopisov a periodík so zameraním na krupiérstvo, lotérie, hry, počítačové hry
a hracie automaty, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
alebo internetu.
42 - Počítačové programovanie, tvorba softvéru,
vývoj a tvorba počítačových hier, návrh a analýzy počítačových systémov, zhotovovanie kópií
počítačových programov, servis a aktualizovanie
počítačových programov, obnovovanie počítačových programov, výskum a vývoj v oblasti softvéru a hardvéru, prenájom počítačov a počítačového softvéru, prenájom počítačových hier, spravovanie autorských práv, poskytovanie a distribúcia licencií 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 uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.

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) Slovak Lines, a. s., Rožňavská 2, 820 04 Bratislava, SK;

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

6144-2006
6.10.2006
9, 28, 36, 41, 42
9 - Predajné automaty a mechanizmy pre prístroje uvádzané do činnosti vhodením mince alebo
bankovky, hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, zábavné zariadenia
prispôsobené na fungovanie len spolu s televíznymi prijímačmi, hracie skrinky uvádzané do
chodu vhodením mince alebo bankovky, hudobné, hazardné, výherné alebo zábavné automaty
uvádzané do činnosti vhodením mince alebo
bankovky, 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, nahrané programy
obsluhujúce počítač, monitorovacie počítačové
programy, počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete, programy na počítačové hry
a hracie zariadenia, počítačové programy na hazardné hry.
28 - Hry, hracie automaty s výnimkou automatov
fungujúcich po pripojení na televízne prijímače,
zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier
využívajúcich televízne prijímače, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince alebo bankovky, hracie kocky, pohár na hracie kocky, hracie karty, karty na bingo, hracie žetóny,
stolové spoločenské hry, ruletové kolo, stoly na
salónny futbal, biliardové stoly, biliardové stoly
uvádzané do činnosti vhodením mince alebo bankovky, 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 bezpečnostných schránkach, organizovanie dobročinných
zbierok, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej

(540)

(591) modrá, sivá, biela
(731) FUTURO Slovakia spol. s r. o., Kopčianska 16,
851 01 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

6158-2006
10.10.2006
16, 35, 41
16 - Periodická a neperiodická tlač a publikácie,
periodiká, časopisy, noviny, knihy, brožúry, tlačivá, plagáty, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, ročenky, fotografie, firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, grafické reprodukcie, informačné produkty na papierových
nosičoch, letáky, databázy na papierových nosičoch, tlačené reklamné a úžitkové manuály, papierové vlajky, pútače z papiera alebo z lepenky,
kancelárske potreby s výnimkou nábytku, papiernický tovar, albumy, atlasy, formuláre, predmety
z kartónu.
35 - Reklama, reklamné činnosti, online reklama
v počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, prieskum trhu, prieskum vzťahov s verejnosťou, zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, vedenie kartoték v počítači,
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch,
organizovanie výstav na obchodné a reklamné
účely, obchodné alebo podnikateľské informácie,
maloobchodná činnosť s nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov alebo zvukovo-obrazových záznamov, maloobchodná činnosť s tlačovinami, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým
s uvedeným tovarom, poskytovanie uvedených
služieb, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41 prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Vydávanie časopisov, novín, kníh, periodík,
vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo
náborových, online vydávanie časopisov, novín
a kníh v elektronickej forme, vydávanie a edícia
elektronicky reprodukovateľných textov, výroba
audiovizuálnych programov, služby v oblasti zábavy a kultúrnych podujatí, fotografovanie, filmová a fotografická tvorba, vzdelávanie, školenia, informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy, služby nahrávacích štúdií, organizovanie
a vedenie kongresov, konferencií, seminárov,
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, športových súťaží, živých vystúpení, zverejňovanie textov iných ako
reklamných, knižnice, výroba rozhlasových alebo
televíznych programov, zábava, pobavenie, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.

(540)

(591) azúrová, biela, purpurová, červená
(731) Občianske združenie Zdravé mesto, Palkovičova 16, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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6160-2006
10.10.2006
1, 17, 19, 35, 37, 42
1 - Cementové lepidlá, stavebné lepidlá, lepidlá
a spojivá na priemyselné účely, lepidlá na tapety s izolačnými účinkami, lepidlá a spojivá na
obkladačky, chemické látky na prevzdušnenie betónu, konzervačné prípravky a výrobky na konzervovanie betónu s výnimkou farieb a olejov,
spojivá do betónu, chemikálie pre stavebný priemysel predovšetkým v oblasti zatepľovania a izolovania.
17 - Tesniace a izolačné materiály, elektrické, tepelné a akustické izolačné materiály a plasty na
použitie vo výrobe a v stavebníctve predovšetkým vo forme dosiek, tabúľ, blokov a prútov,
kovové fólie na izoláciu, izolačná plsť, izolačné
hmoty zabraňujúce sálaniu tepla, izolačné materiály, izolačné tkaniny, izolačný papier, izolanty,
izolanty ako izolačné materiály, izolanty elektrického vedenia, látky na izolovanie budov od
vlhkosti, izolačné povlaky, izolačné náterové farby, izolačné laky, izolačné oleje, izolačné pásky,
izolačné rukavice, kalorimetrické prostriedky na
udržiavanie tepla, minerálna vlna ako izolátor,
sklenená vlna ako izolačný materiál, sklené vlákna na izoláciu, látky zo sklenených vlákien na
izoláciu, materiály na zabránenie tepelnej radiácie, nevodivé materiály ako tepelné izolanty, materiály zabraňujúce vyžarovaniu tepla, tesnenia,
tesnenia dverí alebo okien, tesniace materiály,
tesniace obloženia, tesniace tmely, trosková vlna
ako izolačný materiál, izolačné látky proti vlhkosti, zvukovo-izolačné materiály, izolačné materiály na zateplenie podláh a strešných plášťov,
panely na interiérové zateplenie budov.
19 - Nekovový stavebný materiál, nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo, predovšetkým nekovové vystužovacie materiály pre obklady, omietky a zatepľovacie systémy, nekovové
vonkajšie plášte budov, suché stavebné zmesi na
výrobu alebo prípravu omietok alebo podlahových vrstiev a poterov, cement, suché stavebné
lepiace zmesi, stavebné lepidlá na báze cementu,
omietky pre stavebníctvo, tenkovrstvové omietky, dekoratívne omietky, omietky z farebných
zŕn, mozaiky (stavebníctvo), stavebná malta, potery s výnimkou kovových, cementové potery
a povlaky, obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového, nekovové obklady, nekovové
vonkajšie plášte (stavebné konštrukcie) vrátane
nekovových zatepľovacích plášťov, nekovové obklady stien, priečok, prekladov, nekovové konštrukcie, nekovové konštrukčné materiály, nekovové
nosníky, nekovové lešenia, nekovové stavebné
výrobky, betón, prefabrikáty z betónu, cementové platne, nekovové debnenie, nekovová dlažba,
nekovové dlaždice, obkladačky, stavebné drevo,
hranoly, drevo ako polotovar, strešné krokvy, figuríny, sochy, sošky z kameňa, betónu alebo
mramoru, kameň, kamenárske výrobky, kameniny pre stavebníctvo, nekovové stavebné krytiny,
štrk, vápno, vápenný hydrát, tehly, piesok, nekovové stavebné tvárnice, murovacia malta.
35 - Maloobchodné služby v oblasti stavebného
materiálu, omietok, náterových hmôt, izolačných
hmôt, zatepľovacích systémov, stavebných lepi-
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diel a príslušenstva k zatepľovacím systémom,
odborné obchodné poradenstvo, služby pozostávajúce zo zaobstarania stavebných prác pre tretie
osoby, analýzy nákladov, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, organizovanie výstav pre obchodné a reklamné účely, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým so stavebným materiálom,
omietkami, lepidlami, náterovými hmotami, izolačnými hmotami a zatepľovacími systémami,
poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu, obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach
37 a 42 prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových
sietí a internetu.
37 - Stavebníctvo, stavebné činnosti, omietanie,
omietanie stavebných povrchov, tepelné izolovanie stavieb a budov, zatepľovanie stavieb a budov, predovšetkým zatepľovanie kontaktnými zatepľovacími systémami, nanášanie podlahových
poterov, zatepľovanie podláh a strešných plášťov, dozor nad stavbami, kontrola stavebných
činností, služby stavbyvedúceho, izolovanie stavieb, interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie, štukovanie, sadrovanie, stierkovanie, tapetovanie, montovanie lešení, murárstvo, montážne služby, opravy a údržba, montáž interiérov
a interiérových prvkov, klampiarstvo a inštalatérstvo, prenájom stavebných strojov a zariadení,
prenájom čistiacich strojov, prenájom miešadiel
a dopravníkov na omietky a malty, stavebné informácie, odborné poradenstvo v stavebníctve, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
42 - Projektovanie stavieb, projektová činnosť,
projektovanie stavebných činností a technológií,
architektonické poradenstvo, urbanistické plánovanie, poradenstvo pri navrhovaní a zariaďovaní
interiérov, expertízy a prieskumy ako inžinierske
práce, štúdie technických projektov, interiérová
a exteriérová výzdoba, vypracúvanie stavebných
výkresov, kontrola kvality, zememeračstvo, inštalácia počítačových systémov pre projektovanie
a vizualizáciu v stavebníctve, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.

(540) S-G Váš partner pre zatepľovanie
(731) Saint-Gobain Weber Terranova spol. s r. o., Stará
Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6161-2006
10.10.2006
1, 17, 19, 35, 37, 42
1 - Cementové lepidlá, stavebné lepidlá, lepidlá
a spojivá na priemyselné účely, lepidlá na tapety s izolačnými účinkami, lepidlá a spojivá na
obkladačky, chemické látky na prevzdušnenie betónu, konzervačné prípravky a výrobky na konzervovanie betónu s výnimkou farieb a olejov,
spojivá do betónu, chemikálie pre stavebný prie-

mysel predovšetkým v oblasti zatepľovania a izolovania.
17 - Tesniace a izolačné materiály, elektrické, tepelné a akustické izolačné materiály a plasty na
použitie vo výrobe a v stavebníctve predovšetkým vo forme dosiek, tabúľ, blokov a prútov,
kovové fólie na izoláciu, izolačná plsť, izolačné
hmoty zabraňujúce sálaniu tepla, izolačné materiály, izolačné tkaniny, izolačný papier, izolanty,
izolanty ako izolačné materiály, izolanty elektrického vedenia, látky na izolovanie budov od
vlhkosti, izolačné povlaky, izolačné náterové
farby, izolačné laky, izolačné oleje, izolačné pásky, izolačné rukavice, kalorimetrické prostriedky
na udržiavanie tepla, minerálna vlna ako izolátor,
sklenená vlna ako izolačný materiál, sklené vlákna na izoláciu, látky zo sklenených vlákien na
izoláciu, materiály na zabránenie tepelnej radiácii, nevodivé materiály ako tepelné izolanty, materiály zabraňujúce vyžarovaniu tepla, tesnenia,
tesnenia dverí alebo okien, tesniace materiály,
tesniace obloženia, tesniace tmely, trosková vlna
ako izolačný materiál, izolačné látky proti vlhkosti, zvukovo-izolačné materiály, izolačné materiály na zateplenie podláh a strešných plášťov,
panely na interiérové zateplenie budov.
19 - Nekovový stavebný materiál, nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo, predovšetkým nekovové vystužovacie materiály pre obklady, omietky a zatepľovacie systémy, nekovové
vonkajšie plášte budov, suché stavebné zmesi na
výrobu alebo prípravu omietok alebo podlahových vrstiev a poterov, cement, suché stavebné
lepiace zmesi, stavebné lepidlá na báze cementu,
omietky pre stavebníctvo, tenkovrstvové omietky, dekoratívne omietky, omietky z farebných
zŕn, mozaiky (stavebníctvo), stavebná malta, potery s výnimkou kovových, cementové potery
a povlaky, obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového, nekovové obklady, nekovové
vonkajšie plášte (stavebné konštrukcie) vrátane
nekovových zatepľovacích plášťov, nekovové
obklady stien, priečok, prekladov, nekovové konštrukcie, nekovové konštrukčné materiály, nekovové nosníky, nekovové lešenia, nekovové stavebné výrobky, betón, prefabrikáty z betónu, cementové platne, nekovové debnenie, nekovová
dlažba, nekovové dlaždice, obkladačky, stavebné
drevo, hranoly, drevo ako polotovar, strešné
krokvy, figuríny, sochy, sošky z kameňa, betónu
alebo mramoru, kameň, kamenárske výrobky, kameniny pre stavebníctvo, nekovové stavebné krytiny, štrk, vápno, vápenný hydrát, tehly, piesok,
nekovové stavebné tvárnice, murovacia malta.
35 - Maloobchodné služby v oblasti stavebného
materiálu, omietok, náterových hmôt, izolačných
hmôt, zatepľovacích systémov, stavebných lepidiel a príslušenstva k zatepľovacím systémom,
odborné obchodné poradenstvo, služby pozostávajúce zo zaobstarania stavebných prác pre tretie
osoby, analýzy nákladov, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým so stavebným materiálom,
omietkami, lepidlami, náterovými hmotami, izolačnými hmotami a zatepľovacími systémami,
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poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu, obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach
37 a 42 prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových
sietí a internetu.
37 - Stavebníctvo, stavebné činnosti, omietanie,
omietanie stavebných povrchov, tepelné izolovanie stavieb a budov, zatepľovanie stavieb a budov, predovšetkým zatepľovanie kontaktnými zatepľovacími systémami, nanášanie podlahových
poterov, zatepľovanie podláh a strešných plášťov, dozor nad stavbami, kontrola stavebných
činností, služby stavbyvedúceho, izolova-nie stavieb, interiérové a exteriérové maľovanie
a natieranie, štukovanie, sadrovanie, stierkovanie, tapetovanie, montovanie lešení, murárstvo,
montážne služby, opravy a údržba, montáž interiérov a interiérových prvkov, klampiarstvo a inštalatérstvo, prenájom stavebných strojov a zariadení, prenájom čistiacich strojov, prenájom miešadiel a dopravníkov na omietky a malty, stavebné
informácie, odborné poradenstvo v stavebníctve,
poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
42 - Projektovanie stavieb, projektová činnosť,
projektovanie stavebných činností a technológií,
architektonické poradenstvo, urbanistické plánovanie, poradenstvo pri navrhovaní a zariaďovaní
interiérov, expertízy a prieskumy ako inžinierske
práce, štúdie technických projektov, interiérová
a exteriérová výzdoba, vypracovanie stavebných
výkresov, kontrola kvality, zememeračstvo, inštalácia počítačových systémov pre projektovanie
a vizualizáciu v stavebníctve, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
(540) Zatepľovanie to je SAINT-GOBAIN
(731) Saint-Gobain Weber Terranova spol. s r. o., Stará
Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
9 (511)
(511)

6162-2006
11.10.2006
0-437361
15.5.2006
CZ
29, 30
29 - Mäso, ryby (nie živé), hydina a divina (nie
živé); mäsové výťažky; konzervované, sušené
a varené ovocie a zelenina; jedlá želatína, džemy,
kompóty; vajcia, mlieko, syr a mliečne výrobky;
mliečne dezerty (tvarohové, smotanové); jedlé
oleje a tuky.
30 - Prípravky vyrobené z cereálií, chlieb, sušienky, pečivo, cukríky, cukrovinky, zmrzlinové dezerty; dezerty ako cukrovinky.

(540) PRIMA KŘUP
(731) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

6185-2006
16.10.2006
35, 38, 40, 41
35 - Televízna reklama, reklama, reklamná a propagačná činnosť, online reklama v počítačovej
komunikačnej sieti, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), rozširovanie reklamných oznamov, uverejňovanie reklamných
textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, sprostredkovanie obchodu s tovarom,
poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových
sietí a internetu.
38 - Vysielanie televíznych programov, rozhlasové a rádiové vysielanie, spravodajské služby,
satelitné vysielanie, informačné a tlačové kancelárie, telefónna komunikácia, počítačová komunikácia, telekonferenčné služby, elektronická pošta, posielanie správ, prenájom prístrojov na prenos správ, služby prístupu a pripojenia k dátovým a informačným sieťam a k internetu, výmena, získavanie a šírenie informácií a správ prostredníctvom telekomunikačnej siete, satelitov,
dátovej siete, informačnej siete, komunikačnej
a elektronickej techniky, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
40 - Úprava filmov, služby fotoateliérov, vyvolávanie filmov vrátane fotografických, tlač, tlačenie, fototlač.
41 - Filmová produkcia, výroba zvukových nahrávok, filmová tvorba, filmové štúdiá, výroba
televíznych a rozhlasových programov, výroba
divadelných alebo iných predstavení, hudobné
skladateľské služby, služby nahrávacích štúdií,
fotografovanie, tvorba videofilmov, tvorba hudobných, obrazových alebo audiovizuálnych nahrávok, nahrávanie a strihanie videopások, prenájom audioprístrojov, prenájom kinematografických filmov a hudobných, obrazových alebo
audiovizuálnych nahrávok, požičiavanie filmov
a videopások, prenájom filmových premietačiek
a ich príslušenstva, prenájom filmov, prenájom
obrazových alebo zvukových nahrávacích zariadení, informácie o možnostiach zábavy, zábavné
klubové služby, organizovanie zábavných súťaží, živých vystúpení a predstavení, plánovanie
a organizovanie večierkov, organizovanie a príprava kultúrnych, športových, zábavných a spoločenských akcií, hudobných vystúpení, koncertov; prenájom osvetľovacích prístrojov pre divadelné sály a televízne štúdiá, vydavateľská a nakladateľská činnosť, online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, tvorba textov, vydávanie a zverejňovanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.

(540) SAVID STUDIO
(731) SAVID, s. r. o., Rázusova 28, 040 01 Košice, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)
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6190-2006
18.10.2006
29
29 - Syry.

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

6201-2006
19.10.2006
1, 5
1 - Chemikálie na výrobu herbicídov, fungicídov
a insekticídov.
5 - Insekticídy, fungicídy, herbicídy a prípravky
na ničenie buriny a škodlivých zvierat.

(540) BAROQUE
(731) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(591) biela, modrá, zelená, žltá, hnedá, červená
(731) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viro-flay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

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

6191-2006
18.10.2006
29
29 - Syry.

(591) biela, modrá, zelená, žltá, hnedá
(731) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

6199-2006
19.10.2006
1, 5
1 - Chemikálie na výrobu herbicídov, fungicídov
a insekticídov.
5 - Insekticídy, fungicídy, herbicídy a prípravky
na ničenie buriny a škodlivých zvierat.

(540) ZOOM
(731) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

6200-2006
19.10.2006
1, 5
1 - Chemikálie na výrobu herbicídov, fungicídov
a insekticídov.
5 - Insekticídy, fungicídy, herbicídy a prípravky
na ničenie buriny a škodlivých zvierat.

(540) BORNEO
(731) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

6202-2006
19.10.2006
35, 41, 42
35 - Prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií; marketingové štúdie, zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
prieskum verejnej mienky; reklama; online reklama v svetovej počítačovej sieti (internet); prenájom reklamných priestorov vrátane reklamných
priestorov na online reklamu v svetovej počítačovej sieti (internet); štatistické informácie; vyhľadávanie informácií pre zákazníkov v počítačových súboroch.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, kongresov a seminárov; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových
textov.
42 - Poradenská činnosť v oblasti počítačov; počítačových programov a svetovej počítačovej siete (internet).

(540) AIM Monitor
(731) ASOCIÁCIA INTERNETOVÝCH MÉDIÍ, záujmové združenie právnických osôb, Viedenská
cesta 5, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Beňa Matej, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6211-2006
23.10.2006
3, 5, 16, 29, 30
3 - Parfumérie, voňavky, vonné oleje, kozmetika,
prípravky na ošetrovanie pokožky, krémy, mlieka, gély, emulzie, vody a dezodoranty na osobnú
potrebu, toaletné prípravky, opaľovacie krémy,
opaľovacie mlieka, oleje, olejové kúpele, sprchovacie gély, vody po holení, kozmetické prípravky, telové šampóny, prípravky na ošetrovanie a regeneráciu vlasov a vlasovej pokožky, prípravky na umývanie a ošetrovanie rúk a vlasov,
vlasové vody, šampóny, kondicionéry, tužidlá na
vlasy, pomády na vlasy, peny na vlasy, vlasové
gély, vlasové oleje, vlasové emulzie, vlasové koloidné roztoky, vlasové tekuté suspenzie, masážne prípravky, regeneračné prípravky, masážne
a regeneračné krémy, masážne a regeneračné
emulzie, masážne a regeneračné gély, prípravky
ústnej hygieny, ústne vody, zubné pasty, zubné
gély, mydlá, hygienické toaletné prípravky.
5 - Prípravky a prostriedky liečebnej a profylaktickej kozmetiky na ošetrovanie pokožky a vla-
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sov najmä vo forme tabliet, dražé, kapsúl, mastí,

vér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty pot-

krémov, gélov, olejov, pien, tekutých emulzií alebo koloidných roztokov, vodičiek, zásypov a práškových zmesí, roztokov, medicinálnych čajových
zmesí, vitamínových prípravkov a pod., farmaceutické a veterinárne výrobky, potraviny pre zvláštnu výživu na lekárske účely, liečivá, doplnky 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.
16 - Periodické publikácie, neperiodické publikácie.
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 pre zvláštnu výživu
obsahujúce látky rastlinného pôvodu.

rebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

(540) STERNAX
(731) Simply You a. s., Skřivánčí pole 918, 749 01 Vítkov, CZ;
(740) Michalková Marta, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6213-2006
24.10.2006
1, 2, 17
1 - Umelé živice v surovom stave.
2 - Farby, nátery, laky.
17 - Izolačné laky.

(540)

(591) čierna, žltá, biela
(731) mako color s. r. o., Ledce 289, 330 11 Třemošná, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
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6223-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hard-

(540) O2 Internet Mobil
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
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(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

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

6224-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).

42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.
(540) O2 Internet Mobile
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

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

6225-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomu-
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nikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,

kateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostred-

služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov;
inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových
programov; služby programovania počítačov;
programovanie, administrácia a monitoring serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

kovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

(540) O2 Internet Everywhere
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
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6226-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podni-

(540) O2 Office Connector
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6227-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
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periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

(540)

O2 Global Access

(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6228-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
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nikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníc42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

tvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

(540) O2 E-mail
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

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

6229-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomu-

(540) O2 E-mail Plus
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6230-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
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obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnika-

periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informá-

nia; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

cií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

(540) O2 Meeting asistent
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6231-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové

(540)

O2 Meeting Assistant
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neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).

(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6232-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
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42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.
(540) O2 SMS Brána
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

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

6233-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
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38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníc-

35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnika-

tvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

nia; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

(540) O2 SMS Gateway
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6234-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.

(540) O2 SMS Connector
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

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

6235-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomu-
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nikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.
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(540) O2 SMS Manager
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6236-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
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spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).

38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníc-

42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

tvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

(540) O2 SMS MobileChange
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

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

6237-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.

(540) O2 Tandem
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6238-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
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35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnika-

nikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informá-

nia; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie
(telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

cií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

(540) O2 Asistent
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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6239-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomu-
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spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).

(540) O2 Assistant
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6240-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním

42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.
(540) O2 Video volanie
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

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

6241-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
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38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníc-

35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnika-

tvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

nia; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

(540) O2 Video Calling
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
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6242-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.

(540) O2 Roaming
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

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

6243-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomu-
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nikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

(540) O2 Easy Roaming
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6244-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
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spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).

38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníc-

42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

tvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

(540) O2 Navigácia
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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6245-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.

(540) O2 Navigation
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6246-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
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35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnika-

nikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informá-

nia; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

cií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

(540) O2 Spolu
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

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

6250-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomu-
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spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).

(540) O2 Web Video volanie
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6251-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
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42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.
(540) O2 Web Video Calling
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

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

6252-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
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35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;

38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

(540) O2 Star
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6253-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.

(540) O2 NetCall
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6254-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
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(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.
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(540) O2 SMS
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

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

6255-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
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služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).

obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníc-

42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

tvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

(540) O2 Bronz
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6256-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;

(540) O2 Silver
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6257-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
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a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnika-

informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informá-

nia; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

cií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informati-

(540) O2 Gold
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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6258-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
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ky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

(540) O2 Platinum
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6259-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;

(540) O2 Diamant
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

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

6260-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
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38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

(540) O2 SMS MAX
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6261-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
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(540) O2 Bronz MAX
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

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

6262-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomu-
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nikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

(540) O2 Silver MAX
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

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

6263-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych teleko-
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munikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).

tredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníc-

42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

tvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

(540) O2 Gold MAX
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
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6264-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné spros-

(540) O2 Platinum MAX
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6265-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k to-
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mu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnika-

periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informá-

nia; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

cií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť

(540) O2 Diamant MAX
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

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

6266-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
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v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

munikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

(540) O2 Start
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6267-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych teleko-

155

(540) O2 Individual
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

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

6268-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
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a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické

obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

(540) O2 Pohoda
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6269-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod

(540) O2 Original
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

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

6270-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
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informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informati-

157

ky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.
(540) O2 Quatro
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

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

6271-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
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k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).

internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníc-

42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

tvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

(540) O2 Fun
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6272-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie

(540) O2 Special
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

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

6273-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
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nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.
(540) O2 TXT
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

(210) 6274-2006
(220) 27.10.2006
9 (511) 9, 35, 38, 42
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(511) 9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počíta-
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čov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

nikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

(540) O2 Mix
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6275-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomu-

(540) O2 Fajn
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6276-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné spros-
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tredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

ne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská,
konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb,
služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia); protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej pošty; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.

(540) O2 Top SMS
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6277-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové
karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediál-
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(540) O2 Top MMS
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

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

6278-2006
27.10.2006
9, 35, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elek-
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tronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy; sieťové
karty, smerovače; rozbočovače, prepínače; bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikáciií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská
a konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb, služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia);
protokolové služby; prenájom telekomunikačných
okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej služby; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská čin-

nosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.
(540) O2 Top Relax
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

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

6281-2006
27.10.2006
9, 16, 35, 36, 38, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy; sieťové
karty, smerovače; rozbočovače, prepínače; bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika; SIM karty.
16 - Tlačoviny; časopisy, publikácie; karty, kartičky, okrem hracích, vyrobené z papiera, ostatné
výrobky z papiera patriace do triedy 16.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
36 - Finančné a bankové služby a poradenstvo;
finančné poradenstvo.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská
a konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb, služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia);
protokolové služby; prenájom telekomunikač-
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ných okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba
mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej služby; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.
(540) O2 GO
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6282-2006
27.10.2006
9, 16, 35, 38, 39, 42
9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy; sieťové
karty, smerovače; rozbočovače, prepínače; bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
16 - Tlačoviny; časopisy; publikácie; reklamné
a propagačné výrobky z papiera, kartónu a plastu
patriace do triedy 16.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostred-
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kovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; internetový obchod
v oblasti výpočtovej techniky, spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská
a konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb, služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia);
protokolové služby; prenájom telekomunikačných okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba
mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej služby; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy); prevádzkovanie internetového portálu.
39 - Skladovanie údajov a dokumentov uložených
na fyzických nosičoch alebo v elektronickej podobe.
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring
serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky; poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting; prevod (konverzia)
počítačových programov, dát alebo iných údajov
v elektronickej podobe z rôznych formátov do
iných formátov, prevod (konverzia) dokumentov,
dát alebo iných údajov z fyzických médií na
elektronické médiá.
(540) O2 Shop
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

(210) 6283-2006
(220) 27.10.2006
9 (511) 9, 35, 38, 42
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(511) 9 - Elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne alebo informačné katalógy v elektronickej forme; elektronické časopisy; elektronické
periodiká a knihy; informácie a záznamy v elektronickej forme; dáta a/alebo databázy a/alebo
informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; telefóny a ich príslušenstvo
(vrátane mobilných telefónov); telefónne automaty; telefónne ústredne; počítače a počítačové
periférie a terminály; počítačový softvér a hardvér; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy; sieťové
karty, smerovače; rozbočovače, prepínače; bridge), čipové a elektronické karty vrátane platobných; databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových,
informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie; prístroje na záznam, prenos, prevod
a reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo dát; rádiotelekomunikačná technika.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej a podnikateľskej činnosti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podnikania; merchandising; ekonomické poradenstvo;
poskytovanie informácií (obchodných alebo podnikateľských); sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu; automatické
spracovanie informácií; systematizácia informácií do počítačových databáz; obchodné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb;
obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky.
38 - Telekomunikačné, rádiotelekomunikačné, smerovacie, spojovacie a dátové služby; poradenská
a konzultačná činnosť v oblasti spojov, telekomunikácií, rádiotelekomunikácií a dátových služieb, služby umožňujúce telefonovanie prostredníctvom protokolu siete internet (IP telefónia);
protokolové služby; prenájom telekomunikačných okruhov; prevádzkovanie, správa a údržba
mobilnej rádiotelefónnej siete a ostatných telekomunikačných sietí; prenájom telekomunikačných
zariadení a prístrojov vrátane telefónov a počítačov; telematické služby; poskytovanie telekomunikačného a rádiotelekomunikačného pripojenia
k počítačovým sieťam; zriaďovanie a prevádzkovanie verejných, účelových a privátnych telekomunikačných a rádiotelefónnych sietí; komunikácia prostredníctvom telefónov a počítačov;
služby elektronickej služby; služby multimediálnych a textových správ; teletext a služby s ním
spojené; služby hlasovej schránky; služby pre
neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
42 - Analytické a projekčné práce v oblasti telekomunikácií a informatiky; vytváranie, modifikovanie a poskytovanie počítačových programov; inštalácia, aktualizácia a údržba počítačových programov; služby programovania počítačov; programovanie, administrácia a monitoring

serverov; prenájom výpočtovej techniky; prenájom serverov; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti výpočtovej techniky, poradenská činnosť v oblasti výpočtových služieb a informatiky; tvorba webových (internetových) stránok,
webhousing a webhosting.
(540) O2 Optimum Profi
(731) Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

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

6291-2006
2.11.2006
35, 36, 38, 39
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie,
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií, a to poskytovanie analýz dokladov,
obchodných a reklamných služieb, poradenstva
v obchodnej činnosti, odkazovacie telefónne služby (telefónne odkazy, otázky), zoraďovanie údajov v počítačovej databáze, vyhľadávanie dát
v počítačových súboroch pre tretie osoby, spracovanie textov.
36 - Finančné informácie, finančníctvo (služby
v oblasti pohľadávok), hypotéky (poskytovanie
pôžičiek), konzultačné služby finančné, lízing, platenie na splátky, pôžičky (financovanie), pôžička
(záručná, pozastavujúce pôžičky), vydávanie kreditných kariet.
38 - Počítačová komunikácia, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, informácie
o telekomunikáciách.
39 - Skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených.

(540)

(591) zelená, biela
(731) SOLUS, záujmové združenie právnických osôb,
Panenská 7, 811 03 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6316-2006
8.11.2006
6, 9, 12, 20, 35, 37, 42
6 - Obyčajné kovy, zliatiny obyčajných kovov,
kovové výrobky, a to mechanické zabezpečovacie zariadenia, kovové zámky s výnimkou elektrických, kovové zámky pre vozidlá, zámky na
radiacu páku prevodovky vozidla, zámky na pedále a volant vozidla, západky zámku, kovové vložky, kľúče, bezpečnostné kovové reťaze, pružinové zámky, visiace zámky.
9 - Elektrické, elektronické a elektromechanické
zabezpečovacie systémy, najmä zabezpečovacie
zariadenia proti odcudzeniu a krádeži, elektrické
zámky, imobilizéry, zvukové poplašné zariadenia, lokátory, satelitné a mobilné komunikačné
zariadenia na zabezpečenie dopravných prostriedkov, rádiotelefónne zariadenia, mobilné rádiotelefónne zariadenia, prístroje na záznam,
prenos a reprodukciu zvuku a/alebo obrazu.
12 - Zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu
vozidiel a ich príslušenstvo, zabezpečovacie pop-
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lašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel
a ich príslušenstvo.
20 - Zámky na vozidlá s výnimkou kovových,
zámky s výnimkou kovových a elektrických.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi v oblasti mechanických zabezpečovacích zariadení a elektronických zabezpečovacích zariadení.
37 - Montáž a opravy zabezpečovacej techniky, najmä zámkov a zabezpečovacích zariadení, inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu.
42 - Vývoj a výskum v oblasti zabezpečovacej
techniky.

nizovanie výstav na komerčné alebo reklamné
účely; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky); rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných
oznamov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
zasielanie reklamných materiálov zákazníkom;
prenájom reklamných materiálov; prieskum trhu;
odborné obchodné poradenstvo; profesionálne

(540) MVP CONSTRUCT EUROPE
(731) MVP CONSTRUCT Europe s. r. o., Laurinská 3,
811 01 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti.
36 - Finančné poradenstvo; organizovanie zbierok; organizovanie dobročinných zbierok; finančné riadenie; sprostredkovanie (maklérstvo).
39 - Organizovanie okružných výletov; organizovanie ciest; organizovanie exkurzií; prenájom automobilov.
41 - Školenie; výroba videofilmov; požičiavanie
filmov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie predstavení (manažérske služby); prekladateľské služby.
42 - Vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (web); prenájom počítačov.
44 - Zdravotná starostlivosť.

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

6317-2006
8.11.2006
6, 9, 12, 20, 35, 37, 42
6 - Obyčajné kovy, zliatiny obyčajných kovov,
kovové výrobky, a to mechanické zabezpečovacie zariadenia, kovové zámky s výnimkou elektrických, kovové zámky pre vozidlá, zámky na
radiacu páku prevodovky vozidla, zámky na pedále a volant vozidla, západky zámku, kovové
vložky, kľúče, bezpečnostné kovové reťaze, pružinové zámky, visiace zámky.
9 - Elektrické, elektronické a elektromechanické
zabezpečovacie systémy, najmä zabezpečovacie
zariadenia proti odcudzeniu a krádeži, elektrické
zámky, imobilizéry, zvukové poplašné zariadenia, lokátory, satelitné a mobilné komunikačné
zariadenia na zabezpečenie dopravných prostriedkov, rádiotelefónne zariadenia, mobilné rádiotelefónne zariadenia, prístroje na záznam,
prenos a reprodukciu zvuku a/alebo obrazu.
12 - Zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu
vozidiel a ich príslušenstvo, zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel a ich
príslušenstvo.
20 - Zámky na vozidlá s výnimkou kovových,
zámky s výnimkou kovových a elektrických.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi v oblasti mechanických zabezpečovacích zariadení a elektronických zabezpečovacích zariadení.
37 - Montáž a opravy zabezpečovacej techniky, najmä zámkov a zabezpečovacích zariadení, inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu.
42 - Vývoj a výskum v oblasti zabezpečovacej
techniky.

(540)

(591) čierna, červená, biela
(731) MVP CONSTRUCT Europe s. r. o., Laurinská 3,
811 01 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6318-2006
8.11.2006
35, 36, 39, 41, 42, 44
35 - Poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; účtovníctvo; orga-

(540)

(591) čierna, červená
(731) REMEDY, s. r. o., Smolenická 2, 851 05 Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6323-2006
9.11.2006
9, 37, 39
9 - Elektrické automatické zatvárače dverí, parkovacie bránky uvádzané do chodu vhodením
mince, prístroje na zaznamenávanie času, automatické časové spínače, čipy (mikroprocesorové
doštičky), čítače čiarového kódu, detektory, detektory na zisťovanie falošných mincí, diaľkomery, diaľkové ovládače, elektrické zariadenia na
diaľkové ovládanie priemyselných operácií, dochádzkové hodiny, elektrické dverové zvončeky,
elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov, elektronický prístroj na označovanie výrobkov (etikety), fakturovacie stroje,
hracie skrinky uvádzané do chodu vhodením
mince, magnetické identifikačné karty, elektronické informačné tabule, elektrické kontrolné
a regulačné prístroje, elektrické zariadenia proti
krádeži, meracie prístroje, elektrické meracie zariadenia, monitorovacie počítačové programy,
elektrické monitorovacie prístroje, parkovacie
brány uvádzané do chodu vhodením mince, parkovacie hodiny, počítačový softvér, audio- a videoprijímače, procesory (centrálne procesorové
jednotky), procesory (základné jednotky samočinného počítača), nahrané programy obsluhujúce počítač, rádiotelefónne zariadenia, registračné
pokladnice, riadiace panely (elektrina), svetelné
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alebo mechanické signalizačné panely, snímače
(zariadenia na spracovanie údajov), telefónne
prístroje, termostaty, vrecková kalkulačka, vysielače, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu, elektrické zámky.
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov, montáž, údržba a opravy strojov.
39 - Služby parkovania automobilov, prenájom
garáží, prenájom miesta na parkovanie.

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

(540) USAGI
(731) USAGI s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6326-2006
9.11.2006
25
25 - Body ako spodná bielizeň, bundy, športové
bundy s kapucňou, čiapky, futbalová obuv, nohavice, gamaše, legíny, ponožky, potníky, osobná bielizeň, spodná bielizeň, pulóvre, pyžamá,
svetre, pánske spodky, tielka ako košieľky, tielka
ako nátelníky, tričká.

(540) GIGAS
(731) Flaška Milan, Mánesova 1044, 251 01 Říčany, CZ;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6327-2006
10.11.2006
35, 36, 41, 43
35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť;
online reklama v počítačovej komunikačnej sieti;
prenájom reklamných priestorov, reklamnej plochy a reklamného času; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky); organizovanie výstav, konferencií, seminárov, plesov, večierkov, recepcií, prezentácií, módnych prehliadok na obchodné a reklamné účely.
36 - Zmenárenské služby; prenájom priestorov na
účely organizovania výstav, konferencií, seminárov, plesov, večierkov, recepcií, prezentácií, módnych prehliadok, svadieb a promócií.
41 - Zábava, pobavenie, prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; poskytovanie informácií o možnostiach rozptýlenia a zábavy; prevádzkovanie kasín; prevádzkovanie stávkových hier
v kasínach; prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov; prevádzkovanie
stávkových hier pomocou elektronicko-mechanických ruliet; organizovanie výstav, konferencií,
seminárov, plesov, večierkov, recepcií, prezentácií a módnych prehliadok.
43 - Reštauračné a kaviarenské služby; služby barov a nočných klubov; hotelierske služby; ubytovacie služby.

(540)

(591) čierna, červená
(731) CASINOS SLOVAKIA a. s., Miletičova 1, 821 08
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

6328-2006
10.11.2006
35, 36, 41, 43
35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť;
online reklama v počítačovej komunikačnej sieti;
prenájom reklamných priestorov, reklamnej plochy a reklamného času; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky); organizovanie výstav, konferencií, seminárov, plesov, večierkov, recepcií, prezentácií, módnych prehliadok na obchodné a reklamné účely.
36 - Zmenárenské služby; prenájom priestorov na
účely organizovania výstav, konferencií, seminárov, plesov, večierkov, recepcií, prezentácií, módnych prehliadok, svadieb a promócií.
41 - Zábava, pobavenie, prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; poskytovanie informácií o možnostiach rozptýlenia a zábavy; prevádzkovanie kasín; prevádzkovanie stávkových hier
v kasínach; prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov; prevádzkovanie
stávkových hier pomocou elektronicko-mechanických ruliet; organizovanie výstav, konferencií,
seminárov, plesov, večierkov, recepcií, prezentácií a módnych prehliadok.
43 - Reštauračné a kaviarenské služby; služby barov a nočných klubov; hotelierske služby; ubytovacie služby.

(540)

(591) čierna, červená
(731) CASINOS SLOVAKIA a. s., Miletičova 1, 821 08
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6329-2006
10.11.2006
35, 36, 41, 43
35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť;
online reklama v počítačovej komunikačnej sieti;
prenájom reklamných priestorov, reklamnej plochy a reklamného času; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky); organizovanie výstav, konferencií, seminárov, plesov, večierkov, recepcií, prezentácií, módnych prehliadok na obchodné a reklamné účely.
36 - Zmenárenské služby; prenájom priestorov na
účely organizovania výstav, konferencií, seminárov, plesov, večierkov, recepcií, prezentácií, módnych prehliadok, svadieb a promócií.
41 - Zábava, pobavenie, prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; poskytovanie informácií o možnostiach rozptýlenia a zábavy; prevádzkovanie kasín; prevádzkovanie stávkových hier
v kasínach; prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov; prevádzkovanie
stávkových hier pomocou elektronicko-mechanických ruliet; organizovanie výstav, konferencií,
seminárov, plesov, večierkov, recepcií, prezentácií a módnych prehliadok.
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43 - Reštauračné a kaviarenské služby; služby barov a nočných klubov; hotelierske služby; ubytovacie služby.

ných objednávok, fakturácia, posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti, obchodné odhady,
pomoc pri riadení obchodnej činnosti, public relations, poradenské služby v oblasti obchodného
alebo podnikateľského riadenia.
37 - Montáž, opravy a údržba počítačov.
42 - Tvorba softvéru, prenájom počítačov, prieskum v oblasti využitia počítačov, inštalácia počítačových programov, aktualizovanie počítačových programov, servis počítačových programov,
počítačové programovanie, prenájom počítačového softvéru, zhotovovanie kópií počítačových

(540)

(591) čierna, červená
(731) CASINOS SLOVAKIA a. s., Miletičova 1, 821 08
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6330-2006
10.11.2006
35, 41, 44
35 - Sprostredkovanie obchodu, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riadenia zdravotníckych zariadení, odborná pomoc pri riadení podnikov.
41 - Vzdelávanie detí a dospelých v oblasti starostlivosti o zdravie, výuka starostlivosti o chrup,
organizovanie školení, seminárov, sympózií a konferencií.
44 - Lekárske služby, stomatológia, stomatologická chirurgia, röntgenológia, denzitometria, zubná
protetika, služby spojené s aplikáciou implantátov, dentálna hygiena; farmaceutické poradenstvo.

(540) YLUX
(731) YLUX s. r. o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

6334-2006
14.11.2006
35, 37, 42
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zoraďovanie údajov v počítačových databázach, reklama, prenájom reklamných materiálov, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch,
analýzy nákladov, prepisovanie, komerčné informácie kancelárie, príprava inzertných stĺpcov,
online reklama v počítačovej komunikačnej sieti,
marketingové štúdie, spracovanie textov, služby
zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, pomoc pri
riadení obchodnej činnosti, štatistické informácie, analýzy nákupných a veľkoobchodných cien,
uverejňovanie reklamných textov, hospodárske
a ekonomické predpovede, zbieranie údajov do
počítačových databáz, rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov, poradenstvo v obchodnej činnosti, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce, prieskum trhu, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodný
manažment a podnikové poradenstvo, vedenie
kartoték v počítači, predvádzanie tovaru, účtovníctvo, kopírovanie, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., personálne poradenstvo, administratívne spracovanie obchod-
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programov, poradenstvo v oblasti počítačového
hardvéru, licencie práv duševného vlastníctva,
návrh počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, hosťovanie na počítačových
stránkach, vytváranie a udržiavanie počítačových
stránok (web) pre zákazníkov, kontrola kvality,
prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, počítačové
systémové analýzy, tvorba počítačových systémov, umiestňovanie webových stránok, prevod
a konverzia počítačových programov a údajov.
(540)

(591) modrá, biela
(731) PharmSys s. r. o., Strašínska 31/1149, 100 00
Praha, CZ;
(740) ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA SLIVKA & LEČKOVÁ, k. s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6337-2006
13.11.2006
6, 7, 9, 11, 19, 35, 37, 42
6 - Požiarne dvere kovové; kovové plné požiarne
brány otočné a posuvné; neelektrické dverové zatvárače; dverové a bránové zámky s výnimkou
elektrických; dverové a bránové kovania; dverové a bránové pánty a závesy; dymové klapky ako
stavebný materiál; panikové kovanie; oceľové
konštrukcie pre stavebníctvo; drobný železiarsky
tovar; výrobky z profilovaného a tvarovaného
plechu, napr. skrinky na rozvádzače, plechové
skrinky, inštalačné dvierka na rôzne typy šachiet,
poklopy, zárubne; ohýbacie a lisované plechové
výrobky; kovové konštrukcie vodiacich dverových a bránových dráh; javiskové oceľové lávky;
oceľové konštrukcie javiska; kovové dvere a brány
v akustickom, termoizolačnom a antikorovom
vyhotovení; všetky uvedené tovary kovové.
7 - Motorické a gravitačné systémy ovládania dverí a brán; motory a ich časti ako prvky automatickej dverovej techniky; dverové a bránové hydraulické tlmiče, plynové tlmiče, perové navíjacie
bubny; jednosmerné a striedavé elektropohony.
9 - Požiarne zabezpečovacie systémy; elektrické
a elektronické zariadenia na odvod dymu ovládané gravitačne, hydraulicky a pneumaticky; elektromagnety; regulátory postupného zatvárania dverí, brán a okien; elektronické ovládacie centrály;
požiarne a tepelné snímače; elektropožiarne centrály; elektrické a elektronické ovládacie prvky
dymových klapiek; elektrické a elektronické prvky automatickej dverovej techniky; regulátory
rýchlosti zatvárania dverí a brán, elektrické a elek-
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tronické napínacie prvky pohonových mechanizmov; elektrické a elektronické atypické technologické zariadenia na javiskovú manipuláciu;
elektrické a elektronické prospektové a bodové
ťahy, zdvíhacie stoly, povrazisko, otočné javisko,
výsuvné javisko, javiskové výťahy, pohľadové
horizonty, kinorámy, zariadenie orchestriska.
11 - Zariadenia na čistenie odpadových vôd.
19 - Požiarne dvere presklené; presklené požiarne
brány otočné a posuvné; nekovové dvere a brány
v akustickom a termoizolačnom vyhotovení.
35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti.
37 - Montáž oceľových konštrukcií a zariadení;
opravárenské, zámočnícke služby; sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Projekčná a konštrukčná činnosť v strojárstve; sprostredkovanie uvedenej činnosti.

(540)

(591) modrá, červená
(731) INCO Brno a. s., Jiráskova 8, 602 00 Brno, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6345-2006
14.11.2006
29
29 - Mäso, ryby (nie živé), hydina a divina (nie
živé); mäsové výťažky; syr.

(540)

(540) Black Tulip
(731) Kozlíková Veronika, Pod Klepáčom 3, 831 01
Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

6370-2006
20.11.2006
3
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne, avivážne prostriedky na textílie, plákacie prípravky na bielizeň a riady, prípravky na
čistenie textílií, prostriedky na odstraňovanie
škvŕn; škrob na bielizeň; čistiace, leštiace, odmasťovacie a brúsne prípravky; mydlá.

PERSIL - Jedinečná čistota,
ktorú môžete vidieť, cítiť
a ovoňať

(731) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(591) červená, žltá, biela, modrá, hnedá, zelená
(731) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(511) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie;
papiernický tovar a písacie potreby, lepidlá na
papier a na použitie v domácnosti; potreby pre
umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie
a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; tlačiarenské písmo; štočky; typografické písmo; tlačiarenské štočky a stereotypy.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment;
obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce.

6347-2006
14.11.2006
25, 35
25 - Obuv, športová obuv, papuče, oblečenie, odevy, športové oblečenie, športové odevy, športové
tričká a dresy, bielizeň, bundy, kabáty, konfekcia,
kostýmy, obleky, košele, saká, nohavice, vesty,
svetre, pulóvre, kožušinové oblečenie, pokrývky
hlavy, rukavice, kravaty, oblečenie z kože, opasky,
plášte, plavky, podprsenky, ponožky, pyžamá,
sukne, tričká, župany, šály, šatky.
35 - Maloobchodná činnosť s obuvou, odevmi,
oblečením, pokrývkami hlavy.

(540) O & S
(731) Chen Qingsong, Ľanová 5723/12, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210) 6369-2006
(220) 20.11.2006
8 (511) 16, 35

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

6373-2006
21.11.2006
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
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 siete.
41 - Vzdelávacie a zábavné služby vzťahujúce sa
na televíziu, kino, rozhlas a divadlo, produkcia
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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 vzdelávania 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.

trické kovové káble a drôty, kovové výrobky,
ktoré nie sú uvedené v iných triedach.
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté
do iných tried, polotovary z plastických hmôt,
materiály tesniace, upchávacie a izolačné, tepelné izolácie, kovové izolačné fólie, hydroizolačné
fólie, fólie viskózové okrem fólií na balenie, fólie
z regenerovanej celulózy okrem fólií na balenie,
fólie z umelých hmôt okrem fólií na balenie,
ohybné rúrky nekovové, parozábrany.
19 - Stavebné materiály nekovové všetkého druhu, stavebné konštrukcie nekovové, neohybné
rúrky nekovové pre stavebníctvo, potrubia (odbočky) nekovové, strešné krytiny nekovové, nekovové lešenia, náterové hmoty pre stavebníctvo,
papier pre stavebníctvo, sklo (stavebné), nekovové stavebné hmoty, šindle, drevo polospracované
a stavebné drevo, trámy nekovové, dosky, preglejky, lamino, nekovové dosky, fošne, hranoly,
drevené obloženie, drevené dláždenie, nekovové
dlaždice na podlahy, dyhy z dreva, plávajúce podlahy drevené a laminátové, parkety, parketové
podlahy, podlahové drevené konštrukcie, nekovové dlaždice na steny pre stavebníctvo, nekovové obklady v stavebníctve, nekovové ploty, nekovové okná, eurookná, strešné okná, dvere, zárubne a prahy nekovové, okenné a dverové preklady nekovové, drevené schodištia alebo iné stavebné stolárske výrobky, asfalt, smola, betón, cement, tehly, decht, stavebný kameň, stavebné
sklo a stavebné plasty, stavebná lepenka, malty,
mramor, omietky (omietkové zmesi), plsť na stavebné účely, preglejka, nekovové priečky, sadra,
štrk, tvárnice, vápno, žiaruvzdorné materiály, žula, odkvapové systémy plastové, stavebné plasty.
37 - Stavebníctvo, realizácia stavieb vrátane ich
zmien, udržiavacích prác na nich a ich odstraňovania, realizácia bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb, vodovodných
a kanalizačných sietí, zemné práce, cementácia,
izolovanie stavieb, montáže lešení, zámočníctvo
ako stavebná činnosť, klampiarstvo, pokrývačské
služby (práce), rekonštrukcie striech, montážne
a servisné práce v stavebnom a nábytkárskom
priemysle, stolárstvo ako stavebná činnosť, prenájom stavebných strojov a zariadení, zhotovovanie podláh, pokládka podlahových konštrukcií, montáž a servis podlahových krytín, služby
informačnej kancelárie v odbore stavebníctva,
dozor nad stavbami, stavebné informácie, služby
týkajúce sa stavby budov, ciest, mostov, priehrad
alebo prepravných liniek a služby špecializovaných podnikov patriacich do oblasti stavebníctva,
ako sú služby maliarov, inštalatérov, kúrenárov
alebo pokrývačov, služby opravárske, a to služby
uvedenia ktoréhokoľvek objektu do dobrého stavu po upotrebení, po vzniknutých škodách, poškodení alebo čiastočnom zničení (reštaurovanie
budovy alebo iného existujúceho predmetu, ktorý
sa stal nevyhovujúcim oproti svojmu pôvodnému
stavu).

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

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

6374-2006
21.11.2006
30
30 - Korenie a koreniace zmesi.

(540) Steak 7 korení
(731) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

6375-2006
21.11.2006
30
30 - Korenie a koreniace zmesi.

(591) bledozelená, zelená, červená, žltá, biela
(731) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6385-2006
24.11.2006
6, 17, 19, 37
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny, kovové stavebné materiály a stavebné prvky, kovové stavebné
materiály prenosné, kovové výrobky zámočnícke
a klampiarske, kovové rúrky, plechy, konštrukcie
z kovu, kovové spojovacie materiály, nábytkové
kovanie, odkvapové kovové systémy, strešné
krytiny kovové, stavebné lešenie kovové, fólie
cínové (staniol), kovové fólie na balenie, neelek-
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(540)

(591) biela, sivá, červená
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(731) Coleman S. I., a. s., Bobrky 478, 755 01 Vsetín, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6423-2006
6.12.2006
16, 35, 43
16 - Obaly na potraviny z papiera, lepenky a plastov.
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment,
obchodná správa; obchodná administratíva; maloobchodný predaj potravinárskych výrobkov
a polotovarov koncovému odberateľovi.
43 - Služby reštaurácií s obsluhou aj samoobslužných.

(540) BARBE
(731) J & K Restaurants, s. r. o., Cukrová 14, 813 39
Bratislava, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6424-2006
6.12.2006
16, 35, 43
16 - Obaly na potraviny z papiera, lepenky a plastov.
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment,
obchodná správa; obchodná administratíva; maloobchodný predaj potravinárskych výrobkov
a polotovarov koncovému odberateľovi.
43 - Služby reštaurácií s obsluhou aj samoobslužných.

(540) BBQ R
(731) J & K Restaurants, s. r. o., Cukrová 14, 813 39
Bratislava, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6426-2006
6.12.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky humánne a veterinárne.

(540) RISEPRO
(731) Valeant Czech Pharma, s. r. o., Truhlářská 1104/13,
1103/15, 110 00 Praha, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

6429-2006
7.12.2006
29, 30
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády,
ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia,
mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo,
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med,
melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ,
horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad.

(731) Mautner Markhof Aktiengesellschaft, Stubenring 18, 1010 Wien, AT;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

6430-2006
7.12.2006
41
41 - Organizovanie športových stávok a číselných
lotérií.

SYNOT TIP

(731) SYNOT TIP, a. s., Prokopova 15, 130 00 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

6432-2006
7.12.2006
3, 16, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 43, 45
3 - Avivážne prípravky, čistiace prípravky, dezinfekčné mydlá, dezodoračné mydlá, dezodoranty na osobnú potrebu, éterické esencie, chemické
avivážne prípravky na použitie v domácnosti,
kozmetické prípravky - kozmetika, krém na obuv,
kúpeľové soli s výnimkou soli na liečebné účely,
mydielka, mydlá, namáčacie prípravky, predpieracie prípravky, pracie prípravky, škrob na bielizeň, vata na kozmetické účely, vatové tyčinky na
kozmetické účely.
16 - Baliaci papier, hárky papiera, kalendáre, predmety z kartónu, kartón, lepenka, knihy, komiksy,
neelektrická tlačiareň na kreditné karty, krieda na
písanie, krieda na značenie, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly
na fľaše, obálky - papiernický tovar, obaly - papiernický tovar, papierové obaly na mliečne výrobky, pastelky, perá na tabule, nie elektrické,
papierové servítky, toaletný papier, trhacie kalendáre, papierové utierky, papierové utierky na
tvár, papierové vreckovky.
29 - Bravčová masť, jogurt, konzervy s ovocím, konzervy so zeleninou, kyslá kapusta, maslo, mliečne výrobky, mlieko, nakladaná zelenina, nakladané uhorky, konzervované ovocie, ovocie - kompóty, polievky, jedlý slnečnicový olej, smotana,
syry, tofu, vajcia, zeleninové polievky.
30 - Cestá na koláče, cestoviny, cukor, cukríky,
cukrovinky, čaj, ľadový čaj, nápoje na báze čaju,
čokoláda, čokoládové nápoje, horčica, chlieb,
jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, karamelky - cukríky, káva, kávové nápoje, kečup, keksy,
krupica, kuchynská soľ, obilninové lupienky,
vločky, med, mentolové cukríky, mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové nápoje, mliečne
kávové nápoje, potravinárska múka, výrobky z múky, müsli, ocot, ovsené vločky, pečivo (rožky),
perníky, medovníky, pizza, pralinky, puding, ryža,
slíže, sucháre, žuvačky, nie na lekárske použitie.
32 - Citronády, jablkový džús nealkoholický, nekvasený hroznový mušt, prípravky na výrobu
minerálnych vôd, minerálne vody - nápoje, mušty, nealkoholické nápoje, nápoje z nealkoholických štiav, nealkoholické nápoje z ovocných štiav,
paradajková šťava - nápoj, pivo, sirupy na výrobu malinoviek, sóda, stolové vody, sýtené vody,
prípravky na výrobu sýtených vôd, ovocné šťavy,
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prášky na výrobu šumivých nápojov, sódová voda, vody - nápoje, zeleninové šťavy.
35 - Prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, prípravy
inzertných stĺpcov, reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamnej plochy, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov,
rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely,
zabezpečovanie predplácania novín a časopisov,
reklamné agentúry, marketingové štúdie, nábor
zamestnancov, televízne reklamy, vylepovanie plagátov, robenie výpisov z účtov, zabezpečovanie
novinového predplatného pre predplatiteľov, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov,
zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Bankové služby priamo k zákazníkom (home banking), bankovníctvo, vydávanie cestovných šekov, dôchodkové fondy, finančné poradenstvo, služby v oblasti finančníctva, hypotéky - poskytovanie pôžičiek, finančné konzultačné
služby, organizovanie dobročinných zbierok,
organizovanie dobročinných finančných zbierok,
organizovanie zbierok, platenie na splátky, životné poistky, poradenstvo v oblasti poistenia, záručná pôžička, pôžičky - financovanie, platobné
prevody vykonávané elektronicky, sprostredkovanie - maklérstvo, sprostredkovanie poistenia,
služby týkajúce sa debetných úverových kariet,
služby týkajúce sa kreditných úverových kariet,
úverové ústavy, úverové banky, vydávanie cestovných šekov, vydávanie kreditných kariet, prevádzkovanie záložní, zbieranie peňazí na dobročinné účely, oceňovanie známok, zúčtovacie banky vykonávajúce bezhotovostné operácie.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie,
telefónna komunikácia, komunikácia z mobilných
telefónov, počítačová komunikácia, posielanie správ,
posielanie telegramov, prenájom telefónov, telefonické služby, telekomunikačné informácie, televízne vysielanie, telexové služby, tlačové kancelárie, služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, rádiové vysielanie, rozhlasové
vysielanie, televízne vysielanie, vysielanie káblovej televízie, výzvy rádiom, telefónom alebo
inými elektronickými komunikačnými prostriedkami.
43 - Charitatívne služby a služby sociálnej starostlivosti na podporu osôb v núdzi, ako je poskytovanie jedla a prechodného ubytovania.
45 - Osobné a sociálne služby poskytované tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov v oblasti humanitnej a rozvojovej pomoci;
charitatívne služby a služby sociálnej starostlivosti na podporu osôb v núdzi, ako je poskytovanie oblečenia.
(540)

DOBRÝ ANJEL
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(731) DOBRÝ ANJEL, nezisková organizácia, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6434-2006
8.12.2006
35, 41
35 - Reklamná a propagačná činnosť.
41 - Vzdelávanie; zábava; organizovanie a vedenie súťaží na zábavné a vzdelávacie účely; organizovanie novinárskych súťaží; organizovanie
a vedenie kultúrnych a spoločenských podujatí;
organizovanie a vedenie konferencií, kongresov,
sympózií, školení a seminárov; organizovanie benefičných podujatí a koncertov; vydávanie kníh
a textov s výnimkou reklamných a náborových;
online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); osvetová
činnosť.

(540)

(591) modrá, biela
(731) Nadácia otvorenej spoločnost, Bratislava (Open
Society Foundation) NOS-OSF, Baštová 5, 811 03
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6435-2006
8.12.2006
16, 35, 41
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; periodické a neperiodické publikácie; tlačoviny; reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; lósy; tikety; plagáty; kalendáre; prospekty; fotografie; pohľadnice.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
online reklama v počítačovej komunikačnej sieti;
rozhlasová a televízna reklama; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov, zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom.
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie
lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie žrebových
lotérií; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných a športových súťaží;
organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských
lotérií.

(540) RUŽA
(731) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
6437-2006
11.12.2006
9, 36, 37, 39, 43
9 - Počítače a ich časti; počítačové programy;
elektrické káble, svorky a spojky pre počítače;
kopírovacie zariadenia a stroje, faxy, telefóny,
prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu
zvuku alebo obrazu; počítacie stroje; zariadenia
na spracovanie údajov; magnetické nosiče údajov; záznamové disky; modemy; monitory; tlačiarne k počítačom; periférne zariadenia počítačov, počítačové klávesnice, počítačové pamäte.
36 - Realitné kancelárie; sprostredkovanie kúpy,
predaja a prenájmu nehnuteľností; poradenstvo
v oblasti predaja, kúpy, prenájmu a sprostredko-

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.
25 - Bielizeň; košele; oblečenie; kostýmy, obleky; nohavice; vesty; plášte; sukne; kabáty; uniformy; bundy; saká.

vania nehnuteľností; oceňovanie a finančné odhady nehnuteľných a hnuteľných vecí; prenájom
nehnuteľností; správa nehnuteľností.
37 - Stavebníctvo; realizácia stavieb, opravy stavieb; realizácia dizajnu interiérov a exteriérov
budov; montáž, údržba a opravy počítačov a ich
častí; opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky, opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky; sprostredkovanie činností uvedených v tejto triede.
39 - Autobusová doprava; osobná doprava; automobilová doprava; informácie o doprave; rezervácia dopravy; sprostredkovanie automobilovej,
autobusovej, leteckej a námornej dopravy; prepravné služby; sprevádzanie turistov; preprava
turistov; organizovanie výletov; organizovanie
ciest; rezervácia miesteniek; rezervácia zájazdov;
turistické prehliadky; sprostredkovanie a poskytovanie cestovných služieb; sprostredkovanie
prenájmu plavidiel, vozidiel a iných dopravných
prostriedkov; služby poskytované výletnými loďami; poskytovanie pomoci pri doprave, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania.
43 - Rezervácia hotelov; rezervácia penziónov;
rezervácia prechodného ubytovania; ubytovacie
kancelárie; sprostredkovanie hotelierskych služieb; sprostredkovanie reštauračných služieb; zaobstarávanie ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových
táboroch a rekreačných zariadeniach.

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, inzertná a propagačná činnosť;
činnosť reklamných agentúr; rozhlasová a televízna reklama; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie, aktualizovanie, zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozširovanie
reklamných alebo inzertných oznamov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; sprostredkovanie reklamy a inzercie; prieskum v oblasti
reklamy; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb.
42 - Grafický dizajn.

(540)

(591) modrá, zelená
(731) Marko Zoltán, Ing., Zvolenská 22, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Beňa Matej, JUDr., Bratislava, SK;

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

6438-2006
11.12.2006
16, 25, 32, 33, 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,

(540)

(731) WORX, s. r. o., Grösslingova 71, 811 09 Bratislava, SK;
(740) Jóža Marcel, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
9 (511)
(511)

6462-2006
13.12.2006
0-439172
17.7.2006
CZ
29, 30
29 - Mäso, ryby (nie živé), hydina a divina (nie
živé); mäsové výťažky; konzervované, sušené
a varené ovocie a zelenina; jedlá želatína; džemy,
kompóty; vajcia, mlieko, syr a mliečne výrobky;
jedlé oleje a tuky.
30 - Kakao, čokoláda, káva, kávovinové náhradky,
pečivo a cukrovinky, sušienky, čokoládové výrobky, zmrzlina.

(540)

(591) svetlozelená, zelená, biela, svetlomodrá
(731) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
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(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6467-2006
13.12.2006
9, 16, 35, 41
9 - Prístroje na záznam, prevod, prenos a reprodukciu zvuku a/alebo obrazu, nosiče na tieto účely, najmä magnetické, optické, optoelektronické
mechanické nosiče, ako sú gramofónové platne,
magnetofónové kazety a pásky, kompaktné disky, čipy, čipové karty.
16 - Knihy, tlačoviny, plagáty, letáky, fotografie,
obrazy, grafické reprodukcie.
35 - Reklamná činnosť, marketing.
41 - Výchova, školenia, organizovanie a vykonávanie prednáškovej činnosti najmä v oblasti rozvoja duševných schopností osôb, v oblasti harmonizácie fyzických a duševných schopností
osôb, v oblasti duševnej hygieny a objasňovaní
paranormálnych javov, vydavateľská činnosť najmä v uvedených oblastiach (s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov).

(540) NLP
(731) Inštitút pre NLP, s. r. o., Belehradská 8, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6481-2006
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) WELLSPORT
(731) Brčák Milan, Meličkovej 22, 841 05 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

ty, katalógy, letáky, prospekty, reklamné, propagačné a informačné materiály v papierovej forme.
36 - Služby realitnej kancelárie, sprostredkovanie
nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, poradenstvo v oblasti realít, správa realít.
(540)

(731) AAA BYTY.CZ akciová společnost, Masarykovo nábřeží 28, 110 00 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(731) AAA BYTY.CZ akciová společnost, Masarykovo nábřeží 28, 110 00 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

6499-2006
18.12.2006
3, 5, 16, 30, 35
3 - Kozmetické prípravky.
5 - Lieky a liečivé prípravky, doplnky výživy pre
ľudí na lekárske použitie.
16 - Obaly z papiera, lepenky a plastov; tlačoviny.
30 - Doplnky výživy pre ľudí, nie na lekárske
účely, patriace do triedy 30.
35 - Reklamná a propagačná činnosť; sprostredkovanie obchodu s tovarom.

6516-2006
22.12.2006
16, 36
16 - Periodické a neperiodické tlačoviny, knihy,
časopisy, brožúry, fotografie, pohľadnice, plagá-

6517-2006
22.12.2006
16, 36
16 - Periodické a neperiodické tlačoviny, knihy,
časopisy, brožúry, fotografie, pohľadnice, plagáty, katalógy, letáky, prospekty, reklamné, propagačné a informačné materiály v papierovej forme.
36 - Služby realitnej kancelárie, sprostredkovanie
nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, poradenstvo v oblasti realít, správa realít.

(540)

(540) MEGAMIN
(731) MEGAMIN-SK, s. r. o., Moyzesova 3895/14,
902 01 Pezinok, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)
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(540)

6520-2006
27.12.2006
16, 20, 24
16 - Papier, lepenka, papiernický tovar, kancelárske potreby, obaly z plastov na obalovú techniku,
obaly z plastov a z papiera, fólie z umelých hmôt
na balenie, papierové alebo lepenkové škatule,
publikácie, brožúry, periodické aj neperiodické
tlačoviny, tlačivá, prospekty, etikety patriace do
tejto triedy, katalógy, kalendáre, pohľadnice, reprodukcie, informačné produkty na papierových
nosičoch, tlačené manuály, reklamné, propagačné, úžitkové, umelecké alebo ozdobné predmety
z papiera.
20 - Nábytok vrátane nábytku kovového a na kempovanie, výrobky z plastických hmôt neuvedené
v iných triedach, posteľné potreby v rámci tejto
triedy, ako napríklad matrace a podhlavníky,
zrkadlá, poštové schránky nekovové a nemurované, výrobky neuvedené v iných triedach z dreva a korku, rákosia, vŕbového prútia, kostíc.
24 - Tkaniny a textilné výrobky neuvedené v iných
triedach, tkaniny a textílie na výrobu kusového
textilu, bytového textilu, posteľnej bielizne, nábytkové, posteľné a stolové tkaniny, ako napríklad posteľné pokrývky, obrusy, uteráky, utierky,
návliečky, plachty, prikrývky, poťahy, závesy,
záclony, predložky, prestieranie, vreckovky, textílie zo syntetického materiálu, elastické tkaniny,
pogumované tkaniny, nie pre papiernické potreby.
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dovaním a granulovaním alebo inými spôsobmi,
pikantné biskvity, tyčinky a praclíky; müsli tyčinky prevažne obsahujúce spracované obilniny
a čokoládu; omáčky.
(540)

(591) biela, modrá, červená, žltá
(731) TEMPO KONDELA, s. r. o., Medvedzie 165/48-13,
027 44 Tvrdošín, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
(591) modrá, biela, červená
(731) Intersnack Slovensko, a. s., Nozdrkovce 1798,
911 04 Trenčín, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

6521-2006
28.12.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky v predplnených autoinjektoroch na liečenie zápalových reumatických
chorôb, reumatoidnej artritídy, ankylotizujúcej spondylitídy, psoriatickej artritídy, juvenilnej idiopatickej artritídy a psoriázy.

(540) ENBREL MYCLIC
(731) Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6522-2006
28.12.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky v predplnených autoinjektoroch na liečenie zápalových reumatických
chorôb, reumatoidnej artritídy, ankylotizujúcej spondylitídy, psoriatickej artritídy, juvenilnej idiopatickej artritídy a psoriázy.

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

(540) WELLSNACK
(731) Cibulka Ján, Ing., Nový Perješ 219, 964 32 Marcelová, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540) ENBREL SMARTCLIC
(731) Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6523-2006
28.12.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky v predplnených autoinjektoroch na liečenie zápalových reumatických
chorôb, reumatoidnej artritídy, ankylotizujúcej spondylitídy, psoriatickej artritídy, juvenilnej idiopatickej artritídy a psoriázy.

(540) ENBREL PENCLIC
(731) Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6524-2006
29.12.2006
29, 30
29 - Zemiakové výrobky ako malé občerstvenia
(snack) vyrobené extrudovaním a granulovaním
alebo inými spôsobmi; pražené, sušené, solené,
korenené a ochutené orechy; müsli tyčinky prevažne obsahujúce orechy a sušené ovocie.
30 - Kukuričné, ryžové a iné cereálne výrobky
ako malé občerstvenia (snack) vyrobené extru-

6525-2006
29.12.2006
5, 30, 40
5 - Pečivárske výrobky pre diabetikov, dietetické
potraviny upravené na lekárske účely, trvanlivé
pečivo s posilňujúcim účinkom na lekárske účely.
30 - Pekárske výrobky, výrobky z obilnín, výrobky z kukurice, oblátky, cukrárske výrobky; ochutené trvanlivé a jemné pečivo, sucháre, sušienky,
krekery; ochutené oblátky, vločky z obilnín a kukurice, trvanlivé pečivo.
40 - Spracovanie obilnín.

6526-2006
29.12.2006
30, 39, 40
30 - Pekárske výrobky, trvanlivé pečivo, vločky
z obilnín a kukurice, výrobky z obilnín, výrobky
z kukurice, oblátky, cukrárske výrobky.
39 - Balenie potravín, skladovanie potravín, transport potravín, autodoprava.
40 - Spracovanie obilnín.

(540) CIBI FITSNACK
(731) Cibulka Ján, Ing., Nový Perješ 219, 964 32 Marcelová, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

(540)

1-2007
2.1.2007
6, 7, 8, 12, 40
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; železiarsky tovar;
iné výrobky z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach.
7 - Stroje a obrábacie stroje; motory a hnacie
stroje okrem motorov pre pozemné vozidlá; súkolesia a prevody a ich časti okrem súkolesí
a prevodov pre pozemné vozidlá; poľnohospodárske náradie okrem náradia na ručný pohon.
8 - Ručné nástroje a ručné náradia.
12 - Vozidlá.
40 - Spracovanie a úprava materiálu.
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(220) 4.1.2007
8 (511) 5
(511) 5 - Pesticídy, najmä prípravky na ničenie škodcov, fungicídy, herbicídy, insekticídy.
(591) čierna, sivá, červená
(731) MARKO MT, s. r. o., Mudroňova 41, 036 01
Martin, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5-2007
3.1.2007
9, 16
9 - Drobná kancelárska elektronika.
16 - Písacie a rysovacie potreby; školské a kancelárske potreby okrem nábytku; papier a výrobky
papierenského priemyslu; tlačivá.

(540) SPARTAKUS
(731) BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, DE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

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.
18 - Črevá na výrobu klobás, salám a párkov;
umelé črevá regenerované z roztokov.
29 - Údenárske výrobky; sušené údené mäso
a ryby; mäso čerstvé alebo konzervované, mrazené, údené; mäsové výťažky, nasolené potraviny, saláma v cestíčku.
30 - Korenie, koreniny, mäsové šťavy, látky na
zjemnenie mäsa; omáčky a prášky na omáčky,
soľ na konzervovanie potravín.
35 - Maloobchodná činnosť s potravinami a potravinárskymi výrobkami, mäsom a mäsovými
výrobkami, rybami a rybacími výrobkami, údenárskymi výrobkami, črevami, strojmi a zariadeniami na výrobu mäsa a potravinárskymi strojmi,
obalmi; odborné obchodné poradenstvo v oblasti
mäsiarstva a potravinárstva; činnosť 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.

(540)

(591) červená, čierna
(731) ARKA, a. s., Palatínova 15, 945 01 Komárno, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6-2007
4.1.2007
3, 5, 8, 21, 35
3 - Antistatické prípravky, avivážne prípravky,
bieliace prípravky, čistiace prípravky, namáčacie
prípravky, kúpeľové peny, mydlá, farby, šampóny, pomády, vosky, kolínske vody, kozmetické
prípravky, farbivá na bielizeň, odmasťovacie prostriedky, autokozmetika, prostriedky dentálnej hygieny patriace do tejto triedy, tampóny z vaty na
kozmetické účely.
5 - Dámske vložky, tampóny, hygienické vložky,
prípravky na ničenie múch, hmyzu, hlodavcov.
8 - Holiace čepele, holiace strojčeky, žiletky.
21 - Dentálne nite.
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment,
obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce.

(540)

(591) tmavo žltá, bledo žltá, červená
(731) ESA LOGISTIKA, s. r. o., Diaľničná cesta 12,
903 01 Senec, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

7-2007
4.1.2007
5
5 - Pesticídy, najmä prípravky na ničenie škodcov, fungicídy, herbicídy, insekticídy.

(540) PROPATAN
(731) BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, DE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(210) 8-2007

9-2007
5.1.2007
16, 18, 29, 30, 35
16 - Vrecia a vrecká z papiera alebo z plastických materiálov na balenie; firemné listiny, papiernický tovar, papierové propagačné materiály,

(540)

(731) DIAMON, s. r. o., Scherffelova 53/3017, 058 01
Poprad, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

10-2007
5.1.2007
9, 35, 42
9 - Svetelné tabule (reklamné).
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35 - Reklama, marketingové štúdie, reklamné
agentúry, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, rozhlasová reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
obchodné alebo podnikateľské informácie, poradenstvo; televízna reklama, prieskum verejnej mienky, prenájom reklamných priestorov, reklamné
služby, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, brožúry,
vzory, časopisy), prenájom reklamných materiálov, tvorba reklamy, zasielanie reklamných predmetov.
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný
dizajn), obalový dizajn, tlačový dizajn (tlačoviny,
nálepky, bilbordy), umelecký dizajn, tvorba reklamného dizajnu.

(540)

(591) modrá
(731) Jašák Petr, CICERO, Hviezdoslavova 331/97,
955 01 Práznovce, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

11-2007
5.1.2007
6, 8, 11, 17, 19, 37
6 - Železiarsky tovar, kovové potrubia a rúry, iné
výrobky zo železa patriace do tejto triedy.
8 - Ručné nástroje a náradia.
11 - Zariadenia na vykurovanie.
17 - Ohybné rúry s výnimkou kovových, hadice
s výnimkou kovových.
19 - Nekovové rúry pre stavebníctvo (neohybné).
37 - Stavebníctvo, opravy, montáže a inštalačné
služby.

(540)

(731) V.I.TECHTRADE, a. s., Novozámocká 102, 949 05
Nitra, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

14-2007
5.1.2007
35, 36, 39
35 - Reklamná, inzertná, propagačná a marketingová činnosť, poskytovanie priestorov pre inzerciu, usporadúvanie predajných výstav a komerčných veľtrhov za účelom propagácie výrobkov,
správa obchodných záujmov tretích osôb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy a obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
uvedených v tejto triede.
36 - Colné služby, colné konateľstvo, colná deklarácia.
39 - Vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo
a preprava, cestná motorová doprava, osobná doprava, nákladná doprava, požičiavanie automobilov a prívesných vozíkov, prenájom dopravných
vozidiel, balenie tovaru, organizovanie ciest, skladovanie tovaru a manipulácia s nákladom, služby
spojené s dopravou patriace do tejto triedy.

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

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

15-2007
5.1.2007
9, 35, 38, 41
9 - Nahrané magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových
záznamov, audiovizuálne záznamové disky.
35 - Reklamná činnosť okrem iného zahrňujúca
tvorbu reklamy, jej rozširovanie, vysielanie, distribúciu; maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triede 9.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov, poskytovanie telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej
počítačovej siete; informačné kancelárie; tlačové
kancelárie.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov; výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných,
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí;
organizovanie svadobných a predsvadobných zábav a podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov,
plesov; plánovanie a organizovanie večierkov;
moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované
v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení,
konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých seminárov, kongresov, školení,
konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkúvajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie
elektronických publikácií online (bez možnosti
kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; kempingové služby spojené so športovým programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami;
zábavné služby nočných klubov; poskytovanie
počítačových hier (online); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; prekladateľské služby; prenájom dekorácií;
poskytovanie služieb pre oddych a rekreáciu;
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prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri
výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41.
(540) BAILANDO
(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)

16-2007
5.1.2007
9, 35, 38, 41
9 - Nahrané magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových
záznamov, audiovizuálne záznamové disky.
35 - Reklamná činnosť okrem iného zahrňujúca
tvorbu reklamy, jej rozširovanie, vysielanie, distribúciu; maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triede 9.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov, poskytovanie telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej
počítačovej siete; informačné kancelárie; tlačové
kancelárie.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích
podujatí; organizovanie svadobných a predsvadobných zábav a podujatí; vzdelávacia činnosť;
organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav,
karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie
večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; služby klubov
zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy;
organizovanie živých seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy;
organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby
filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné
predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; služby agentúr sprostredkúvajúcich
divadelných, koncertných a varietných umelcov;
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie
a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; kempingové služby spojené so športovým
programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (online); informácie o vý-
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chove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb pre oddych a rekreáciu;
prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri
výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41.
(540) TANEC O ŽIVOT
(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)

17-2007
5.1.2007
9, 35, 38, 41
9 - Nahrané magnetické nosiče údajov, nosiče
zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových
záznamov, audiovizuálne záznamové disky.
35 - Reklamná činnosť okrem iného zahrňujúca
tvorbu reklamy, jej rozširovanie, vysielanie, distribúciu; maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triede 9.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov, poskytovanie telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej
počítačovej siete; informačné kancelárie; tlačové
kancelárie.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie svadobných a predsvadobných zábav a podujatí; vzdelávacia činnosť;
organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav,
karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie
večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; služby klubov
zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy;
organizovanie živých seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie;
filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkúvajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov;
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie
a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; kempingové služby spojené so športovým
programom, služby súvisiace s telesnými cviče-
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niami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (online); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb pre oddych a rekreáciu;
prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služy; pomoc
pri výbere povolania; poradenské a informačné
služby v oblasti uvedených služieb v triede 41.

(540) BAILANDO - TANEC O ŽIVOT
(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)

20-2007
8.1.2007
11, 37
11 - Odsávacie zákryty, vzduchotechnické zariadenia.
37 - Stavebná činnosť.

(540) TPV
(731) ATREA SK s. r. o., Družstevná 2, 945 01 Komárno, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

42-2007
11.1.2007
9, 16, 35, 37, 39, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, záznamové disky, najmä kompaktné disky,
magnetické disky, optické disky, optické kompaktné disky.
16 - Tlačoviny, príručky a manuály v papierovej forme.
35 - Vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, poradenstvo v obchodnej činnosti, pomoc pri
riadení obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, zásobovacie služby pre tretie osoby, obstarávanie tovarov a služieb pre tretie osoby, nákup tovarov
a služieb pre tretie osoby.
37 - Montáže a inštalácie zariadení; servisná činnosť.
39 - Logistické služby, balenie tovaru, doručovacie služby, kuriérske služby, doručovanie tovaru,
dovoz, doprava, prepravné služby, skladovanie,
skladovanie tovaru, uskladnenie tovaru, služby
v doprave a preprave, prenájom skladov.
42 - Tvorba softvéru, tvorba aplikačných počítačových programov, údržba a nastavovanie riadiacich (počítačových) systémov; projekčná a inžinierska činnosť pre riadiace (počítačové) systémy, meranie a reguláciu; návrh počítačových systémov, vývoj softvéru; vývoj softvéru pre riadenie technológií; konzultácie a poradenstvo v oblasti nasadzovania riadiacich (počítačových) systémov, aktualizovanie počítačových programov,
inštalácia počítačových programov, obnovovanie
a aktualizácia počítačových databáz, poradenské
služby v oblasti počítačového hardvéru, prenájom počítačov, prenájom počítačového softvéru,
prieskum v oblasti využitia počítačov, servis počítačových programov, vytváranie a udržiavanie
počítačových stránok (webových stránok) pre zá-

kazníkov, zhotovovanie kópií počítačových programov.
(540) e-procurement solution
(731) KRPA-KUBIKO, spol. s r. o., Hrabové 299, 014 01
Bytča, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

47-2007
11.1.2007
35, 44
35 - Reklama.
44 - Chov zvierat.

(540) skchr
(731) Ťavodová Katarína, Súkennícka 6, 821 09 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

52-2007
11.1.2007
7
7 - Číslicovo riadené rezacie stroje (CNC), najmä
stroje s klasickým autogénnym rezaním, s rezaním plazmou, s rezaním vodným lúčom so špeciálnym vybavením.

(540) MAXI
(731) PIERCE CONTROL AUTOMATION - SK, spol.
s r. o., ČSA 1, 036 01 Martin, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

53-2007
11.1.2007
7
7 - Číslicovo riadené rezacie stroje (CNC), najmä
stroje s klasickým autogénnym rezaním, s rezaním plazmou, s rezaním vodným lúčom so špeciálnym vybavením.

(540) SPITFIRE
(731) PIERCE CONTROL AUTOMATION - SK, spol.
s r. o., ČSA 1, 036 01 Martin, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

58-2007
12.1.2007
21, 35, 40
21 - Spracované sklo, brúsené sklo a krištáľ, pieskované, zlátené, maľované a smaltované sklo a výrobky zo skla a krištáľu; nádoby zo skla, kuchynské a stolovacie potreby zo skla a krištáľu, svietniky zo skla a krištáľu.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby
v oblasti nákupu a predaja skla a výrobkov zo
skla a krištáľu; sprostredkovanie obchodu s tovarom.
40 - Brúsenie skla a krištáľu, povrchové úpravy
skla a výrobkov zo skla a krištáľu; sprostredkovanie uvedených služieb.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
(731) Kmec Peter, Ing., CLASSIC, Poľná 88, 971 01
Prievidza, SK;

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

64-2007
12.1.2007
30, 35, 39
30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové
príchuti, čaj ochutený.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.
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9 (511) 7, 42
(511) 7 - Stroje; strojárske technologické zariadenia;
technologické celky ako stroje; dopravníky ako
stroje; trubkové dopravníky ako stroje; skládkové
zariadenia; triedičky odpadov; kompostárne ako
stroje.
42 - Technologické služby a s nimi spojené návrhy; projektová a inžinierska činnosť v strojárstve.
(540)

(731) KOCH SLOVAKIA s.r.o., Jiráskova 5/1657, 911 01
Trenčín, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(540)

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

(591) biela, žltá, oranžová, zelená, modrá, fialová, červená, čierna
(731) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

65-2007
12.1.2007
30, 35, 39
30 - Káva, kávové výťažky, náhradky kávy, kávové príchuti, instantná káva.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.

(540)

(591) žltá, čierna, biela, červená
(731) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(210) 71-2007
(220) 15.1.2007

73-2007
15.1.2007
21, 35, 40
21 - Spracované sklo, brúsené sklo a krištáľ, pieskované, zlátené, maľované a smaltované sklo a výrobky zo skla a krištáľu; nádoby zo skla, kuchynské a stolovacie potreby zo skla a krištáľu, svietniky zo skla a krištáľu.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby
v oblasti nákupu a predaja skla a výrobkov zo
skla a krištáľu; sprostredkovanie obchodu s tovarom.
40 - Brúsenie skla a krištáľu, povrchové úpravy
skla a výrobkov zo skla a krištáľu; sprostredkovanie uvedených služieb.

(540)

(591) tmavo hnedá, bordová, zlatá
(731) Kmec Peter, Ing., CLASSIC, Poľná 88, 971 01
Prievidza, SK;

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

77-2007
16.1.2007
35, 40, 42
35 - Obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie
výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie
reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vzťahy s verejnosťou, televízna reklama; reklamné agentúry;
organizovanie reklamných hier na propagáciu
predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom
reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie
osoby); poradenstvo v oblasti reklamy a propagácie, spracovanie textov; ponuka, sprostredko-
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vanie služieb maloobchodného predaja tovaru
prostredníctvom katalógu; reklamná a inzertná
činnosť, marketingové služby pre tretie osoby,
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; podnikateľské informácie, reklamná a inzertná činnosť
prostredníctvom akéhokoľvek média a prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej
siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov všetkých druhov reklamného
charakteru; prenájom reklamných informačných
a komunikačných miest; sprostredkovanie obchodných vzťahoch.
40 - Tlač, tlačenie.
42 - Návrhy a grafické služby každého druhu,
grafický dizajn; navrhovanie obalov; obalový dizajn; výroba grafických návrhov a inzerátov spracovaných pomocou počítača; poradenstvo v oblasti grafického dizajnu; umelecký dizajn; vytváranie internetových www stránok.

sy a sucháre, koláče a zákusky, jemné pečivo,
čokoláda a cukrovinky; smotanové zmrzliny, ľad,
zmrzliny; med, melasový sirup; kuchynská soľ,
horčica; ocot, omáčky; chuťové prísady; koreniny; malé občerstvenia medzi hlavnými jedlami
zložené prevažne z produktov patriacich do triedy 30; hotové jedlá a ich zložky obsahujúce prevažne produkty patriace do triedy 30.
(540) Neprestávaj. Skoč po Snickers.
(731) Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

(540)

(591) červená, čierna
(731) Hornický Michal, Petzwalova 20, 949 12 Nitra, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

97-2007
17.1.2007
41, 43
41 - Diskotéky, prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi, prevádzkovanie karaoke, prevádzkovanie kasína, nočné kluby, organizovanie
živých vystúpení, plánovanie a organizovanie večierkov, rezervácia vstupeniek, rozhlasová zábava, televízna zábava, zábavné parky.
43 - Bary, bufety, hotelierske služby, závodné jedálne, kaviarne, príprava a dodávka jedál na objednávku do domu, reštaurácie.

(540)

(731) Čech Anton, Ing., Československej armády 12,
040 01 Košice, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

98-2007
17.1.2007
29, 30
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky; konzervované, sušené, varené a inak spracované ovocie a zelenina; vajcia; mliečne produkty; želé, rôsol, huspenina, aspik, džemy, kompóty; mlieko a mliečne nápoje; malé občerstvenia
medzi hlavnými jedlami zložené prevažne z produktov patriacich do triedy 29; hotové jedlá a ich
zložky obsahujúce prevažne produkty patriace do
triedy 29.
30 - Káva a kávové náhradky; čaj; kakao, tekutá
čokoláda; cukor, ryža, tapioka, ságo; múka a prípravky vyrobené z obilnín; chlieb, sušienky, kek-

118-2007
19.1.2007
16, 33, 35
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinkové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenia, grafiky, kalendáre všetkých druhov, kartón, lepenka, papierové kávové filtre,
knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové
platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a na 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
z lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu
alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, umelohmotné fólie na balenie,
vrecia z papiera alebo z plastických materiálov,
vrecká z papiera alebo z plastických materiálov.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva, brandy, alkoholické koktaily, destilované nápoje, alkoholické
extrakty, likéry a pálenky, liehoviny, alkoholické
extrakty z čaju a z bylín.
35 - Sprostredkovanie obchodu s alkoholickými
nápojmi, reklamná a propagačná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi, veľkoobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi,
kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom,
organizovanie komerčných alebo reklamných výstav, reklamná činnosť, obchodný manažment,
obchodná správa, obchodná administratíva.

(540) TOKAIN
(731) KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

120-2007
19.1.2007
16, 32, 33, 35
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinkové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenia, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové darčeky, knihy, lepen-
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kové alebo papierové škatule, lepenkové alebo
papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske
účely na 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 z lepenky,
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na
balenie, vrecia z papiera alebo z plastických materiálov.
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, príchuti na výrobu nápojov, sirupy
na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje, ovocné šťavy, prášky na prípravu šumivých
nápojov.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva, víno, likéry,
brandy, alkoholické koktaily, destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi; veľkoobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely,
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a na podporu predaja,
rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov
a zvukovo-obrazových záznamov a periodických
a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných
alebo náborových textov, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie tovaru.
(540) SENZOMETER
(731) Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

122-2007
19.1.2007
9, 13
9 - Ďalekohľady, zameriavacie ďalekohľady pre
strelné zbrane, slnečné clony, objektívy, trojnožky alebo statívy pre ďalekohľady.
13 - Zameriavacie zariadenia pre strelné zbrane
s výnimkou ďalekohľadov.
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(731) Zvijač Martin, Duklianska 642/10, 089 01 Svidník, SK;

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

141-2007
22.1.2007
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto
triede.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
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)

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

(591) modrá, biela

(210) 142-2007
(220) 22.1.2007
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šenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto
triede.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom
reklamných plôch, zásielkové reklamné služby,
spracovanie textov, uverejňovanie reklamných
textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
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.

9 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
(511) 9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto
triede.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
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) ĽUDIA NA JEDNOTKU
(731) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

143-2007
22.1.2007
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslu-

(540) ĽUDIA NA 1
(731) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

144-2007
23.1.2007
29, 30
29 - Práškové zmesi s obsahom sušeného mlieka
na výrobu pudingov a krémov; práškové zmesi
s obsahom sušených vajec na výrobu pudingov
a krémov.
30 - Múka a výrobky z obilia; prášky do pečiva;
práškové pudingy; požívatiny na báze škrobu, modifikované škroby pre potravinársky priemysel
a výrobky z nich.

(540) ZLATÝ SEN
(731) Semar s.r.o., Bratislavská cesta 807/10, 926 01
Sereď, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(210) 145-2007
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(220) 23.1.2007
9 (511) 9, 16, 35, 36, 39, 42
(511) 9 - Nosiče údajov, dát, informácií, záznamov, programov všetkých druhov audio-, video- a audiovizuálneho charakteru, elektronické publikácie a tlačoviny, počítačový program a softvér.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky akéhokoľvek druhu a formy, najmä knihárske výrobky
a pomôcky, publikácie, periodická a neperiodická tlač, noviny, časopisy, katalógy, brožúry, príručky, texty, prospekty a reklamné tabule, papiernický tovar, propagačné materiály a predmety a obalový materiál z papiera a z plastických
hmôt, ozdobné predmety z papiera alebo z plastu.
35 - Reklama, reklamná, propagačná a inzertná
činnosť a služby a ich sprostredkovanie, vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov a reklamných predmetov rôzneho druhu,

na reklamné účely; sprostredkovanie obchodu
s tovarom, manažment a marketing v obchode
vrátane správy, administratívy, poradenstva, informácií a prieskumu trhu.
36 - Prenájom, správa nehnuteľností; služby a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností.
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
a polygrafických výrobkov, sprostredkovanie služieb v tejto oblasti, skladovanie a archivovanie
tlačovín.
42 - Hosting, hosťovanie na počítačových stránkach (web); konverzia informácií do počítačovej
databázy; vytváranie virtuálnych/počítačových
3D modelov; vytváranie interaktívnych aplikácií
umožňujúcich odovzdávanie a tvorbu grafickej
podoby prostredníctvom siete internet; tvorba
a údržba počítačových webových stránok pre zá-

reprografické služby, poradenské a sprostredkovateľské služby týkajúce sa vydávania tlačovín
na reklamné účely; sprostredkovanie obchodu
s tovarom, manažment a marketing v obchode
vrátane správy, administratívy, poradenstva, informácií a prieskumu trhu.
36 - Prenájom, správa nehnuteľností; služby a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností.
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
a polygrafických výrobkov, sprostredkovanie
služieb v tejto oblasti, skladovanie a archivovanie tlačovín.
42 - Hosting, hosťovanie na počítačových stránkach (web); konverzia informácií do počítačovej
databázy; vytváranie virtuálnych/počítačových
3D modelov; vytváranie interaktívnych aplikácií
umožňujúcich odovzdávanie a tvorbu grafickej
podoby prostredníctvom siete internet; tvorba
a údržba počítačových webových stránok pre zákazníkov; poskytovanie know-how pre oblasť
elektronického obchodovania a informačných technológií.

kazníkov; poskytovanie know-how pre oblasť
elektronického obchodovania a informačných technológií.

(540) MEDIAPRINT - KAPA
(731) MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a.s.,
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Molek Michal, JUDr., Bratislava, SK;

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

146-2007
23.1.2007
9, 16, 35, 36, 39, 42
9 - Nosiče údajov, dát, informácií, záznamov, programov všetkých druhov audio-, video- a audiovizuálneho charakteru, elektronické publikácie a tlačoviny, počítačový program a softvér.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky akéhokoľvek druhu a formy, najmä knihárske výrobky
a pomôcky, publikácie, periodická a neperiodická tlač, noviny, časopisy, katalógy, brožúry, príručky, texty, prospekty a reklamné tabule, papiernický tovar, propagačné materiály a predmety a obalový materiál z papiera a z plastických
hmôt, ozdobné predmety z papiera alebo z plastu.
35 - Reklama, reklamná, propagačná a inzertná
činnosť a služby a ich sprostredkovanie, vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov a reklamných predmetov rôzneho druhu,
reprografické služby, poradenské a sprostredkovateľské služby týkajúce sa vydávania tlačovín

(540)

(731) MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a.s.,
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Molek Michal, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

147-2007
23.1.2007
9, 16, 35, 36, 39, 42
9 - Nosiče údajov, dát, informácií, záznamov, programov všetkých druhov audio-, video- a audiovizuálneho charakteru, elektronické publikácie a tlačoviny, počítačový program a softvér.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky akéhokoľvek druhu a formy, najmä knihárske výrobky
a pomôcky, publikácie, periodická a neperiodická tlač, noviny, časopisy, katalógy, brožúry, príručky, texty, prospekty a reklamné tabule, papiernický tovar, propagačné materiály a predmety a obalový materiál z papiera a z plastických
hmôt, ozdobné predmety z papiera alebo z plastu.
35 - Reklama, reklamná, propagačná a inzertná
činnosť a služby a ich sprostredkovanie, vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov a reklamných predmetov rôzneho druhu,
reprografické služby, poradenské a sprostredkovateľské služby týkajúce sa vydávania tlačovín
na reklamné účely; sprostredkovanie obchodu
s tovarom, manažment a marketing v obchode
vrátane správy, administratívy, poradenstva, informácií a prieskumu trhu.
36 - Prenájom, správa nehnuteľností; služby a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností.
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
a polygrafických výrobkov, sprostredkovanie
služieb v tejto oblasti, skladovanie a archivovanie tlačovín.
42 - Hosting, hosťovanie na počítačových stránkach (web); konverzia informácií do počítačovej
databázy; vytváranie virtuálnych/počítačových
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3D modelov; vytváranie interaktívnych aplikácií
umožňujúcich odovzdávanie a tvorbu grafickej
podoby prostredníctvom siete internet; tvorba
a údržba počítačových webových stránok pre zákazníkov; poskytovanie know-how pre oblasť
elektronického obchodovania a informačných technológií.

(540)

(731) ROBE s. r. o., B. Němcovej 1134, 093 01 Vranov nad Topľou, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(591) modrá, biela, červená, čierna
(731) MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a.s.,
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Molek Michal, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

149-2007
24.1.2007
39
39 - Železničná doprava, zasielateľstvo.

(540) JUNIOR RAILPLUS
(731) Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

150-2007
24.1.2007
39
39 - Železničná doprava, zasielateľstvo.

(540) ROBE
(731) ROBE s. r. o., B. Němcovej 1134, 093 01 Vranov nad Topľou, SK;

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

(540) KLASIK RAILPLUS
(731) Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

151-2007
24.1.2007
39
39 - Železničná doprava, zasielateľstvo.

(540) SENIOR RAILPLUS
(731) Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

152-2007
24.1.2007
39
39 - Železničná doprava, zasielateľstvo.

(540) MAXI KLASIK
(731) Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

158-2007
24.1.2007
19, 20, 40
19 - Okná s výnimkou kovových, okenné rámy
s výnimkou kovových, stavebné drevo, drevo ako
polotovar, opracované stolárske drevo.
20 - Nábytok, police, pútače z dreva alebo z plastických hmôt, stoličky, drevené obaly, drevené
alebo plastové debny, drevené alebo plastové nádoby, stolárske umelecké výrobky.
40 - Spájanie materiálov na objednávku pre tretie
osoby.

159-2007
24.1.2007
19, 20, 40
19 - Okná s výnimkou kovových, okenné rámy
s výnimkou kovových, stavebné drevo, drevo ako
polotovar, opracované stolárske drevo.
20 - Nábytok, police, pútače z dreva alebo z plastických hmôt, stoličky, drevené obaly, drevené
alebo plastové debny, drevené alebo plastové nádoby, stolárske umelecké výrobky.
40 - Spájanie materiálov na objednávku pre tretie
osoby.

160-2007
24.1.2007
5, 30
5 - Dietetické výrobky pre mužov, chemické prípravky na lekárske účely, liečebná kozmetika na
báze prírodných látok, liečivé rastliny a výrobky
z nich, vitamínové prípravky, minerálne prípravky, multivitamíny, multiminerály, zmesi uvedených látok a prípravkov, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny s liečivými účinkami, energeticko-výživné požívatiny na liečebné účely.
30 - Posilňujúce a povzbudzujúce potraviny, výrobky s obsahom bylín (určené na ľudskú spotrebu), potraviny, požívatiny a prísady do jedla vyrobené za účelom doplnenia bežnej stravy konzumenta, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť zdravie
konzumenta, všetko patriace do tejto triedy.

(540) Naxin
(731) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Liperti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

229-2007
2.2.2007
6, 19, 37
6 - Okná a dvere z kovov.
19 - Okná a dvere (s výnimkou kovových), nekovové stavebné materiály.
37 - Montáž okien a dverí, prípravné a pomocné
stavebné práce.

(540)

(591) žltá, modrá, biela, červená
(731) NOVES okná, s. r. o., Radlinského 24, 052 01
Spišská Nová Ves, SK;
(210) 236-2007
(220) 5.2.2007
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9 (511) 36, 39
(511) 36 - Colné služby, prenájom nehnuteľností, prenájom kancelárskych priestorov.
39 - Skladovanie tovarov, prepravné služby, železničná nákladná doprava, zasielateľstvo, sprostredkovanie prepravy, prekladanie, nakladanie a vykladanie tovarov.
(540)

(591) červená
(731) INTERPORT SERVIS, s. r. o., Areál prekladisko
Haniska, 040 66 Košice, SK;

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

237-2007
5.2.2007
16, 35, 41
16 - Noviny; periodiká; tlačoviny; tlačoviny a polygrafické výrobky, periodická a neperiodická tlač,
najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, leták, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, oznamy, programy, plagáty, pohľadnice, kalendáre, knihárske výrobky, propagačné materiály.
35 - Zabezpečovanie predplácania novín a časopisov; príprava inzertných stĺpcov; reklama; reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti;
reklamné agentúry; reklamné materiály (rozširovanie zákazníkom), letáky, prospekty, tlačivá, vzory; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; vydávanie
reklamných alebo náborových textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
zákazníkov); zabezpečovanie novinového predplatného (pre predplatiteľov); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do
počítačových databáz; služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DPT-služby); poskytovanie elektronických publikácií
online (bez možnosti kopírovania); vydávanie (online) kníh a časopisov v elektronickej forme, najmä vydávanie periodických a neperiodických
publikácií a iných tlačovín.
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ke, jazdecké alebo spodné nohavice, nohavice,
oblečenie z imitácie kože, oblečenie z kože, odevy, opasky, pulóvre, rukavice, saká, sukne, svetre,
šály, šatky, závoje, šnurovacie topánky, športová
obuv, športové tričká, dresy, tielka, tričká, vesty,
topánky.
(540)

(731) SENZA MAX SLOVAKIA, s. r. o., Železničná 236,
908 71 Moravský Sv. Ján, SK;

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

239-2007
5.2.2007
9, 40
9 - Elektrické prístroje a zariadenia patriace do
tejto triedy, najmä prístroje a nástroje na vedenie,
prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrických veličín, elektrické vodiče, najmä káble, káblové zväzky a spojky elektrického vedenia, predlžovacie prívody, viacnásobné zásuvkové polia, vypínače a zásuvky, rozbočovače, vidlice, flexošnúry, ističe a poistky,
elektrické vodiče, prípojky a spojky elektrického
vedenia, spínacie hodiny a rozvodné škatule, dosky a skrine, elektrické transformátory, rozvádzače, usmerňovače a prerušovače elektrického
prúdu, automatické a časové vypínače, počítače,
periférne zariadenia počítačov.
40 - Montáž materiálov na objednávku, najmä tovarov uvedených v triede 9 tohto zoznamu a elektrických batérií do mobilných telefónov, osvetľovacích, vykurovacích, chladiacich, sušiacich a klimatizačných zariadení spadajúcich do triedy 11
a elektromotorov (všetko pre tretie osoby).

(540)

(731) CABLE SLOVAKIA, s. r. o., Považská Teplá 297,
017 05 Považská Bystrica, SK;
(740) United BG, a. s., Považská Bystrica, SK;

(540)
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(591) oranžová, biela, tmavosivá
(731) Lipová Marcela, Mgr., Hollého 219/50, 073 01
Sobrance, SK;

263-2007
7.2.2007
36, 42
36 - Prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov.
42 - Expertízy (inžinierske práce).

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

238-2007
5.2.2007
25
25 - Baretky, spodná bielizeň, bundy, čiapky, kabáty, kombinézy, pančuchové nohavice, peleríny,
plavky, plážové oblečenie, pletené svetre, pokrývky hlavy, konfekcia, kostýmy, obleky, košele, kožušinové kabáty, kožušiny, krátke kabátiky, krát-

(591) hnedá, zelená
(731) EDEN PARK PROJECT s. r. o., Šoltésovej 12,
811 08 Bratislava, SK;
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(220)
9 (511)
(511)
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na fajčenie predávané samostatne alebo miešané
s tabakom, nie na liečivé alebo liečebné účely;
šnupavý tabak; potreby pre fajčiarov obsiahnuté
v triede 34; cigaretové papieriky, cigaretové trubičky a zápalky.

265-2007
7.2.2007
5
5 - Hojivé náplasti; lepiace náplasti na lekárske
účely; gumové náplasti.
(540)

(540)

(731) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands
Road, Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(591) oranžová, žltá, červená, čierna, sivá, biela
(731) Anežka centrum, s. r. o., Myslavská 210, 040 16
Košice, SK;
(740) Čontošfalský Matúš, Košice, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

266-2007
7.2.2007
36, 39
36 - Colné služby, prenájom nehnuteľností, prenájom kancelárskych priestorov.
39 - Skladovanie tovarov, prepravné služby, železničná nákladná doprava, zasielateľstvo, sprostredkovanie prepravy, prekladanie, nakladanie a vykladanie tovarov.

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

277-2007
8.2.2007
6
6 - Kovové klampiarske stavebné výrobky: žľaby, žľabové čelá, žľabové rohy, žľabové hrdlá,
žľabové kotlíky, žľabové háky, oplechovania, odpadové rúry, odpadové horné kolená, odpadové
odskoky, odbočky, prechodové kusy, výtokové kolená, výpusty vody, objímky, lemovania, streš-ná
kovová krytina, kotviace prvky, snehové zachytávače, zachytávače nečistôt, strešné kovové okná.

(540)

(540)
(731) Kollár & Jurík & Gombarčík, spol. s r. o., Družstevná 746, 916 21 Čachtice, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(591) červená, čierna
(731) MT CARGO SPEDITION, s. r. o., Areál prekladisko Haniska, 040 66 Košice, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

268-2007
7.2.2007
3
3 - Bieliace prípravky a iné prípravky na pranie
a čistenie bielizne; detergenty; mydlá; škrob na
pranie; moridlá (farbivá na pranie); pracie prípravky; pracie prípravky na čistenie za sucha;
prípravky na čistenie kobercov; šampóny; prípravky na odvápnenie a odstraňovanie vodného
kameňa pre domácnosť; zmäkčovadlá na bielizeň, prísady na pranie; prípravky na odstraňovanie škvŕn.

(540) LANZA PURE & NATURAL
(731) Reckitt Benckiser Italia SpA, Via Lampedusa 11A,
20141 Milano, IT;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

269-2007
7.2.2007
34
34 - Spracovaný aj nespracovaný tabak; tabak na
fajčenie, fajkový tabak, tabak na šúľanie, žuvací
tabak; vlhký práškový tabak (snus tobacco), cigarety, cigary, krátke cigary (cigarillos); substancie

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

284-2007
9.2.2007
37, 45
37 - Inštalácia a opravy poplašných systémov proti
vlámaniu, monitorovanie a opravy telefónov.
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti, sledovanie alarmov proti krádeži.

(540)

(591) čierna, červená, sivá
(731) Elemont bezpečnostné a kamerové systémy, s. r. o.,
Hlavná 208/84, 922 41 Drahovce, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

381-2007
26.2.2007
35, 36, 38
35 - Poradenské služby v oblasti podnikania, vyhľadávanie informácií v počítačových bankových
súboroch pre zákazníkov.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva, home banking, bankové služby, finančníctvo, finančné poradenstvo, prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov, vedenie bankových účtov klientov, poskytovanie výpisov
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z bankových účtov klientov, úvery, pôžičky a iné
formy financovania, investovanie do cenných papierov na vlastný účet, elektronický prevod kapitálu, vydávanie cenín a cenných papierov, vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane
platobných kariet, úverových a debetných kariet,
bankové služby poskytované prostredníctvom
bankomatov, záruky, kaucie, ručenie, otváranie
akreditívov, obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa, obchodovanie s prevoditeľnými
cennými papiermi, hospodárenie s cennými papiermi klienta na jeho účet vrátane poradenstva
(portfólio manažment), uloženie a správa cenných
papierov alebo iných hodnôt, prenájom bezpečnostných schránok a denného a nočného trezoru,
úschova cenností v bezpečnostných schránkach,

ťovania bezpečnosti a ochrany informácií pred
zneužitím.
(540)

(591) modrá, biela
(731) SYSKOS, s. r. o., Godrova 3, 811 06 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva, zmenárenská činnosť, poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet).
38 - Elektronická pošta, elektronické zobrazovanie, komunikácia, posielanie a prenos správ, dát
a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet).
(540)

(591) červená, biela, zelená, čierna, sivá
(731) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(740) Beňa Matej, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

382-2007
26.2.2007
16, 41, 42
16 - Tlačoviny; knihy; časopisy; periodiká, adresáre, diáre, kalendáre, tlačené publikácie; inštruktážny a učebný materiál s výnimkou prístrojov a zariadení.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov, konferencií, školení a vzdelávacích podujatí; poskytovanie online elektronických publikácií, publikácia
elektronických kníh, novín a časopisov online.
42 - Vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); vytváranie a údržba registra doménových
mien; návrh, inštalácia a údržba a aktualizácia
počítačového softvéru (vrátane softvérových systémov) a počítačových programov; služby počítačového programovania poskytované online, zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod
a konverzia údajov a dokumentov z fyzických
médií na elektronické médiá; poskytovanie informácií týkajúcich sa počítačov a vybavenie počítačových sietí online; služby elektronického zais-
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(540)

386-2007
26.2.2007
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie pre počítače, programy na počítačové
hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov,
sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnostiach zábavy, služby športovísk,
prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások, filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích
štúdií, reportérske služby; vydavateľská a 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.

DUEL ŠAMPIÓNOV
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(731) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

388-2007
26.2.2007
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie pre počítače, programy na počítačové
hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov,
sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnostiach zábavy, služby športovísk,
prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení,
osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások, filmová tvorba, činnosť filmových štúdií;
zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných),
organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská a 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) ELÁ HOP
(731) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(210) 389-2007
(220) 26.2.2007
9 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42

(511) 9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie pre počítače, programy na počítačové
hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov,
sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnostiach zábavy, služby športovísk,
prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások, filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích
štúdií, reportérske služby; vydavateľská a 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) SUPERCHYTY
(731) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

390-2007
26.2.2007
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie pre počítače, programy na počítačové
hry.
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16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov,
sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnostiach zábavy, služby športovísk,
prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások, filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích
štúdií, reportérske služby; vydavateľská a 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) URAGÁN
(731) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

391-2007
26.2.2007
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie pre počítače, programy na počítačové
hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
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s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov,
sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnostiach zábavy, služby športovísk,
prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások, filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích
štúdií, reportérske služby; vydavateľská a 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) O.K.MIH
(731) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

392-2007
26.2.2007
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie pre počítače, programy na počítačové
hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
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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) TÁRANINKY
(731) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

517-2007
13.3.2007
9, 35, 38, 41
9 - Kinematografické filmy, magnetické pásky,
magnetické pásky so zvukovým záznamom alebo
videozáznamom, videokazety, videopásky, digitálne obrazovo-zvukové nosiče.
35 - Reklama, rozhlasová reklama, televízna reklama.
38 - Rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie,
vysielanie káblovej televízie.
41 - Filmová tvorba, tvorba videofilmov a videozáznamov, filmové štúdiá, nahrávanie videopások, služby nahrávacích štúdií, strihanie filmov
a videopások, výroba rozhlasových a televíznych
programov, titulky, dabing, televízna zábava, rozhlasová zábava, prevádzkovanie kinosál, prenájom filmov, prenájom videopások, prenájom digitálnych obrazovo-zvukových nosičov, prenájom
filmových premietačiek a ich príslušenstva, požičiavanie filmov, požičiavanie videopások, požičiavanie digitálnych obrazovo-zvukových nosičov,
distribúcia filmov a videozáznamov, premietanie
filmov, premietanie videoprojekcií.

(731) Hronec Ivan, PhDr., Haburská 89/35, 821 01
Bratislava II, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

518-2007
13.3.2007
9, 35, 38, 41
9 - Kinematografické filmy, magnetické pásky,
magnetické pásky so zvukovým záznamom alebo
videozáznamom, videokazety, videopásky, digitálne obrazovo-zvukové nosiče.
35 - Reklama, rozhlasová reklama, televízna reklama.
38 - Rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie,
vysielanie káblovej televízie.
41 - Filmová tvorba, tvorba videofilmov a videozáznamov, filmové štúdiá, nahrávanie videopások, služby nahrávacích štúdií, strihanie filmov
a videopások, výroba rozhlasových a televíznych
programov, titulky, dabing, televízna zábava, rozhlasová zábava, prevádzkovanie kinosál, prenájom filmov, prenájom videopások, prenájom digitálnych obrazovo-zvukových nosičov, prenájom filmových premietačiek a ich príslušenstva,
požičiavanie filmov, požičiavanie videopások, požičiavanie digitálnych obrazovo-zvukových nosičov, distribúcia filmov a videozáznamov, premietanie filmov, premietanie videoprojekcií.

(540)

(731) Hronec Ivan, PhDr., Haburská 89/35, 821 01
Bratislava, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

530-2007
14.3.2007
30, 35, 39
30 - Káva, kávové výťažky, náhradky kávy, kávové príchuti, instantná káva.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.

(540)

(591) biela, červená
(731) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(210) 535-2007
(220) 15.3.2007
9 (511) 41
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(511) 41 - Fotografovanie; organizovanie suťaží (vedomostných alebo zábavných); umelecké módne
agentúry.
(540)
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(540)

(731) ODIS s. r. o., Bajzova 3252, 010 01 Žilina, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(731) MicroStep CDM s. r. o., Hurbanova 333, 906 13
Brezová pod Bradlom, SK;

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

590-2007
26.3.2007
9, 38, 42
9 - Počítače, periférne zariadenia pre počítače,
rozhrania pre počítače, počítačový softvér, vysielacie zariadenia (telekomunikácie).
38 - Telekomunikačné služby, komunikácia prostredníctvom optických káblov, počítačová komunikácia, telefonická komunikácia, telegrafická
komunikácia, komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov, informácie o telekomunikáciách,
telefonické služby, telegrafné služby, telekonferenčné služby, telexové služby.
42 - Tvorba softvéru, prenájom počítačového softvéru, hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok).

(540)

(591) červená, biela
(731) VisionMedia, s.r.o., Kopčianska 20, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Lukačka Juraj, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

611-2007
29.3.2007
9, 16, 35, 41, 42
9 - Kompaktné disky (audio, video); optické kompaktné disky; nahraný počítačový softvér; magnetické médiá; vrecková kalkulačka; elektronické
publikácie.
16 - Katalógy; knihy; tlačivá; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; príručky; perá (kancelárske potreby); vrecká z papiera alebo z plastických materiálov na balenie; kalendáre.
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; reklama; zbieranie údajov do počítačových databáz; reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti.
41 - Školenia.
42 - Expertízy; aktualizácia počítačových programov; obnovovanie počítačových databáz; zhotovovanie kópií počítačových programov; inštalácia
počítačových programov; poradenstvo v oblasti
počítačových programov.

630-2007
2.4.2007
3, 9, 14, 18, 26
3 - Dezodoranty na osobnú potrebu, kolínske vody,
kozmetické prípravky, líčidlá, šablóny na očný
mejkap, opaľovacie prípravky, parfumované vody, kozmetické prípravky určené na starostlivosť
o pleť, šampóny, voňavkárske prípravky, voňavky.
9 - Okuliare optické, okuliare proti oslneniu.
14 - Hodinky, hodiny.
18 - Aktovky, aktovky - kufríky, batohy, cestovné kufre, cestovné tašky, diplomatické kufríky,
kabelky, kľúčenky, kufre kožené a potiahnuté
kožou, kufre z vulkanfíbru, kufríky na toaletné
potreby, kufríky, nákupné tašky, peňaženky, plážové tašky, puzdrá na navštívenky.
26 - Brošne, galantérny tovar s výnimkou priadzí,
ozdoby na obuv s výnimkou ozdôb z drahých kovov, opaskové pracky, ozdoby na šaty, sponky do
vlasov, značky na bielizeň.

(540)

(731) Baláž Jaroslav, M.R. Štefánika 39, 960 01 Zvolen, SK;
(740) Benko Milan, JUDr., Zvolen, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

639-2007
3.4.2007
3, 16, 29, 30, 32, 33, 35
3 - Antistatické prípravky na použitie v domácnosti; avivážne prípravky; bieliace prípravky (na
čistenie bielizne a šatstva); dezodoranty na osobnú potrebu; holiace prípravky; kolínske vody;
kozmetické prípravky; leštiace prípravky; prípravky na líčenie; prípravky na odstraňovanie líčidiel; mandľové mlieko na kozmetické účely;
mandľový olej; mydielka; mydlá; namáčacie prípravky, predpieracie prípravky; odfarbovače; odlakovače; odmasťovacie prípravky s výnim-kou
prípravkov na použitie vo výrobnom procese; odstraňovače podlahových parketových voskov
(čistiaci prípravok); čistiace prípravky na automobilové okná; oleje na kozmetické účely; oleje
na toaletné účely; pracie prípravky; prípravky na
odstraňovanie vodného kameňa pre domácnosť;
toaletné prípravky; vlasové vody; vo-ňavky; šampóny; čistiace prípravky; prípravky na čistenie
zubov.
16 - Albumy; výrobky z kartónu, lepenky; toaletný papier; obálky; kopírovacie zariadenia; baliaci
papier; kancelárske potreby s výnimkou nábytku;
publikácie; papierové vreckovky; papiernický tovar; plastové fólie na balenie; vrecia z papiera
alebo z plastických materiálov; školské potreby;
blahoprajné pohľadnice; papierové podložky pod
poháre; fólie z regenerovanej celulózy na bale-
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nie; papierové obrúsky; písacie potreby; puzdrá
na písacie potreby; pútače z papiera alebo z lepenky; papierové obrúsky, utierky; jednorazové
detské plienkové nohavičky z papiera alebo z buničiny; jednorazové plienkové nohavičky z papiera alebo z buničiny; vrecká do mikrovlnných rúr.
29 - Konzervy s ovocím; konzervy s rybami; konzervy so zeleninou; mäsové konzervy; jedlé tuky;
maslo; bujóny; vývary; konzervované ovocie;
údeniny; zemiakové hranolčeky; zemiakové lupienky; kyslá kapusta; kokos sušený; koncentrované vývary; džemy; polievky; hrozienka; jedlé
oleje; syry; mrazené ovocie; mlieko; ovocie (kompóty); ovocná dreň; mäso; ryby s výnimkou živých; tukové nátierky na chlieb; haringy; konzervované záhradné bylinky; mäsové výťažky; mliečne výrobky; margarín; oriešky spracované; vajcia; pečeňová paštéta; nakladaná zelenina; klobásy, salámy, párky; paradajkový pretlak; bravčová
masť; ovocné šaláty; hydina, nie živá; šampiňóny
konzervované; potraviny z rýb; sušené ovocie;
kandizované ovocie; potraviny z diviny.
30 - Cestá; cestoviny; sušienky, sucháre, keksy,
biskvity; oblátky; kakao; káva; zákusky, koláče;
výrobky z obilnín; čaj; čokoláda; cukrovinky;
kukuričné vločky; zmrzlina; kuchynská soľ; korenie; perníky, medovníky; múčne potraviny; keksy; kečup; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; droždie; makaróny; chlieb; med; horčica; jemné pečivo; pizza; puding; ryža; krupica; paštéty; príchuti
s výnimkou éterických olejov; ovsená potrava;
kávové nápoje; kakaové nápoje; majonéza.
32 - Ovocné šťavy; pivo; nealkoholické nápoje;
minerálne a sýtené vody.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti;
alebo podnikateľský prieskum; poradenské predvádzanie tovaru; marketingové štúdie; obchodný
služby v obchodnej činnosti; reklama; prieskum
trhu; podpora predaja (pre tretie osoby).

(540)

(731) COOP EURO, a.s., Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

667-2007
10.4.2007
35, 36
35 - Administratívna správa hotelov; reklamné
agentúry; analýzy nákladov; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; dražby; hospodárske,
ekonomické predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; marketingové štúdie; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné

odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; podpora predaja (pre tretie
osoby); pomoc pri riadení priemyselných alebo
obchodných podnikov; poradenstvo pri vedení
podnikov; odborné obchodné poradenstvo; posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti; prieskum trhu; obchodný prieskum; public relations;
účtovníctvo.
36 - Finančné analýzy; burzové maklérstvo; služby na využívanie dôchodkových fondov; elektronický prevod kapitálu; faktoring; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné
poradenstvo; finančné služby; finančný lízing;
kapitálové investície; klíring (zúčtovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie); finančné konzultačné služby; kurzové záznamy na burze; likvidácia podnikov (finančné
služby); oceňovanie a odhady nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); prenájom bytov; prenájom kancelárskych
priestorov; platobné prevody; realitné kancelárie;
správcovstvo; ubytovacie kancelárie (byty).
(540)

(591) biela, čierna, modrá
(731) Arca Investments, a. s., Plynárenská 7/A, 821 09
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

681-2007
10.4.2007
35, 36
35 - Administratívna správa hotelov; reklamné
agentúry; analýzy nákladov; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; dražby; hospodárske,
ekonomické predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; marketingové štúdie; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné
odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; podpora predaja (pre tretie
osoby); pomoc pri riadení priemyselných alebo
obchodných podnikov; poradenstvo pri vedení
podnikov; odborné obchodné poradenstvo; posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti; prieskum trhu; obchodný prieskum; public relations;
účtovníctvo.
36 - Finančné analýzy; burzové maklérstvo; služby na využívanie dôchodkových fondov; elektronický prevod kapitálu; faktoring; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné
poradenstvo; finančné služby; finančný lízing;
kapitálové investície; klíring (zúčtovanie vzájom-
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ných pohľadávok a záväzkov); finančné konzultačné služby; kurzové záznamy na burze; likvidácia podnikov (finančné služby); oceňovanie
a odhady nehnuteľností; prenájom nehnuteľností;
správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; finančné oceňovanie
(poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov;
platobné prevody vykonávané elektronicky; realitné kancelárie; správcovstvo; ubytovacie kancelárie (byty).

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540) Arca Capital
(731) Arca Investments, a. s., Plynárenská 7/A, 821 09
Bratislava, SK;

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

5001-2007
2.1.2007
18
18 - Aktovky, kufríky, batohy, cestovné kufre, cestovné tašky, cestovné tašky (kožené -), dáždniky,
diplomatické kufríky, držiaky na kufre, kabelky,
kľúčenky (kožená galantéria), kufríky s toaletnými
potrebami, kufríky, nákupné tašky, obaly na hudobné nástroje, obaly na odevy (cestovné), peňaženky, plážové tašky, puzdrá na navštívenky, remene (kožené), sieťky na nákupy, školské tašky
(aktovky), tašky na kolieskach, vaky pre turistov.

(540)

(591) hnedá
(731) BAGIMPEX Slovakia, s. r. o., Janka Alexyho 9,
841 01 Bratislava, SK;

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

5002-2007
2.1.2007
18
18 - Aktovky, kufríky, batohy, cestovné kufre, cestovné tašky, cestovné tašky (kožené), dáždniky,
diplomatické kufríky, držiaky na kufre, kabelky,
kľúčenky (kožená galantéria), kufríky s toaletnými potrebami, kufríky, nákupné tašky, obaly na hudobné nástroje, obaly na odevy (cestovné), peňaženky, plážové tašky, puzdrá na navštívenky, remene (kožené), sieťky na nákupy, školské tašky
(aktovky), tašky na kolieskach, vaky pre turistov.

(540) BAGIMPEX SLOVAKIA
(731) BAGIMPEX Slovakia, s. r. o., Janka Alexyho 9,
841 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5007-2007
4.1.2007
25, 35, 41
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
35 - Reklama, prenájom reklamných priestorov
a plôch, vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov.
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lyžiarskych
a športových škôl; organizovanie športových, zábavných a kultúrnych podujatí a súťaží; organizovanie kurzov a športovo-inštruktážna činnosť
v oblasti lyžiarskeho výcviku a iných športov;
prenájom a požičiavanie športového náradia a potrieb s výnimkou dopravných prostriedkov, prenájom a požičiavanie lyžiarskeho výstroja a potrieb
pre zimné športy, prevádzkovanie športových zariadení, služby a prevádzka lyžiarskych vlekov;
informácie o možnostiach rekreácie, poskytovanie
elektronických publikácií online bez možnosti kopírovania, služby pre oddych a rekreáciu, poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie.

(540)

(591) biela, modrá, červená
(731) Gálfy Alexander, Starý Smokovec 66, 062 01
Vysoké Tatry, SK;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

5009-2007
4.1.2007
35, 36
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.

(540) S.O.S. FINANC
(731) Rocca Investments, s. r. o., Staviteľská 7, 832 46
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5006-2007
4.1.2007
1, 5
1 - Chemikálie na výrobu herbicídov, fungicídov
a insekticídov.
5 - Herbicídy, fungicídy, insekticídy a prípravky
na ničenie buriny a škodlivej zveri.

(540) PLEDGE
(731) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JP;
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(540)

5012-2007
4.1.2007
6, 36, 37
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný materiál z kovu; prenosné stavby z kovu; kovový materiál pre 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.
36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financovania; služby v oblasti peňažníctva; služby v oblasti
nehnuteľností.
37 - Stavebníctvo; opravy; montážne a inštalačné
služby.

IMS KUPA
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(731) Rocca Investments, s. r. o., Staviteľská 7, 832 46
Bratislava, SK;

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

5014-2007
4.1.2007
12, 36
12 - Vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vode
alebo na pohyb vo vzduchu.
36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financovania; služby v oblasti peňažníctva; služby v oblasti
nehnuteľností.

(540) AUTO - IMPEX
(731) Mokrý Peter, Astrová 11, 971 01 Prievidza, SK;

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

5019-2007
5.1.2007
35, 36, 37, 41, 42
35 - Účtovníctvo a administratívne práce; činnosť
organizačných a ekonomických poradcov; prieskum trhu; činnosť reklamná a inzertná; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov
a služieb pre iné podniky); sprostredkovanie
obchodu s tovarom a službami.
36 - Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov; obstarávateľská činnosť so správou bytového a nebytového fondu; sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností.
37 - Údržba a servis výpočtovej techniky, sprostredkovanie uvedených služieb.
41 - Vzdelávanie; organizovanie kurzov, školení
a seminárov; sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Automatizované spracovanie dát; poskytovanie softvéru; kompletizácia počítačových sietí
a hardvéru; prenájom výpočtovej a kancelárskej
techniky; odborné poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a softvéru, údržba a servis softvéru, sprostredkovanie uvedených služieb.

(540)

(591) červená, čierna, sivá
(731) HP Real s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5020-2007
5.1.2007
35, 36, 37, 41, 42
35 - Účtovníctvo a administratívne práce; činnosť
organizačných a ekonomických poradcov; prieskum trhu; činnosť reklamná a inzertná; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov
a služieb pre iné podniky); sprostredkovanie
obchodu s tovarom a službami.
36 - Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov; obstarávateľská činnosť so správou bytového a nebytového fondu; sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností.

37 - Údržba a servis výpočtovej techniky, sprostredkovanie uvedených služieb.
41 - Vzdelávanie; organizovanie kurzov, školení
a seminárov; sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Automatizované spracovanie dát; poskytovanie softvéru; kompletizácia počítačových sietí
a hardvéru; prenájom výpočtovej a kancelárskej
techniky; odborné poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a softvéru, údržba a servis softvéru, sprostredkovanie uvedených služieb.
(540) HP Real
(731) HP Real s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

5065-2007
24.1.2007
29
29 - Mlieko a mliečne výrobky, výrobky s obsahom mlieka a/alebo mliečnych zložiek, mliečne
nápoje, jogurty, zahustené mlieko, mliečne dezerty, tvaroh, výrobky z tvarohu, termizované mliečne výrobky, maslo, smotana, syry, syrové výrobky, nátierky prevažne z produktov obsiahnutých
v tejto triede.

(540)

(591) zlatá
(731) NIKA, spol. s r. o., Nová 135, 017 01 Považská
Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5071-2007
24.1.2007
19
19 - Škridly s výnimkou kovových a ostatné výrobky pre strešné krytiny s výnimkou kovových
zahrnuté v tejto triede.

(540) REVIVA
(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)

5091-2007
1.2.2007
5
5 - Dezinfekčné prípravky.

(540) FOGIT
(731) BOCHEMIE, s. r. o., Lidická 326, 735 95 Bohumín, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(510)

5094-2007
2.2.2007
44
44 - Kadernícke salóny; manikúra; masáže; salóny krásy.
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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 na výchovné a vzdelávacie účely; prevádzkovanie pracovno-diskusného a záujmového klubu; organizovanie výstav
a veľtrhov na vzdelávacie, kultúrne, výchovné
a zábavné účely; organizovanie spoločensko-kultúrnych akcií; usporadúvanie zábavných súťaží;
organizovanie súťaží o oceňovaní najlepších
exponátov, ako i najlepších expozícií; odborné
poradenstvo vzťahujúce sa na organizovanie výstav a veľtrhov na vzdelávacie, kultúrne, výchovné a zábavné účely; organizovanie módnych
prehliadok na výchovné, vzdelávacie, kultúrne

(540) XOXO
(731) Slivová Silvia, Marcheggská 17, 900 31 Stupava,
SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
9 (511)
(511)

5109-2007
5.2.2007
444929
30.1.2007
CZ
9, 16, 35, 37, 41
9 - Prístroje na záznam, prenos alebo reprodukciu
zvuku či obrazu; hardvér výpočtovej a/alebo komunikačnej a/alebo informačnej techniky; softvér
na magnetických nosičoch; magnetické alebo optické nosiče zvukových a/alebo obrazových záznamov nahrané a prázdne; videokazety nahrané
i prázdne, audiokazety nahrané i prázdne; audiovizuálne programy; audiovizuálne diela; audiovizuálne diela v digitálnej podobe; CD disky; videodiskety; audiodiskety; informácie a záznamy
v elektronickej podobe; elektronické databázy
a databázové produkty; informácie a/alebo dáta
a/alebo databázy a/alebo informačné produkty na
nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných, počítačových a komunikačných sieťach; elektronické časopisy; knihy v elektronickej podobe; multimediálne noviny a časopisy;
multimediálne, najmä elektronické periodiká; multimediálne informačné katalógy.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené do iných tried; tlačiarenské výrobky; tlačoviny; časopisy; periodiká;
knihy; potreby na knižné väzby; fotografie; papiernický tovar; fólie z umelých hmôt na balenie;
kalendáre; katalógy; prospekty; plagáty; pohľadnice; mapy; obálky; obaly patriace do tejto triedy; dosky patriace do tejto triedy; listový papier;
držiaky na písacie potreby; etikety okrem textilných; samolepky; papierové vlajky; baliaci papier; papierové obrúsky; písacie potreby; písacie
podložky; písacie súpravy; lepidlá pre papiernictvo alebo domácnosť; materiál pre umelcov; štetce; písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zaraďovače; učebné a
školské potreby a pomôcky s výnimkou prístrojov; plastické obaly, ktoré nie sú zaradené
v iných triedach.
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť;
poskytovanie pomoci pri prevádzke obchodu vrátane sprostredkovania obchodných a súvisiacich
obchodno-personálnych záležitostí; organizovanie výstav a veľtrhov na reklamné a obchodné
účely; organizovanie módnych prehliadok na
obchodné účely; odborné poradenstvo vzťahujúce sa na organizovanie výstav a veľtrhov na reklamné a obchodné účely; správa obchodných
záujmov tretích osôb; vypracúvanie štatistických prehľadov; poradenstvo v oblasti organizácie a ekonomiky podnikania; marketing; prieskum a analýza trhov; činnosť a služby v oblasti
aranžérstva výstavných plôch, výstavných expozícií, ako i výstavných exponátov na reklamné
a obchodné účely; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; distribúcia tovaru na reklamné
účely; rozmnožovanie dokumentov.
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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)
9 (511)
(511)

5112-2007
6.2.2007
41, 43
41 - Divadelné predstavenia; služby v oblasti estrád;
organizovanie a vedenie konferencií, seminárov
a sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie živých vystúpení; výroba divadelných alebo iných predstavení.
43 - Bary (služby); bufety (rýchle občerstvenie);
jedálne; kaviarne; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov; samoobslužné reštaurácie; reštaurácie.

(540) STOKA
(731) Uhlár Blahoslav, Pavlovova 4, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5116-2007
6.2.2007
25, 35, 39
25 - Bundy, cyklistické oblečenie, čiapky, futbalová obuv a topánky, gymnastické cvičky, kombinézy na vodné lyžovanie, kúpacie čiapky, kúpacie
plášte, obuv a šľapky na kúpanie, lyžiarske topánky a obuv, plavky, športová a turistická obuv.
35 - Reklamná agentúra, reklama, reklamná a propagačná činnosť, rozširovanie reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov alebo
náborových textov, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.
39 - Organizovanie okružných plavieb, organizovanie exkurzií, organizovanie okružných výletov,
organizovanie ciest, sprevádzanie turistov, spros-
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linky, šťavy (mäsové), sušienky, tapioka, torty, výrobky z kakaa, zmrzliny, žuvačky, nie na lekárske použitie.

tredkovanie prepravy, preprava turistov, organizovanie výletov, rezervácia zájazdov.
(540) BLACK PEARL
(731) BUBO travel agency, s. r. o., Grösslingova 59,
811 09 Bratislava, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5129-2007
7.2.2007
33, 35
33 - Vína všetkých druhov.
35 - Maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými
v triede 33; sprostredkovanie obchodu s tovarmi
uvedenými v triede 33.

(540) NOSTALGIA
(731) Pannon Food Slovakia s. r. o., Veľká Mača 960,
925 32 Veľká Mača, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5145-2007
12.2.2007
5, 32
5 - Liečivé nápoje.
32 - Nealkoholické nápoje s výnimkou ovocných
kokteilov.

(540) EQUILIBRIUM
(731) Ducko Ivan, Ing., Sibírska 7, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5153-2007
14.2.2007
35, 36
35 - Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodného manažmentu, obchodnej správy a obchodnej administratívy.
36 - Služby poskytované poisťovacími agentmi
v oblasti poisťovníctva, a to poradenstvo, sprostredkovanie poistenia, likvidácia poistných udalostí, analýzy poistného trhu.

(540)

(591) modrá, zelená, hnedá
(731) CHOCOLAND s. r. o., Kopčianska 63, 851 01
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

(591) modrá, sivá
(731) DIMANO, a. s., Saratovská 26, 841 02 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540) VINDICO
(731) VINDICO INSURANCE ADVISORS, a. s., Laurinská 18, 811 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5184-2007
22.2.2007
5, 32
5 - Liečivé nápoje.
32 - Nealkoholické nápoje.

5193-2007
26.2.2007
11, 35
11 - Sanitárne toaletné prístroje a zariadenia; hygienické zariadenia na oplachovanie intímnych
častí; záchodové sedadlá; sprchy; vane na sedacie
kúpele; prenosné hygienické zariadenia.
35 - Maloobchodná činnosť so sanitárnym a hygienickým tovarom; zásobovacie služby pre tretie osoby; sprostredkovanie obchodu s tovarom.

5195-2007
26.2.2007
8, 16
8 - Nožnice.
16 - Písacie potreby všetkého druhu (guľôčkové
perá, popisovače, pastelky, grafitové ceruzky, rolety, gélové perá, plniace perá), kružidlá, štetce,
voskovky, plastelína, krieda, lepidlá pre domácnosť, školu a kancelárske účely, guma na gumovanie, strúhadlá na ceruzky, opravné pásky, lepiace pásky na kancelárske účely a pre domácnosť, dierkovače zaradené v tejto triede, zošívačky, spinky a spony zaradené v tejto triede, pripináčiky, vodové farby, temperové farby ako školské potreby.

(540)

(540)
(731) ELMICH ART-TOYS, s. r. o., U Hrůbků 1570,
709 00 Ostrava -Nová Ves, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(731) Ducko Ivan, Ing., Sibírska 7, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5192-2007
26.2.2007
30
30 - Bonbóny, čokoláda, cukríky, cukrovinky, kakao, karamelky, káva, keksy, ľad na osvieženie,
marcipán, mentolové cukríky, oblátky, pastilky, pečivo (prášok do pečiva), perníky, medovníky, pra-

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

5202-2007
27.2.2007
32, 35, 43
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment;
obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce.
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43 - Služby barov, reštaurácií, jedální, snackbarov,
kaviarní, bufetov; prenájom prechodného ubytovania, rezervácia prechodného ubytovania.
(540) POTREFENÁ HUSA
(731) Pivovary Staropramen a. s., Nádražní 84, 150 54
Praha, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5203-2007
27.2.2007
32, 35, 43
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment;
obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce.
43 - Služby barov, reštaurácií, jedální, snackbarov,
kaviarní, bufetov; prenájom prechodného ubytovania, rezervácia prechodného ubytovania.

(540) Beerpoint
(731) Pivovary Staropramen a. s., Nádražní 84, 150 54
Praha, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5233-2007
5.3.2007
12, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu, autá, automobily, autobusy, autokary, automobilové obývacie prívesy, automobilové pneumatiky, automobilové podvozky, karosérie automobilov, karosérie dopravných prostriedkov, automobilové strechy, plátenné strechy
na automobily, autopoťahy, autosedadlá, batožinové nosiče na vozidlá, batožinové kufre na motocykle, bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov, bezpečnostné sedačky pre deti do automobilov, bicykle, blatníky, brzdové diely do vozidiel,
čalúnenie automobilov, čelné sklá, dvere na dopravné prostriedky, elektromobily, motory do
pozemných vozidiel, kamióny, nákladné vozidlá,
kapoty na vozidlá, karavany (obytné prívesy), kolesá vozidiel, motocykle, náboje kolies automobilov, nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách), nápravy vozidiel,
nárazníky vozidiel, nosiče lyží na autá, opierky
na sedadlá automobilov, opravárske náradie na
opravu pneumatík, zariadenia do automobilov
proti oslneniu, ozubené kolesá a ozubené prevody do pozemných vozidiel, pneumatiky, protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov,
poťahy na sedadlá vozidiel, poťahy na volanty
vozidiel, prevodovky do pozemných vozidiel, protišmykové reťaze, snehové reťaze, tlmiace pružiny do dopravných prostriedkov, ráfy kolies automobilov, rámy, podvozky automobilov, sedadlá
automobilov, sklopné zadné dosky (časti dopravných prostriedkov), smerovky na vozidlá, spätné
zrkadlá, stierače, hydraulické obvody pre vozidlá, tlmiče automobilov, ložiskové čapy hriadeľov
a náprav, volanty vozidiel, poťahy na volanty vozidiel, diaľkovo ovládané vozidlá iné než hračky, zabezpečovacie poplašné zariadenia proti
odcudzeniu vozidiel, zabezpečovacie zariadenia
proti odcudzeniu vozidiel, závažie na vyváženie
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kolies vozidiel, kryty na automobilové kolesá,
disky na kolesá vozidiel, okenné tabule na okná
vozidiel, ťažné zariadenia pre vozidlá, časti a súčasti dopravných prostriedkov patriace do triedy 12.
35 - Maloobchodná činnosť v oblasti predaja
ojazdených motorových vozidiel všetkého druhu,
maloobchodná činnosť v oblasti vozidiel, náhradných dielov pre vozidlá, súčasti vozidiel, autodoplnkov, maloobchodná činnosť v oblasti povinnej
a doplnkovej výbavy vozidiel, zhromažďovanie
rozličných výrobkov, predovšetkým vozidiel pre
tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť
zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne
prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo
elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu, sprostredkovanie obchodu s novými alebo
ojazdenými vozidlami, maloobchodná činnosť
v oblasti predaja softvéru, kancelárie zaoberajúce
sa dovozom a vývozom, oceňovanie vozidiel, reklama, rozhlasová a televízna reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, pomoc pri riadení obchodných
aktivít, ako aj služby reklamných a inzertných
organizácií poskytované predovšetkým vo forme
komunikácie s verejnosťou a inzerciou prostredníctvom všetkých komunikačných prostriedkov
a týkajúce sa všetkých druhov výrobkov alebo
služieb, obchodný manažment a riadenie, pomoc
pri riadení obchodnej činnosti, marketingové služby, marketingové poradenstvo a štúdie, ekonomické a organizačné poradenstvo, prieskum trhu,
vedenie kartoték v počítači, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov,
služby porovnávania cien, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov,
podpora predaja pre tretie osoby, predvádzanie
tovaru, prezentácia tovarov v komunikačných médiách pre maloobchod, sekretárske služby, administratívne práce, administratívne spracovanie
obchodných objednávok, administratívna správa
hotelov, analýzy nákladov, prepisovanie, spracovanie textov, príprava miezd a výplatných listín,
príprava a vyhotovenie daňových priznaní, obchodné rady a informácie spotrebiteľom, public
relations, obchodné sprostredkovanie lízingových
zmlúv najmä na dopravné prostriedky, účtovníctvo, vedenie účtovníctva, vedenie účtovných kníh,
revízia účtov, fakturácia, obchodná sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu, servisu a služieb v automobilovom priemysle, obchodná barterová činnosť, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35 až 45.
36 - Lízingová činnosť patriaca do tejto triedy,
služby v oblasti nehnuteľností v rámci developérskej činnosti, finančný lízing, finančný lízing
dopravných prostriedkov, poisťovníctvo, služby
týkajúce sa poistenia, informácie o poistení v oblasti poistenia dopravných prostriedkov, uzatváranie
a sprostredkovanie poistiek, poistenie proti nehodám, poistenie pri pozemnej doprave, služby v oblasti financovania a peňažníctva, služby úverových
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ústavov, ktoré nie sú bankami, ako napríklad samostatné finančné spoločnosti, služby investičných trustov a holdingových spoločností, finančné informácie, finančné záruky, kaucie a garancie, platenie na splátky, finančné a daňové ohodnocovanie, služby týkajúce sa úverových kariet,
zmenárenské služby, služby bankových ústavov
alebo im podobných inštitúcií, ako napr. zmenárenské a klíringové služby, organizovanie zbierok, záložňa, realitné kancelárie, služby v oblasti
nehnuteľností, služby poskytované správcami nehnuteľného majetku, ako tiché spoločníctvo alebo
financovanie, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, oceňovanie nehnuteľností, sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami, vedenie
nájomných domov, prenájom kancelárskych priestorov, bytov a fariem, inkasovanie nájomného,
poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
37 - Inštalácia, montáž a opravy výrobných a opravárenských technológií v automobilovom priemysle, poradenská činnosť v oblasti inštalácie
a servisu v automobilovom priemysle, autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie), umývanie dopravných prostriedkov, opravy, montážne
a inštalačné služby, služby klampiarov, autoservisy, nastavovanie dopravných prostriedkov, informácie o opravách vozidiel, údržba a opravy vozidiel, protikorózne nátery ako ošetrovanie vozidiel, čalúnenie a čalúnnické opravy interiérov
v dopravných prostriedkoch, oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov, inštalácia a opravy zabezpečovacích zariadení proti odcudzeniu
vozidiel, protektorovanie pneumatík, vulkanizácia pneumatík (oprava), leštenie a mazanie vozidiel, čistenie vozidiel, čistenie interiérov vozidiel, montáž a demontáž častí a súčastí motorových vozidiel, montáž a demontáž autopríslušenstva, stavebníctvo (stavebná činnosť), poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu.
39 - Prenájom a zapožičiavanie automobilov, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom nosičov na automobily, informácie o doprave, odťahová služba, ťahanie alebo vlečenie dopravných
prostriedkov pri poruchách alebo nehodách, informácie o doprave, automobilová preprava, služby
parkovania automobilov, poskytovanie pomoci
pri doprave, preprava výrobných a opravárenských
technológií v automobilovom priemysle, prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie, skladovanie tovaru, sprostredkovanie prepravy, služby vodičov, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronic-kej
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Vzdelávanie, vyučovanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení, informácie o výcvikoch,
kurzoch a školeniach, pedagogické informácie,
skúšanie a preskúšavanie ako pedagogická činnosť, ukážky praktických cvičení, organizácia
a vedenie dielní na výučbu, organizovanie a vedenie konferencií, seminárov, kolokvií a kongresov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, zábava, obveselenie, športová a kultúrna činnosť, služby, ktorých zámerom je pobavenie, rozptýlenie alebo rekreácia osôb, informácie o možnostiach zábavy, služby v oblasti estrád,

zábavy, hier a kultúrnych podujatí, organizovanie
lotérií, plesov, športových súťaží, živých vystúpení, organizovanie zábavných súťaží, služby zamerané na rekreáciu osôb (rekreačné služby), výchovno-zábavné klubové služby, elektronická
edičná činnosť v malom (DTP služby), online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme,
vydávanie časopisov, novín a iných periodických
publikácií s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, vydávanie kníh, časopisov, periodík, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
42 - Služby vedecké a technologické včítane výskumu v oblasti vedy a priemyslu, priemyselné
analýzy a priemyselný výskum, developérska činnosť v stavebníctve (komplexná činnosť prípravy
a realizácie projektov), návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru, služby inžinierov, ktorí
sa zaoberajú odhadmi, ohodnocovaním, výskumom
a výstupnými správami v oblasti vedy a technológií, priemyselné dizajnérstvo, skúšky materiálov, štúdie technických projektov, projektová
činnosť, technická kontrola automobilov, vytváranie a udržiavanie počítačových webových stránok pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových
webových stránkach; dizajn, testovanie, rešerše,
analýzy, časové zdieľanie, technická podpora
a iné technické a poradenské služby vo vzťahu
k softvéru, počítačom a k vývoju počítačových
programov, príprava softvérového rozhrania cez
sieť s umožnením špecifického zákazníckeho prístupu na globálnu, celosvetovú počítačovo-informačnú sieť k prenosu a rozširovaniu informácií,
počítačové programovanie, návrh softvéru, návrh
počítačových systémov, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru a softvéru, odborné poradenstvo a diagnostika v oblasti počítačových zostáv,
serverov, sieťových systémov, tlačiarní, kopírovacích strojov, elektroniky a multimédií, výskum
a vývoj v oblasti softvéru, počítačov a počítačových komponentov, servis a aktualizovanie počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, inštalácia počítačových programov, analýza softvéru, diagnostikovanie a testovanie softvéru, prenájom počítačov a počítačového softvéru, prenájom počítačových periférnych zariadení, prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových
stránkach, grafický a priemyselný dizajn, navrhovanie obalov, poskytovanie uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo internetu.
43 - Reštauračné a kaviarenské služby, prevádzka reštaurácií a kaviarní, služby ponúkané osobami alebo podnikmi, ktorých cieľom je príprava
potravín alebo nápojov na konzumáciu, ako aj
služby ponúkajúce ubytovanie, nocľah, prístrešok v hoteli, penzióny alebo iné zariadenia zabezpečujúce dočasné ubytovanie, prechodné ubytovanie, bufety (rýchle občerstvenie), jedálne a závodné jedálne, hotelierske služby, služby barov,
poskytovanie hotelového ubytovania, služby motelov, penziónov, prenájom prechodného ubytovania, rezervácia prechodného ubytovania, rezervá-
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cia penziónov a hotelov, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
45 - Spravovanie autorských práv, poskytovanie
a distribúcia licencií k právam duševného vlastníctva, predovšetkým k počítačovým programom so súhlasom autora.
(540)

(731) Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 5,
831 07 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5243-2007
6.3.2007
29
29 - Mlieko, syr a mliečne výrobky, jedlé oleje
a tuky.

(540)

(591) červená, modrá, žltá, biela
(731) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

5244-2007
6.3.2007
29
29 - Mlieko, syr a mliečne výrobky, jedlé oleje
a tuky.

(540)

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

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

5253-2007
6.3.2007
9, 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41
9 - Elektrické a elektronické komunikačné a telekomunikačné prístroje a nástroje; komunikačné
a telekomunikačné prístroje a nástroje; elektrické
a elektronické prístroje a nástroje, všetky na spracovanie, zaznamenávanie, uchovávanie, prenos,
vyhľadávanie, obnovovanie alebo príjem dát; prístroje a nástroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku, obrazov a kódovaných dát; televízne prístroje a nástroje; hologramy; počítače;
periférne zariadenia pre počítače; elektronické
obvody na prenos programovaných dát; počítačové programy; počítačový softvér; disky, pásky
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a vodiče, všetky ako magnetické nosiče údajov;
prázdne a nahraté magnetické karty; počítačový
softvér poskytovaný z internetu; elektronické publikácie (kopírovateľné) poskytované online z počítačových báz dát alebo z internetu; počítačový
softvér a telekomunikačné prístroje (vrátane modemov) na umožnenie pripojenia k bázam dát
a k internetu; počítačový softvér na umožnenie
vyhľadávania dát; digitálna hudba (kopírovateľná) poskytovaná z počítačových báz dát alebo
z internetu; digitálna hudba (kopírovateľná) poskytovaná z MP3 internetových webových stránok; MP3 prehrávače; satelitné vysielače a prijímače; elektrické vodiče a káble; odporové vodiče; zváracie elektródy; paginovacie, rádiové paginovacie a rádiové telefónne prístroje a nástroje;
telefóny, mobilné telefóny a telefónne slúchadlá;
príslušenstvo pre telefóny a telefónne slúchadlá;
adaptéry na použitie s telefónmi; nabíjačky batérií na použitie s telefónmi; jednotky na upevnenie
na stole alebo v aute so zabudovaným reproduktorom umožňujúce použitie telefónneho slúchadla bez držania rukami (hands-free); držiaky telefónnych prístrojov do auta; tašky, puzdrá a obaly
špeciálne upravené na držanie alebo prenášanie
prenosných telefónov a telefónneho vybavenia
s príslušenstvom; počítačové osobné organizéry;
antény; batérie, akumulátory; mikroprocesory; klávesnice; modemy; elektronické globálne zameriavacie systémy; elektronické navigačné a zameriavacie prístroje a nástroje; monitorovacie (iné
než in vivo monitorovacie) prístroje a nástroje;
rádiové prístroje a nástroje; prístroje a nástroje na
elektrické riadenie, testovacie (iné než in vivo
testovacie), signalizačné, kontrolné a učebné prístroje a nástroje; optické a elektrooptické prístroje
a nástroje; videofilmy; elektrické a elektronické
príslušenstvo a periférne zariadenia určené a prispôsobené na použitie s počítačmi, audiovizuálne
prístroje a zariadenia a prístroje na elektronické
hry; časti a fitingy všetkých uvedených tovarov.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov nezahrnuté v iných triedach; tlačoviny; fotografie; obrazy; knihy; časopisy; periodiká;
tlačené publikácie; písacie potreby; papiernický
tovar; papiernické výrobky; kancelárske potreby
okrem nábytku; obaly, škatule a baliace materiály nezahrnuté v iných triedach; papierové obrusy;
materiály na kreslenie a maľovanie nezahrnuté
v iných triedach; zápisníky, adresáre, diáre a knihy na osobné zapisovanie; záložky do kníh; kalendáre; plagáty; plánovače; materiály na modelovanie nezahrnuté v iných triedach; inštruktážne
a učebné materiály okrem prístrojov; papierové,
kartónové, lepenkové a plastové tašky na nosenie
len ako obalové materiály zahrnuté v triede 16.
20 - Rámy na obrazy.
35 - Reklama, propagácia a inzercia; podpora predaja; obchodný manažment; obchodná správa; organizácia a manažment plánu obchodného rozvoja
a lojality; obchodné informačné služby; administratívne spracovanie a organizovanie zásielkových služieb; usporadúvanie obchodných predstavovaní; služby obchodného prieskumu a prehľadov; služby obchodných prognóz; poskytovanie obchodných, administratívnych a sekretárskych služieb; usporadúvanie a vedenie výstav
a expozícií na obchodné účely; dražby prostred-
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níctvom internetu; služby obchodnej správy na
spracovanie predaja prostredníctvom internetu;
reklamné, propagačné a inzertné služby na podporu elektronického obchodu; obchodné a podnikateľské poradenské a konzultačné služby, poskytovanie informácií a poradenstvo v oblasti zásobovania a podpory predaja tovarov a výberu
a vystavovania výrobkov; poskytovanie informácií a poradenstvo potenciálnym kupcom tovarov
a výrobkov; všetky uvedené služby poskytované
online z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu alebo poskytovaných inými spôsobmi; zhromažďovanie a prepis dát; zhromažďovanie inzerátov a reklamy na použitie ako webových stránok na internete; zhromažďovanie adresárov na účely zverejnenia na internete; poskytovanie priestoru na webových stránkach na účely
reklamy, propagácie a inzercie výrobkov a služieb; služby spracovania báz dát a spracovania dát;
manažment dát a elektronickej inventarizácie.
36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financovania; služby v oblasti peňažníctva; poisťovanie
a financovanie telekomunikačných prístrojov,
systémov a zariadení; poskytovanie vybavenia
a služieb súvisiacich s kreditnými kartami; poskytovanie služieb elektronického prevodu peňazí a online transakčných služieb; finančné služby;
služby v oblasti bankovníctva; služby investičného a finančného manažmentu; správa fondov
a investícií; počítačom riadené finančné služby;
poskytovanie služieb finančného ohodnocovania
online; služby v oblasti realít; manažment nehnuteľností a s tým súvisiace poskytovanie informácií; poskytovanie finančných informácií; cenové ponuky (kotácie) na burzy cenných papierov; informačné služby týkajúce sa cenných papierov a akcií; maklérstvo v oblasti cenných papierov a obligácií; zaobstarávanie a zhromažďovanie finančných zdrojov; charitatívne zbierky,
organizovanie zbierok a organizovanie aktivít súvisiacich so zaobstarávaním a zhromažďovaním
finančných zdrojov; finančné sponzorstvo; poskytovanie zliav; poskytovanie informačných
služieb týkajúcich sa poisťovníctva, finančníctva,
peňažníctva, domáceho a internetového bankovníctva, informácií o cenných papieroch a akciách,
maklérstve cenných papierov a obligácií poskytované online z počítačových báz dát alebo
z internetu; lízing prístrojov, nástrojov, zariadení
alebo komponentov na použitie pri poskytovaní
služieb uvedených v triede 38.
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikačných prístrojov a systémov, telefónov, mobilných
telefónov a telefónnych slúchadiel, paginovacích
prístrojov, rádiových paginovacích prístrojov, rádiových telefónnych prístrojov, počítačov a osobných organizérov, počítačového hardvéru, satelitných vysielačov a prijímačov; informačné služby
týkajúce sa všetkého uvedeného poskytované online z počítačových báz dát alebo z internetu alebo poskytované inými spôsobmi; informačné
služby týkajúce sa výstavby, údržby a opravy
domácností, všetko uvedené poskytované prostredníctvom telekomunikačného spojenia; informačné služby týkajúce sa údržby a opravy vozidiel, všetko poskytované prostredníctvom telekomunikačného spojenia; informačné služby tý-

kajúce sa opravy alebo inštalácie poskytované
online z počítačových báz dát alebo z internetu.
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické, faxové a telefaxové služby, služby zberu a prenosu správ a odkazov, rádiové paginovacie služby, služby elektronickej pošty; prenos a príjem
dát a informácií; služby elektronického doručovania správ a odkazov; online informačné služby
týkajúce sa telekomunikácií; služby výmeny dát;
telekomunikačný prenos dát; satelitné komunikačné služby; vysielanie a prenos rozhlasových
alebo televíznych programov; videotextové a teletextové služby, služby elektronického systému
výberu a vysielania dát televíznymi káblami alebo telefónnymi linkami; odkazové videoslužby;
konferenčné videoslužby; telefónne videoslužby;
telekomunikačný prenos informácií (vrátane webových stránok), počítačových programov a iných
dát; poskytovanie užívateľského prístupu k internetu; poskytovanie telekomunikačných pripojení
k internetu alebo k bázam dát; poskytovanie prístupu k internetovým stránkam s digitálnou hudbou; poskytovanie prístupu k MP3 webovým
stránkam na internete; poskytovanie prístupu
k elektronickej online sieti s cieľom vyhľadávať
a obnovovať informácie; doručovanie digitálnej
hudby telekomunikáciami; obsluha vyhľadávačov; telekomunikačné prístupové služby; prenos
správ, odkazov a obrazov pomocou počítačov;
komunikácia prostredníctvom počítačov; služby
tlačových kancelárií; prenos správ a informácií
o aktuálnom dianí; nájom alebo prenájom prístrojov, nástrojov, zariadení alebo komponentov na
použitie pri poskytovaní uvedených služieb;
služby prijímania telefonických hovorov a vybavovanie odkazov; poskytovanie a vedenie elektronických konferencií, diskusných skupín a rozhovorov (chat rooms); informačné služby týkajúce sa všetkého uvedeného.
39 - Zhromažďovanie, uskladňovanie a doručovanie výrobkov; organizovanie a riadenie poštového doručovania na objednávku; balenie a obaľovanie výrobkov; zabezpečovanie prepravy a cestovania; rezervácia zájazdov; informačné služby
spojené s prepravou a cestovaním; organizovanie
ciest a informácie s tým súvisiace, všetko poskytované online z počítačových báz dát alebo
z internetu; poskytovanie prenájmu, predaja a služby parkovania vozidiel vrátane rezervácií poskytované prostredníctvom telekomunikačného spojenia; služby prenajímania vozidiel (vehicle chartering services); porovnávanie cien a špecifikácií
automobilov a k tomu informačné služby poskytované prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov; poskytovanie informácií týkajúcich sa
všetkých uvedených služieb.
41 - Služby výchovy, vzdelávania, výcviku, kurzov
a školení; služby zábavy; organizovanie športových a kultúrnych aktivít; informácie týkajúce sa
výchovy, vzdelávania, zábavy, športových a kultúrnych udalostí poskytované online z počítačových báz dát alebo z internetu alebo poskytované
inými spôsobmi; služby elektronických hier poskytované z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; služby video- a audioprenájmu; služby rozhlasovej a televíznej zábavy; poskytovanie online elektronických publikácií; publikácia elektronických kníh, novín a časopisov
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online; publikácia textov v elektronickej alebo
v inej forme; výstavné služby, nie na komerčné
účely; poskytovanie online prístupu k výstavám
a výstavným službám, ktoré nie sú na komerčné
účely; programovacie služby týkajúce sa správ
a noviniek na prenos prostredníctvom internetu;
organizovanie a vedenie konferencií, seminárov,
sympózií, konzultácií, cvičení a workshopov; interaktívne a diaľkové výučbové kurzy a zasadania poskytované online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete
alebo poskytované inými spôsobmi; služby umeleckých galérií poskytované online prostredníctvom telekomunikačného spojenia; služby herní;
služby klubov; rezervácia a objednávanie vstupeniek na zábavné, športové a kultúrne podujatia;
služby elektronických knižníc na účely zabezpečovania elektronických informácií (vrátane archívnych informácií) vo forme elektronických textov,
audio- a/alebo videoinformácií a dát, hier a zábavy; služby elektronických hier poskytované prostredníctvom internetu; poskytovanie digitálnej hudby (nekopírovateľnej) z internetu; poskytovanie
digitálnej hudby (nekopírovateľnej) z MP3 internetových webových stránok; informácie o móde
poskytované prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov z počítačových báz dát alebo
prostredníctvom internetu; poskytovanie informácií týkajúcich sa všetkých uvedených služieb.
(540)

(591) čierna, biela, zelená
(731) Mobile Entertainment Company, a. s., Križkova 9,
811 04 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5274-2007
13.3.2007
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.
38 - Počítačová komunikácia, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, telegrafická komunikácia.
41 - Poskytovanie elektronických publikácií online 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; poskytovanie softvérov; 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)

(591) čierna, biela, sivá, modrá, zelená, červená, žltá

201

(731) ESET, spol. s r. o., Pionierska 9/A, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5308-2007
19.3.2007
35, 37, 39
35 - Sprostredkovanie veľkoobchodných služieb
v oblasti náhradných dielcov na ťahače, návesy
a nápravy, maloobchodné služby v oblasti náhradných dielcov na ťahače, návesy a nápravy.
37 - Servis náhradných dielcov na ťahače, návesy
a nápravy.
39 - Kamiónová nákladná doprava a jej sprostredkovanie.

(540)

(591) červená, čierna
(731) SAMPET spol. s r.o., Iľjušinova 2, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5309-2007
19.3.2007
35, 37, 39
35 - Sprostredkovanie veľkoobchodných služieb
v oblasti náhradných dielcov na ťahače, návesy
a nápravy, maloobchodné služby v oblasti náhradných dielcov na ťahače, návesy a nápravy.
37 - Servis náhradných dielcov na ťahače, návesy
a nápravy.
39 - Kamiónová nákladná doprava a jej sprostredkovanie.

(540) SAMPET
(731) SAMPET spol. s r.o., Iľjušinova 2, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5336-2007
28.3.2007
38
38 - Prenos signálu pomocou satelitu; prenos správ
a obrazových informácií pomocou počítača; televízne vysielanie; vysielanie káblovej televízie.

(540)

(591) zelená, čierna, žltá, biela, modrá, ružová
(731) MEGA MAX MEDIA, s. r. o., Sv. Vincenta 2,
821 03 Bratislava, SK;
(740) Mojžiš Andrej, Mgr., Pezinok, SK;
(210) 5358-2007
(220) 2.4.2007
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cované stolárske drevo; drevené dlážky; drevené
dyhy; drevené obloženie; podlahové dosky; smola; tehly; žľaby s výnimkou kovových; lepenky
všetkých druhov na stavebné účely; bitúmenová
lepenka, asfaltová lepenka; základné konštrukcie
pre budovy s výnimkou kovových; stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; vápno; stavebná
malta; stavebný papier; strešné uholníky s výnimkou kovových; strešné krytiny všetkých druhov s výnimkou kovových; kremeň; asfaltové (bitúmenové) nátery, poťahy, pokryvy na strechy;
plstený materiál na budovy; stavebný kameň,
stavebné sklo; štrk; kameniny pre stavebníctvo;
troska (stavebný materiál); parkety (parketové podlahy); preklady s výnimkou kovových; dosky;
omietky, náterové hmoty pre stavebníctvo; obklady stien a priečok s výnimkou kovových; umelý
kameň; dlážky s výnimkou kovových; stropy,

9 (511) 29, 30, 43
(511) 29 - Hotové jedlá, najmä diétne, vrátane mrazených,
vyrobené prevažne z produktov patriacich do tejto triedy.
30 - Hotové jedlá, najmä diétne, vrátane mrazených, vyrobené prevažne z produktov patriacich
do tejto triedy.
43 - Výroba a distribúcia hotových jedál, najmä diétnych, vrátane mrazených, poradenstvo v oblasti
diétneho stravovania.
(540)

(731) EASY DIET, s.r.o., Matúšova 12, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5359-2007
2.4.2007
29, 30, 43
29 - Hotové jedlá, najmä diétne, vrátane mrazených, vyrobené prevažne z produktov patriacich
do tejto triedy.
30 - Hotové jedlá, najmä diétne, vrátane mrazených, vyrobené prevažne z produktov patriacich
do tejto triedy.
43 - Výroba a distribúcia hotových jedál, najmä diétnych, vrátane mrazených, poradenstvo v oblasti
diétneho stravovania.

stropné dosky s výnimkou kovových; obkladový
materiál na budovy s výnimkou kovového; stavebné krytiny s výnimkou kovových; škridly s výnimkou kovových; trámy s výnimkou kovových;
strechy s výnimkou kovových; izolačné stavebné
sklo; nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; konštrukčné materiály s výnimkou kovových; dlažba s výnimkou kovovej; lepenkové
platne pre stavebníctvo; dlaždice, stavebné obkladačky, obklady s výnimkou kovových na budovy; stavebné panely s výnimkou kovových, zlievarenské modely z dreva a z plastov.
20 - Nábytok vrátane kovového; stolíky a skrinky
na elektroniku a počítače; vystavovacie stojany;
police, regály; obloženie alebo ozdoby na nábytok s výnimkou kovových; príslušenstvo nábytku
s výnimkou kovového; rúčky a rukoväti na náradie s výnimkou kovových; nekovové kolieska na
nábytok; plastové lišty na nábytok, príslušenstvo
k nábytku s výnimkou kovového, drevené podstavce, kostry a hrany na nábytok; drevené a plastové doplnky nábytkov, stojany na počítače; nekovové spojovacie články; nekovové skrutky; nádoby z dreva alebo z plastu; obalové nádoby z plastov, príchytky a držiaky okrem kovových; zrkadlá
a rámy.

(540)

(591) bordová, biela
(731) EASY DIET, s.r.o., Matúšova 12, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5362-2007
4.4.2007
6, 19, 20
6 - Obyčajné kovy, ich zliatiny a výrobky z nich;
lisovacie formy; oceľové konštrukcie; kovové
konštrukcie; kovanie na nábytok; kovové skrinky
a debny; drobný železiarsky tovar; ostatné kovové a zámočnícke výrobky patriace do tejto triedy;
kovové strešné uholníky; stavebné kovania; kovové prenosné stavby; kovové obklady stien a priečok; kovový stavebný materiál; kovové stavebné
obklady; kovové stavebné konštrukcie; kovové
strešné krytiny; kovové stavebné panely; kovové
vzduchovody pre ventilačné a klimatizačné zariadenia; nedobytné pokladne a schránky, trezory, ohňovzdorné trezory, kovové schránky, kovové regály, kovové palety, zámky všetkých druhov (okrem elektrických), kľúče všetkých druhov, kovové bezpečnostné steny (súčasť stavby),
kovové dvere, kovové mreže, kovové príchytky
a držiaky.
19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového;
azbestocement; azbestová malta; asfaltové dlažby; bitúmen, asfalt, živice; pokrývačská dechtová
lepenka; šindle; betón, materiál na výrobu betónu; asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; špeciálne vonkajšie plášte budov s výnimkou kovových; stavebné drevo; preglejka; opra-

(540)

(731) Červenko Jozef, Ing. arch., Cádrova 17/A, 831 01
Bratislava, SK;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5363-2007
4.4.2007
6, 19, 20
6 - Obyčajné kovy, ich zliatiny a výrobky z nich;
lisovacie formy; oceľové konštrukcie; kovové
konštrukcie; kovanie na nábytok; kovové skrinky
a debny; drobný železiarsky tovar; ostatné kovové a zámočnícke výrobky patriace do tejto triedy;
kovové strešné uholníky; stavebné kovania; kovové prenosné stavby; kovové obklady stien a priečok; kovový stavebný materiál; kovové stavebné
obklady; kovové stavebné konštrukcie; kovové
strešné krytiny; kovové stavebné panely; kovové
vzduchovody pre ventilačné a klimatizačné za-

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
riadenia; nedobytné pokladne a schránky, trezory, ohňovzdorné trezory, kovové schránky, kovové regály, kovové palety, zámky všetkých druhov (okrem elektrických), kľúče všetkých druhov, kovové bezpečnostné steny (súčasť stavby),
kovové dvere, kovové mreže, kovové príchytky
a držiaky.
19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového;
azbestocement; azbestová malta; asfaltové dlažby; bitúmen, asfalt, živice; pokrývačská dechtová
lepenka; šindle; betón, materiál na výrobu betónu; asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; špeciálne vonkajšie plášte budov s výnimkou kovových; stavebné drevo; preglejka; opracované stolárske drevo; drevené dlážky; drevené
dyhy; drevené obloženie; podlahové dosky; smola; tehly; žľaby s výnimkou kovových; lepenky
všetkých druhov na stavebné účely; bitúmenová
lepenka, asfaltová lepenka; základné konštrukcie
pre budovy s výnimkou kovových; stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; vápno; stavebná
malta; stavebný papier; strešné uholníky s výnimkou kovových; strešné krytiny všetkých druhov
s výnimkou kovových; kremeň; asfaltové (bitúmenové) nátery, poťahy, pokryvy na strechy; plstený materiál na budovy; stavebný kameň, stavebné sklo; štrk; kameniny pre stavebníctvo; troska (stavebný materiál); parkety (parketové podlahy); preklady s výnimkou kovových; dos-ky;
omietky, náterové hmoty pre stavebníctvo; obklady stien a priečok s výnimkou kovových;
umelý kameň; dlážky s výnimkou kovových; stropy, stropné dosky s výnimkou kovových; obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového;
stavebné krytiny s výnimkou kovových; škridly
s výnimkou kovových; trámy s výnimkou kovových; strechy s výnimkou kovových; izolačné
stavebné sklo; nekovové vystužovacie materiály
pre stavebníctvo; konštrukčné materiály s výnimkou kovových; dlažba s výnimkou kovovej; lepenkové platne pre stavebníctvo; dlaždice, stavebné
obkladačky, obklady s výnimkou kovových na
budovy; stavebné panely s výnimkou kovových,
zlievarenské modely z dreva a z plastov.
20 - Nábytok vrátane kovového; stolíky a skrinky
na elektroniku a počítače; vystavovacie stojany;
police, regály; obloženie alebo ozdoby na nábytok s výnimkou kovových; príslušenstvo nábytku
s výnimkou kovového; rúčky a rukoväti na náradie s výnimkou kovových; nekovové kolieska na
nábytok; plastové lišty na nábytok, príslušenstvo
k nábytku s výnimkou kovového, drevené podstavce, kostry a hrany na nábytok; drevené a plastové doplnky nábytkov, stojany na počítače; nekovové spojovacie články; nekovové skrutky;
nádoby z dreva alebo z plastu; obalové nádoby
z plastov, príchytky a držiaky okrem kovových;
zrkadlá a rámy.
(540) 7BASICe
(731) Červenko Jozef, Ing. arch., Cádrova 17/A, 831 01
Bratislava, SK;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
(210) 5364-2007
(220) 4.4.2007
9 (511) 6, 19, 20
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(511) 6 - Obyčajné kovy, ich zliatiny a výrobky z nich;
lisovacie formy; oceľové konštrukcie; kovové
konštrukcie; kovanie na nábytok; kovové skrinky
a debny; drobný železiarsky tovar; ostatné kovové a zámočnícke výrobky patriace do tejto triedy;
kovové strešné uholníky; stavebné kovania; kovové prenosné stavby; kovové obklady stien a priečok; kovový stavebný materiál; kovové stavebné
obklady; kovové stavebné konštrukcie; kovové
strešné krytiny; kovové stavebné panely; kovové
vzduchovody pre ventilačné a klimatizačné zariadenia; nedobytné pokladnice a schránky, trezory, ohňovzdorné trezory, kovové schránky, kovové regály, kovové palety, zámky všetkých druhov (okrem elektrických), kľúče všetkých druhov, kovové bezpečnostné steny (súčasť stavby),
kovové dvere, kovové mreže, kovové príchytky
a držiaky.
19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového;
azbestocement; azbestová malta; asfaltové dlažby; bitúmen, asfalt, živice; pokrývačská dechtová
lepenka; šindle; betón, materiál na výrobu betónu; asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; špeciálne vonkajšie plášte budov s výnimkou kovových; stavebné drevo; preglejka; opracované stolárske drevo; drevené dlážky; drevené
dyhy; drevené obloženie; podlahové dosky; smola; tehly; žľaby s výnimkou kovových; lepenky
všetkých druhov na stavebné účely; lepenka bitúmenová, lepenka asfaltová; základné konštrukcie pre budovy s výnimkou kovových; stavebné
konštrukcie s výnimkou kovových; vápno; stavebná malta; stavebný papier; strešné uholníky
s výnimkou kovových; strešné krytiny všetkých
druhov s výnimkou kovových; kremeň; asfaltové
(bitúmenové) nátery, poťahy, pokryvy na strechy;
plstený materiál na budovy; stavebný kameň, stavebné sklo; štrk; kameniny pre stavebníctvo; troska (stavebný materiál); parkety (parketové podlahy); preklady s výnimkou kovových; dosky;
omietky, náterové hmoty pre stavebníctvo; obklady stien a priečok s výnimkou kovových; umelý
kameň; dlážky s výnimkou kovových; stropy,
stropné dosky s výnimkou kovových; obkladový
materiál na budovy s výnimkou kovového; stavebné krytiny s výnimkou kovových; škridly s výnimkou kovových; trámy s výnimkou kovových;
strechy s výnimkou kovových; izolačné stavebné
sklo; nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; konštrukčné materiály s výnimkou kovových; dlažba s výnimkou kovovej; lepenkové
platne pre stavebníctvo; dlaždice, obkladačky stavebné, obklady s výnimkou kovových na budovy; stavebné panely s výnimkou kovových, zlievarenské modely z dreva a z plastov.
20 - Nábytok vrátane kovového; stolíky a skrinky
na elektroniku a počítače; vystavovacie stojany;
police, regály; obloženie alebo ozdoby na nábytok s výnimkou kovových; príslušenstvo nábytku
s výnimkou kovového; rúčky a rukoväti na náradie s výnimkou kovových; nekovové kolieska na
nábytok; plastové lišty na nábytok, príslušenstvo
k nábytku s výnimkou kovového, drevené podstavce, kostry a hrany na nábytok; drevené a plastové doplnky nábytkov, stojany na počítače; nekovové spojovacie články; nekovové skrutky; nádoby z dreva alebo z plastu; obalové nádoby z plastov, príchytky a držiaky okrem kovových; zrkadlá
a rámy.
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kou kovových, zlievarenské modely z dreva
a z plastov.
20 - Nábytok vrátane kovového; stolíky a skrinky
na elektroniku a počítače; vystavovacie stojany;
police, regály; obloženie alebo ozdoby na nábytok s výnimkou kovových; príslušenstvo nábytku
s výnimkou kovového; rúčky a rukoväti na náradie s výnimkou kovových; nekovové kolieska na
nábytok; plastové lišty na nábytok, príslušenstvo
k nábytku s výnimkou kovového, drevené podstavce, kostry a hrany na nábytok; drevené a plastové doplnky nábytkov, stojany na počítače; nekovové spojovacie články; nekovové skrutky; nádoby z dreva alebo z plastu; obalové nádoby z plastov, príchytky a držiaky okrem kovových; zrkadlá
a rámy.

(540)

(731) Červenko Jozef, Ing. arch., Cádrova 17/A, 831 01
Bratislava, SK;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5365-2007
4.4.2007
6, 19, 20
6 - Obyčajné kovy, ich zliatiny a výrobky z nich;
lisovacie formy; oceľové konštrukcie; kovové
konštrukcie; kovanie na nábytok; kovové skrinky
a debny; drobný železiarsky tovar; ostatné kovové a zámočnícke výrobky patriace do tejto triedy;
kovové strešné uholníky; stavebné kovania; kovové prenosné stavby; kovové obklady stien a priečok; kovový stavebný materiál; kovové stavebné
obklady; kovové stavebné konštrukcie; kovové
strešné krytiny; kovové stavebné panely; kovové
vzduchovody pre ventilačné a klimatizačné zariadenia; nedobytné pokladnice a schránky, trezory, ohňovzdorné trezory, kovové schránky, kovové regály, kovové palety, zámky všetkých druhov (okrem elektrických), kľúče všetkých druhov, kovové bezpečnostné steny (súčasť stavby),
kovové dvere, kovové mreže, kovové príchytky
a držiaky.
19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového;
azbestocement; azbestová malta; asfaltové dlažby; bitúmen, asfalt, živice; pokrývačská dechtová
lepenka; šindle; betón, materiál na výrobu betónu; asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; špeciálne vonkajšie plášte budov s výnimkou kovových; stavebné drevo; preglejka;
opracované stolárske drevo; drevené dlážky; drevené dyhy; drevené obloženie; podlahové dosky;
smola; tehly; žľaby s výnimkou kovových; lepenky všetkých druhov na stavebné účely; lepenka bitúmenová, lepenka asfaltová; základné konštrukcie pre budovy s výnimkou kovových; stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; vápno;
stavebná malta; stavebný papier; strešné uholníky s výnimkou kovových; strešné krytiny všetkých druhov s výnimkou kovových; kremeň; asfaltové (bitúmenové) nátery, poťahy, pokryvy na
strechy; plstený materiál na budovy; stavebný kameň, stavebné sklo; štrk; kameniny pre stavebníctvo; troska (stavebný materiál); parkety (parketové podlahy); preklady s výnimkou kovových; dosky; omietky, náterové hmoty pre stavebníctvo; obklady stien a priečok s výnimkou
kovových; umelý kameň; dlážky s výnimkou kovových; stropy, stropné dosky s výnimkou kovových; obkladový materiál na budovy s výnimkou
kovového; stavebné krytiny s výnimkou kovových; škridly s výnimkou kovových; trámy s výnimkou kovových; strechy s výnimkou kovových;
izolačné stavebné sklo; nekovové vystužovacie
materiály pre stavebníctvo; konštrukčné materiály s výnimkou kovových; dlažba s výnimkou kovovej; lepenkové platne pre stavebníctvo; dlaždice, obkladačky stavebné, obklady s výnimkou
kovových na budovy; stavebné panely s výnim-

(540) DOZ12eN
(731) Červenko Jozef, Ing. arch., Cádrova 17/A, 831 01
Bratislava, SK;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

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

5411-2007
12.4.2007
6, 19, 35, 37, 40, 41, 42, 45
6 - Dvere kovové nezahrnuté v iných triedach,
dvere kovové odolné proti ohňu, dvere oceľové,
dvere z kujného železa, kovové dvere plné; dverové kovanie (kovové), dverné rámy kovové, dverové kľučky (kovové), dverové zarážky a krúžky
zarážok (kovové), kovanie okenné, kovanie stavebné, kovanie na posuvné dvere, kovanie nábytkové kovové, obyčajné kovy v surovom stave
a v polospracovanom stave a ich zliatiny, haly
kovové montované, závesy kovové, kovové závesné systémy pre stropné podhľady, panely kovové, kovové stavebné dielce, hliník, okenné rámy kovové, okná kovové, okenné stavače, kovové stavebné konštrukcie, kovy tvarované rôznym
spôsobom, lisované, razené, kované, frézované,
vŕtané, sústružené (neobsiahnuté v iných triedach),
kovové podperné plechy alebo dosky, kovové
mriežky ku kozubom, kovové mreže, kovanie na
dvere a okná, kovanie na kľučky kovové, kovanie na nábytok, kovanie na výrobky stavebného
stolárstva, ploty kovové, oceľ, oceľ cementačná,
stavebné oceľové dielce, oceľové predmety tvarované (neobsiahnuté v iných triedach), oceľové
zvinovacie rolety, oceľové výrobky (neobsiahnuté v iných triedach), oceľový plech, kovové požiarne uzávery stavebných otvorov.
19 - Dvere krídlové (drevené), dvere posuvné
drevené, dvere posuvné sklenené, dvere sklznicové (sklenené), dverné rámy nekovové, dverné
výplne (nekovové); dvere sklenené, odolné proti
ohňu; dvere nekovové, okenné rámy nekovové,
okenné sklo s výnimkou okenného skla na okná
automobilov, vláknité stavebné panely a dosky,
steny drevené, vláknité a z aglomerovaného materiálu; dyhy z dreva, drevené ostenie, drevo atlasové, drevo banské, stavebné drevo, stavebné
drevené polotovary, drevo na debny, drevo na
dyhy, drevo preglejkové, drevo schopné formovania, drevo tvarované, drevo spôsobilé na liatie
(zmes dreveného prachu), sklo s drôtenou vložkou, ohňovzdorné sklo vrátane drôtikového pre
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stavebníctvo, dvere presklené, sklo nepriestrelné
pre stavebníctvo, sklo stavebné, presklené steny
s požiarnou odolnosťou ako stavebné prvky, nekovové požiarne uzávery stavebných otvorov.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti, personálne poradenstvo, maloobchodná činnosť s tovarmi
uvedenými v triedach 6 a 19, sprostredkovanie
uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarmi, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 37, 40, 41, 42 a 45.
37 - Stavby a opravy, uskutočňovanie bytových
a občianskych stavieb, uskutočňovanie priemyselných stavieb, murárske práce, železobetonárske práce, opravy stavebných inžinierskych zariadení, montážne stavebné práce, montáž požiarnych uzáverov stavebných otvorov, monitorovanie stavebných prác a výstavby interiérov, špeciálne úpravy akustických vlastností interiérov,
inštalácia akustických (zvukovoizolačných) panelov, montáže sadrokartónových dielcov, montáže deliacich stien a priečok, montáže sadrokartónových systémov, ošetrovanie drevených stavieb, konštrukcií, nábytku a iných výrobkov, poradenstvo v stavebníctve.
40 - Spracovanie a úprava materiálov, spracovanie plastických hmôt, úprava a spracovanie kovov, spracovanie dreva; farbenie, povrchová úprava kovov, eloxovanie, emailovanie, galvanizácia,
fosfátovanie, chrómovanie, zinkovanie, apretácia
textilu, bielenie a farbenie látok, poradenstvo
v oblasti spracovania a úpravy materiálov.
41 - Tlmočnícke a prekladateľské služby, organizovanie kurzov, školení a seminárov, organizovanie vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských,
umeleckých a športových podujatí.
42 - Architektúra, služby architektov, projektovanie stavieb, znalecké posudky - inžinierske práce,
prenájom počítačov.
45 - Technické poradenstvo (požiarne).
(540) FORBE
(731) FORBE s.r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5440-2007
20.4.2007
4
4 - Motorové a mazacie oleje do automobilov,
mazacie tuky a vazelíny na priemyselné účely.

(540)

(591) žltá, čierna
(731) Jaroslav Flendrovský, FEMOTO, Myslenická 1,
902 01 Pezinok, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
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Zverejnené prihlášky ochranných známok vzniknuté premenou prihlášok
ochranných známok spoločenstva
„Účinky prihlášok ochranných známok a zapísaných ochranných známok vzniknutých premenou prihlášok ochranných známok spoločenstva a ochranných známok spoločenstva s dátumom podania, priority a seniority pred dňom prístupu Slovenskej
republiky k EÚ nastávajú na území SR dňom 1. 5. 2004.“
(210)
1246-2006
2357-2006
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1246-2006
27.6.2001
3
3 - Voňavkárske výrobky.

(540) SENSI
(641) 002278240, 27.6.2001
(731) GA MODEFINE SA, Via Penate, 4, CH-6850
Mendrisio, CH;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Praha, CZ;

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

2357-2006
3.6.2004
5
5 - Farmaceutické prípravky.

(540) DALEN
(641) 003860954, 3.6.2004
(731) ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2, 78467
Konstanz, DE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky bez zmeny
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

462-2000
1181-2000
3090-2001
1251-2002
1586-2002
1587-2002
1588-2002
2451-2002
3371-2002
1309-2003
3268-2004
3270-2004
5140-2004
5329-2004
534-2005
1212-2005
1627-2005
1925-2005
2015-2005
2017-2005
2018-2005
2093-2005
2143-2005
2146-2005
2353-2005
2354-2005
2355-2005
2356-2005
2357-2005
2362-2005
2364-2005
2367-2005
2369-2005
5482-2005
5855-2005
5856-2005
5857-2005
5994-2005
6087-2005
6326-2005
178-2006
179-2006
180-2006
411-2006
418-2006
419-2006
420-2006
421-2006
422-2006
423-2006
424-2006
436-2006
468-2006
488-2006
489-2006
490-2006
492-2006
493-2006
499-2006
500-2006
501-2006
502-2006
564-2006

217408
217409
217398
217403
217399
217404
217405
217734
217732
217406
217400
217401
217563
217733
217410
217411
217412
217413
217414
217564
217565
217566
217567
217568
217415
217416
217417
217418
217569
217570
217571
217572
217573
217407
217419
217420
217421
217574
217731
217575
217422
217423
217424
217425
217426
217427
217428
217429
217430
217431
217432
217433
217434
217435
217436
217437
217438
217439
217440
217441
217442
217443
217444

681-2006
757-2006
774-2006
775-2006
801-2006
802-2006
816-2006
837-2006
852-2006
857-2006
858-2006
859-2006
881-2006
889-2006
929-2006
930-2006
937-2006
938-2006
940-2006
965-2006
968-2006
984-2006
985-2006
986-2006
997-2006
998-2006
1005-2006
1022-2006
1023-2006
1024-2006
1031-2006
1033-2006
1036-2006
1039-2006
1060-2006
1065-2006
1094-2006
1096-2006
1097-2006
1098-2006
1101-2006
1102-2006
1104-2006
1108-2006
1109-2006
1110-2006
1112-2006
1113-2006
1114-2006
1115-2006
1118-2006
1119-2006
1130-2006
1132-2006
1162-2006
1167-2006
1168-2006
1169-2006
1170-2006
1185-2006
1191-2006
1192-2006
1193-2006

217445
217446
217447
217448
217449
217450
217451
217452
217453
217454
217455
217456
217457
217458
217459
217460
217461
217462
217463
217464
217465
217466
217467
217468
217469
217470
217471
217472
217473
217474
217381
217475
217476
217477
217478
217479
217480
217481
217482
217483
217484
217485
217486
217487
217488
217489
217490
217576
217577
217578
217579
217580
217491
217492
217493
217494
217495
217496
217497
217498
217499
217500
217501

1195-2006
1196-2006
1199-2006
1201-2006
1202-2006
1205-2006
1206-2006
1209-2006
1265-2006
1266-2006
1267-2006
1270-2006
1272-2006
1277-2006
1279-2006
1281-2006
1282-2006
1284-2006
1319-2006
1320-2006
1364-2006
1366-2006
1367-2006
1368-2006
1369-2006
1370-2006
1371-2006
1376-2006
1377-2006
1380-2006
1382-2006
1383-2006
1384-2006
1385-2006
1386-2006
1387-2006
1389-2006
1390-2006
1398-2006
1400-2006
1401-2006
1402-2006
1403-2006
1404-2006
1405-2006
1407-2006
1408-2006
1409-2006
1410-2006
1411-2006
1414-2006
1415-2006
1417-2006
1418-2006
1419-2006
1421-2006
1425-2006
1426-2006
1427-2006
1431-2006
1432-2006
1433-2006
1437-2006

217502
217503
217504
217505
217506
217507
217508
217509
217510
217511
217581
217582
217729
217512
217513
217583
217584
217585
217586
217587
217514
217515
217516
217517
217518
217588
217589
217590
217591
217592
217519
217520
217521
217522
217523
217524
217525
217526
217595
217596
217529
217530
217531
217532
217533
217534
217535
217536
217537
217538
217539
217540
217541
217542
217543
217544
217545
217546
217597
217598
217547
217548
217549

1444-2006
1445-2006
1446-2006
1456-2006
1457-2006
1458-2006
1522-2006
1542-2006
1543-2006
1546-2006
1547-2006
1567-2006
1570-2006
1571-2006
1572-2006
1573-2006
1574-2006
1575-2006
1576-2006
1577-2006
1578-2006
1579-2006
1580-2006
1581-2006
1591-2006
1592-2006
1600-2006
1601-2006
1875-2006
1876-2006
1994-2006
2075-2006
2078-2006
2085-2006
2087-2006
2105-2006
2108-2006
2109-2006
2116-2006
5064-2006
5264-2006
5280-2006
5283-2006
5284-2006
5289-2006
5366-2006
5428-2006
5429-2006
5430-2006
5431-2006
5456-2006
5457-2006
5458-2006
5462-2006
5487-2006
5585-2006
5586-2006
5587-2006
5588-2006
5592-2006
5610-2006
5611-2006
5612-2006

217599
217600
217601
217550
217551
217552
217553
217602
217603
217604
217606
217554
217605
217607
217608
217609
217610
217611
217612
217613
217614
217615
217616
217617
217382
217383
217555
217618
217384
217385
217386
217387
217388
217389
217390
217391
217392
217393
217394
217619
217620
217621
217622
217623
217624
217556
217625
217626
217627
217628
217557
217558
217559
217629
217630
217631
217632
217633
217634
217635
217643
217644
217645
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(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

5613-2006
5614-2006
5620-2006
5621-2006
5622-2006
5623-2006
5624-2006
5625-2006
5627-2006
5640-2006
5652-2006
5653-2006
5654-2006
5688-2006
5689-2006
5690-2006
5692-2006
5693-2006
5694-2006
5700-2006
5701-2006

217646
217647
217648
217649
217650
217651
217652
217653
217654
217655
217656
217657
217658
217659
217660
217661
217662
217663
217664
217665
217666

5702-2006
5703-2006
5715-2006
5716-2006
5717-2006
5718-2006
5723-2006
5728-2006
5738-2006
5739-2006
5740-2006
5741-2006
5742-2006
5743-2006
5744-2006
5745-2006
5749-2006
5750-2006
5753-2006
5754-2006
5756-2006

217667
217668
217669
217670
217671
217672
217673
217674
217675
217676
217677
217678
217679
217680
217681
217682
217683
217684
217685
217686
217687

5757-2006
5760-2006
5763-2006
5765-2006
5766-2006
5768-2006
5769-2006
5770-2006
5795-2006
5808-2006
5809-2006
5813-2006
5815-2006
5816-2006
5817-2006
5842-2006
5843-2006
5844-2006
5845-2006
5846-2006
5847-2006

217688
217689
217690
217691
217692
217693
217694
217695
217696
217697
217698
217699
217700
217701
217702
217703
217704
217705
217706
217707
217708

5848-2006
5856-2006
5857-2006
5860-2006
5861-2006
5875-2006
5876-2006
5877-2006
5878-2006
5881-2006
5911-2006
5976-2006
5979-2006
5980-2006
5981-2006
6000-2006
6124-2006
6287-2006
6359-2006

217709
217710
217711
217712
217713
217715
217716
217717
217718
217719
217720
217721
217722
217723
217724
217725
217395
217396
217397

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217381
12.4.2007
31.5.2016
1031-2006
31.5.2006
4.1.2007
PROCTUM, spol. s r. o., Kolárska 8, 811 06 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217382
12.4.2007
28.8.2016
1591-2006
28.8.2006
4.1.2007
AMARANTH SLOVAKIA, s. r. o., Staviteľská 7,
832 46 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217383
12.4.2007
28.8.2016
1592-2006
28.8.2006
4.1.2007
AMARANTH SLOVAKIA, s. r. o., Staviteľská 7,
832 46 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217384
12.4.2007
18.10.2016
1875-2006
18.10.2006
4.1.2007
Ing. Edita Slabejová - EMEX o. z., Röntgenova 12,
851 01 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217385
12.4.2007
18.10.2016
1876-2006
18.10.2006
4.1.2007
Ing. Edita Slabejová - EMEX o. z., Röntgenova 12,
851 01 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217386
12.4.2007
30.10.2016
1994-2006
30.10.2006
4.1.2007
Hubočan Vladimír, Ing., Gogoľova 738/2, 010 01
Žilina - Závodie, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217387
12.4.2007
13.11.2016
2075-2006
13.11.2006
4.1.2007
ANTIK computers & communications s. r. o.,
Rázusova 1, 040 01 Košice, SK;
(740) Kerecman Peter, JUDr., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217388
12.4.2007
13.11.2016
2078-2006
13.11.2006
4.1.2007
ELV Produkt a. s., Nitrianska 3, 903 12 Senec, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217389
12.4.2007
13.11.2016
2085-2006
13.11.2006
4.1.2007
ELV Produkt a. s., Nitrianska 3, 903 12 Senec, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217390
12.4.2007
13.11.2016
2087-2006
13.11.2006
4.1.2007
ELV Produkt a. s., Nitrianska 3, 903 12 Senec, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217391
12.4.2007
16.11.2016
2105-2006
16.11.2006
4.1.2007
MICHAELO, spol. s r. o., Trnavská 1358/19,
010 08 Žilina, SK;
(740) SYSOON, spol. s r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217392
12.4.2007
16.11.2016
2108-2006
16.11.2006
4.1.2007
Internal Communication Management, spol. s r. o.,
Rumančekova 2, 821 01 Bratislava, SK;
(740) SYSOON, spol. s r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217393
12.4.2007
16.11.2016
2109-2006
16.11.2006
4.1.2007
MATADOR HOLDING a. s., Streženická cesta 45,
020 01 Púchov, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217394
12.4.2007
20.11.2016
2116-2006
20.11.2006
4.1.2007
DISPOMED, s. r. o., Cesta pod Hradovou 23,
040 01 Košice, SK;
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

217395
12.4.2007
3.10.2016
6124-2006
3.10.2006

209

(442) 4.1.2007
(732) DEKO plus, s. r. o., Vígľašská 10, 851 06 Bratislava, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217396
12.4.2007
31.10.2016
6287-2006
31.10.2006
4.1.2007
HPG, s. r. o., Sliačska 32, 831 02 Bratislava, SK;
Krajčí Martin, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217397
12.4.2007
15.11.2016
6359-2006
15.11.2006
4.1.2007
SKY CONTROL, s. r. o., Lomnická 27, 841 10
Bratislava, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217398
12.4.2007
23.10.2011
3090-2001
23.10.2001
8.10.2002
Zhan Yu, Novohradská 17, 984 01 Lučenec, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217399
12.4.2007
28.5.2012
1586-2002
28.5.2002
3.6.2003
Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217400
12.4.2007
15.11.2014
3268-2004
15.11.2004
2.3.2006
VESETA spol. s r. o., V. Vlčka 202, 273 51 Kyšice, CZ;
(740) Poledník Petr, JUDr., advokát, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217401
12.4.2007
15.11.2014
3270-2004
15.11.2004
2.3.2006
VESETA spol. s r. o., V. Vlčka 202, 273 51 Kyšice, CZ;
(740) Poledník Petr, JUDr., advokát, Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217403
12.4.2007
25.4.2012
1251-2002
25.4.2002
4.11.2003
Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217404
12.4.2007
28.5.2012
1587-2002
28.5.2002
3.6.2003
Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217405
12.4.2007
28.5.2012
1588-2002
28.5.2002
3.6.2003
Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217406
12.4.2007
21.5.2013
1309-2003
21.5.2003
2.2.2006
Syráreň Bel Slovensko a. s., Lastomírska 1, 071 01
Michalovce, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217407
12.4.2007
6.4.2015
5482-2005
6.4.2005
2.3.2006
UNIINVEST trend s. r. o., Kvítková 4703, 760 01
Zlín, CZ;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217408
12.4.2007
18.2.2010
462-2000
18.2.2000
4.1.2007
Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)

217409
12.4.2007
19.4.2010
1181-2000

(220) 19.4.2000
(442) 4.1.2007
(732) MK KODRETA, s. r. o., Javorinská 1092/2, 907 15
Myjava, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217410
12.4.2007
24.3.2015
534-2005
24.3.2005
4.1.2007
Pilsberg, s. r. o., Murgašova 1, 058 80 Poprad, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217411
12.4.2007
1.7.2015
1212-2005
1.7.2005
4.1.2007
SASCO, s. r. o., Sekurisova 14, 841 02 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217412
12.4.2007
6.9.2015
1627-2005
6.9.2005
4.1.2007
ARCHÍV-SLUŽBY s. r. o., Čsl. Armády 1117,
075 01 Trebišov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217413
12.4.2007
18.10.2015
1925-2005
18.10.2005
4.1.2007
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)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217414
12.4.2007
31.10.2015
2015-2005
31.10.2005
4.1.2007
DYNEX, s. r. o., Tallerova 9, 811 02 Bratislava, SK;

217415
12.4.2007
19.12.2015
2353-2005
19.12.2005
4.1.2007
MECOM INVESTMENT s. r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217416
12.4.2007
19.12.2015
2354-2005
19.12.2005
4.1.2007
MECOM INVESTMENT s. r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217417
12.4.2007
19.12.2015
2355-2005
19.12.2005
4.1.2007
MECOM INVESTMENT s. r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217418
12.4.2007
19.12.2015
2356-2005
19.12.2005
4.1.2007
MECOM INVESTMENT s. r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217419
12.4.2007
6.7.2015
5855-2005
6.7.2005
4.1.2007
Lloyd's Register EMEA, Fenchurch Street 71,
EC 3M 4 BS Londýn, GB;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217420
12.4.2007
6.7.2015
5856-2005
6.7.2005
4.1.2007
Lloyd's Register EMEA, Fenchurch Street 71,
EC 3M 4 BS Londýn, GB;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217426
12.4.2007
3.3.2016
418-2006
3.3.2006
4.1.2007
Výstavisko TMM, a. s., Pod Sokolicami 43,
911 40 Trenčín, SK;
(740) Dobiáš Jakub, Trenčín - Opatová, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217421
12.4.2007
6.7.2015
5857-2005
6.7.2005
4.1.2007
Lloyd's Register EMEA, Fenchurch Street 71,
EC 3M 4 BS Londýn, GB;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

217422
12.4.2007
30.1.2016
178-2006
30.1.2006
4.1.2007
Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45
Košice, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
217423
12.4.2007
30.1.2016
179-2006
30.1.2006
4.1.2007
Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45
Košice, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

217424
12.4.2007
30.1.2016
180-2006
30.1.2006
4.1.2007
Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45
Košice, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
217425
12.4.2007
6.2.2014
411-2006
6.2.2004
4.1.2007
MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

217427
12.4.2007
3.3.2016
419-2006
3.3.2006
4.1.2007
Výstavisko TMM, a. s., Pod Sokolicami 43,
911 40 Trenčín, SK;
(740) Dobiáš Jakub, Trenčín - Opatová, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217428
12.4.2007
3.3.2016
420-2006
3.3.2006
4.1.2007
Výstavisko TMM, a. s., Pod Sokolicami 43,
911 40 Trenčín, SK;
(740) Dobiáš Jakub, Trenčín - Opatová, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217429
12.4.2007
3.3.2016
421-2006
3.3.2006
4.1.2007
Výstavisko TMM, a. s., Pod Sokolicami 43,
911 40 Trenčín, SK;
(740) Dobiáš Jakub, Trenčín - Opatová, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217430
12.4.2007
3.3.2016
422-2006
3.3.2006
4.1.2007
Výstavisko TMM, a. s., Pod Sokolicami 43,
911 40 Trenčín, SK;
(740) Dobiáš Jakub, Trenčín - Opatová, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217431
12.4.2007
3.3.2016
423-2006
3.3.2006
4.1.2007
Výstavisko TMM, a. s., Pod Sokolicami 43,
911 40 Trenčín, SK;
(740) Dobiáš Jakub, Trenčín - Opatová, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217432
12.4.2007
3.3.2016
424-2006
3.3.2006
4.1.2007
Výstavisko TMM, a. s., Pod Sokolicami 43,
911 40 Trenčín, SK;
(740) Dobiáš Jakub, Trenčín - Opatová, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217433
12.4.2007
6.3.2016
436-2006
6.3.2006
4.1.2007
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, Družstevná 18, 914 41 Nemšová, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217434
12.4.2007
10.3.2016
468-2006
10.3.2006
4.1.2007
Softec, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217435
12.4.2007
13.3.2016
488-2006
13.3.2006
4.1.2007
EURO JORDÁN, s. r. o., Námestie Mieru 243,
908 51 Holíč, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217436
12.4.2007
13.3.2016
489-2006
13.3.2006
4.1.2007
DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217437
12.4.2007
13.3.2016
490-2006
13.3.2006
4.1.2007
DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217438
12.4.2007
13.3.2016
492-2006
13.3.2006
4.1.2007
DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217439
12.4.2007
13.3.2016
493-2006
13.3.2006
4.1.2007
HOCKEY CENTER, s. r. o., Odbojárov 9, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Béres Michal, Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217440
12.4.2007
14.3.2016
499-2006
14.3.2006
4.1.2007
BK SERVICE INTERNATIONAL, Žilinská cesta 126/5099, 921 01 Piešťany, SK;
(740) Smiešny Ján, Ing., Banská Bystrica-Šalková, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217441
12.4.2007
14.3.2016
500-2006
14.3.2006
4.1.2007
BK CONSTRUCTION, Žilinská cesta 126/5099,
921 01 Piešťany 1, SK;
(740) Smiešny Ján, Ing., Banská Bystrica-Šalková, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217442
12.4.2007
14.3.2016
501-2006
14.3.2006
4.1.2007
BK ELECTRIC, Žilinská cesta 126/5099, 921 01
Piešťany, SK;
(740) Smiešny Ján, Ing., Banská Bystrica-Šalková, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217443
12.4.2007
14.3.2016
502-2006
14.3.2006
4.1.2007
BK GROUP, a. s., Žilinská cesta 126/5099, 921 01
Piešťany, SK;
(740) Smiešny Ján, Ing., Banská Bystrica-Šalková, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217444
12.4.2007
22.3.2016
564-2006
22.3.2006
4.1.2007
Easy Sail s. r. o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, CZ;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217445
12.4.2007
7.4.2016
681-2006
7.4.2006
4.1.2007
INWEST PROFIT SLOVAKIA, s. r. o., Vašinova 61, 949 01 Nitra, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217446
12.4.2007
21.4.2016
757-2006
21.4.2006
4.1.2007
CHOČ SPORT, s. r. o., Malinovského 6, 036 01
Martin, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217447
12.4.2007
25.4.2016
774-2006
25.4.2006
4.1.2007
Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217448
12.4.2007
25.4.2016
775-2006
25.4.2006
4.1.2007
Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217449
12.4.2007
28.4.2016
801-2006
28.4.2006
4.1.2007
Impag, s. r. o., Zámecká 865, 696 32 Ždánice, CZ;
Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217450
12.4.2007
28.4.2016
802-2006
28.4.2006
4.1.2007
Impag, s. r. o., Zámecká 865, 696 32 Ždánice, CZ;
Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217451
12.4.2007
2.5.2016
816-2006
2.5.2006
4.1.2007
DIANA FISH, s. r. o., Radim 350, 281 03 Radim,
CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

217452
12.4.2007
4.5.2016
837-2006
4.5.2006
4.1.2007
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(732) EUROPROJEKT - DETSKÉ ZDRAVIE, s. r. o.,
CENTRUM LIEČEBNEJ A PREVENTÍVNEJ
MEDICÍNY, Narcisova 12, 971 01 Prievidza, SK;

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

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217459
12.4.2007
18.5.2016
929-2006
18.5.2006
4.1.2007
RINGIER SLOVAKIA, a. s., Prievozská 14, 821 09
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217460
12.4.2007
18.5.2016
930-2006
18.5.2006
4.1.2007
RINGIER SLOVAKIA, a. s., Prievozská 14, 821 09
Bratislava, SK;

217453
12.4.2007
5.5.2016
852-2006
5.5.2006
4.1.2007
Création M & J, spol. s r. o., Alžbetin dvor 711,
900 42 Miloslavov, SK;
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217454
12.4.2007
5.5.2016
857-2006
5.5.2006
4.1.2007
LUTO SLOVAKIA, s. r. o., Rastislavova 93,
040 01 Košice, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217455
12.4.2007
5.5.2016
858-2006
5.5.2006
4.1.2007
LUTO SLOVAKIA, s. r. o., Rastislavova 93,
040 01 Košice, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217456
12.4.2007
5.5.2016
859-2006
5.5.2006
4.1.2007
LUTO SLOVAKIA, s. r. o., Rastislavova 93,
040 01 Košice, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217457
12.4.2007
10.5.2016
881-2006
10.5.2006
4.1.2007
GEORG TRADE, s. r. o., Sibírska 58, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

217458
12.4.2007
11.5.2016
889-2006
11.5.2006
4.1.2007

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217461
12.4.2007
19.5.2016
937-2006
19.5.2006
4.1.2007
ebis holding, a. s., Kopčianska 20/B, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217462
12.4.2007
19.5.2016
938-2006
19.5.2006
4.1.2007
Jakubeczová Monika, Ing., Horné Saliby 828,
925 03 Horné Saliby, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217463
12.4.2007
19.5.2016
940-2006
19.5.2006
4.1.2007
Jakubeczová Monika, Ing., Horné Saliby 828,
925 03 Horné Saliby, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217464
12.4.2007
24.5.2016
965-2006
24.5.2006
4.1.2007
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217465
12.4.2007
25.5.2016
968-2006
25.5.2006
4.1.2007
MECOM INVESTMENT s. r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

217466
12.4.2007
26.5.2016
984-2006
26.5.2006
432678
21.12.2005
CZ
4.1.2007
MOCCA, spol. s r. o., Domky 35, 460 10 Liberec, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

217467
12.4.2007
26.5.2016
985-2006
26.5.2006
432677
21.12.2005
CZ
4.1.2007
MOCCA, spol. s r. o., Domky 35, 460 10 Liberec, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

217468
12.4.2007
26.5.2016
986-2006
26.5.2006
432679
21.12.2005
CZ
4.1.2007
MOCCA, spol. s r. o., Domky 35, 460 10 Liberec, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

217469
12.4.2007
26.5.2016
997-2006
26.5.2006
436146
3.4.2006
CZ
4.1.2007
Lacon s. r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha - Braník, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

215

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

217470
12.4.2007
26.5.2016
998-2006
26.5.2006
436147
3.4.2006
CZ
4.1.2007
Lacon s. r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha - Braník, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217471
12.4.2007
29.5.2016
1005-2006
29.5.2006
4.1.2007
TIP travel, a. s., Teplická 74, 921 01 Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217472
12.4.2007
31.5.2016
1022-2006
31.5.2006
4.1.2007
CSI - DC s. r. o., Boženy Němcovej 1153, 093 01
Vranov nad Topľou, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217473
12.4.2007
31.5.2016
1023-2006
31.5.2006
4.1.2007
CSI - DC s. r. o., Boženy Němcovej 1153, 093 01
Vranov nad Topľou, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217474
12.4.2007
31.5.2016
1024-2006
31.5.2006
4.1.2007
CSI - DC s. r. o., Boženy Němcovej 1153, 093 01
Vranov nad Topľou, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217475
12.4.2007
31.5.2016
1033-2006
31.5.2006
4.1.2007
DUMO, s. r. o., Kúpeľná 314, 049 24 Vlachovo,
SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217476
12.4.2007
1.6.2016
1036-2006
1.6.2006
4.1.2007
P E Z A a. s., K cintorínu, 011 49 Žilina - Bánová, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217477
12.4.2007
2.6.2016
1039-2006
2.6.2006
4.1.2007
PLYNMONT - KOMP, s. r. o., Mierová 142,
072 22 Strážske, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217478
12.4.2007
5.6.2016
1060-2006
5.6.2006
4.1.2007
KB Frutos s. r. o., Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217479
12.4.2007
5.6.2016
1065-2006
5.6.2006
4.1.2007
Karpatská perla, s. r. o., Nádražná 57, 900 81
Šenkvice, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217480
12.4.2007
8.6.2016
1094-2006
8.6.2006
4.1.2007
ARGO GROUP, a. s., U vlečky 2, 617 00 Brno,
CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217481
12.4.2007
9.6.2016
1096-2006
9.6.2006
4.1.2007
Demín Dušan, Ing., Demín - Twin, Novozámocká 47, 942 01 Šurany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217482
12.4.2007
9.6.2016
1097-2006
9.6.2006
4.1.2007
Ing. Dušan Demín - DEMÍN - TWIN, Novozámocká 47, 942 01 Šurany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217483
12.4.2007
9.6.2016
1098-2006
9.6.2006
4.1.2007
Eder Oldřich, SNP 78, 976 66 Polomka, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217484
12.4.2007
9.6.2016
1101-2006
9.6.2006
4.1.2007
NIKA, spol. s r. o., Nová 135, 017 01 Považská
Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217485
12.4.2007
12.6.2016
1102-2006
12.6.2006
4.1.2007
VLTAVA - LABE - PRESS, a. s., Nám. Přemysla Otakara II. 8/5, 370 21 České Budějovice, CZ;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217486
12.4.2007
12.6.2016
1104-2006
12.6.2006
4.1.2007
SOLIDO s.r.o., Nová 282, 032 02 Závažná Poruba, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217487
12.4.2007
12.6.2016
1108-2006
12.6.2006
4.1.2007
InSoft - Peter Blštak, Robotnícka 24, 917 01
Trnava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217488
12.4.2007
12.6.2016
1109-2006
12.6.2006
4.1.2007
CHEMES, a. s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33
Humenné, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217489
12.4.2007
12.6.2016
1110-2006
12.6.2006
4.1.2007
TECFOOD, s. r. o., Pozdeňská 3, 169 00 Praha, CZ;
WELLNESS FOOD s. r. o., U Ryšánky 1707/4,
147 00 Praha, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217490
12.4.2007
13.6.2016
1112-2006
13.6.2006
4.1.2007
Pauer Ivan, Piaristická 1, 949 01 Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217491
12.4.2007
14.6.2016
1130-2006
14.6.2006
4.1.2007
Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217492
12.4.2007
14.6.2016
1132-2006
14.6.2006
4.1.2007
Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217493
12.4.2007
21.6.2016
1162-2006
21.6.2006
4.1.2007
PREMT, spol. s r. o., Skladová 1, 917 00 Trnava, SK;
Floriš Alexander, JUDr., Trnava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217494
12.4.2007
22.6.2016
1167-2006
22.6.2006
4.1.2007
Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

217495
12.4.2007
22.6.2016
1168-2006
22.6.2006

217

(442) 4.1.2007
(732) Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217496
12.4.2007
22.6.2016
1169-2006
22.6.2006
4.1.2007
Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217497
12.4.2007
22.6.2016
1170-2006
22.6.2006
4.1.2007
Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217498
12.4.2007
26.6.2016
1185-2006
26.6.2006
4.1.2007
Labartt Investment a. s., Vinohradská 93, 120 00
Praha, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217499
12.4.2007
26.6.2016
1191-2006
26.6.2006
4.1.2007
Ing. Dušan Demín - DEMÍN - TWIN, Novozámocká 47, 942 01 Šurany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217500
12.4.2007
26.6.2016
1192-2006
26.6.2006
4.1.2007
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217501
12.4.2007
26.6.2016
1193-2006
26.6.2006
4.1.2007
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217502
12.4.2007
28.6.2016
1195-2006
28.6.2006
4.1.2007
TV Zobor, s. r. o., Kamenná 81, 949 01 Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217503
12.4.2007
28.6.2016
1196-2006
28.6.2006
4.1.2007
TV Z, s. r. o., Za humnami 55, 949 01 Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217504
12.4.2007
29.6.2016
1199-2006
29.6.2006
4.1.2007
Kučera Vladimír, Ing., K-TEC, Súbežná 3559/7,
811 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217505
12.4.2007
29.6.2016
1201-2006
29.6.2006
4.1.2007
ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o., Sabinovská 6,
821 02 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217506
12.4.2007
29.6.2016
1202-2006
29.6.2006
4.1.2007
ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o., Sabinovská 6,
821 02 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217507
12.4.2007
30.6.2016
1205-2006
30.6.2006
4.1.2007
EAGLE PACK PET FOODS, INC., 1011 W.
11th Street, Mishawaka, IN 46545-0506, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217508
12.4.2007
30.6.2016
1206-2006
30.6.2006
4.1.2007
EAGLE PACK PET FOODS, INC., 1011 W.
11th Street, Mishawaka, IN 46545-0506, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217509
12.4.2007
30.6.2016
1209-2006
30.6.2006
4.1.2007
Baranec Ladislav, Ing., Ochodnica 41, 023 35
Ochodnica, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217510
12.4.2007
12.7.2016
1265-2006
12.7.2006
4.1.2007
OTS Bratislava, spol. s r. o., Opletalova 65,
841 07 Bratislava, SK;
(740) Danko Andrej, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217511
12.4.2007
12.7.2016
1266-2006
12.7.2006
4.1.2007
DOOR - STAVBY, s. r. o., Bernecká 2, 936 01
Šahy, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217512
12.4.2007
17.7.2016
1277-2006
17.7.2006
4.1.2007
Múdra Ružena, RUTEX, Drietoma čp. 130, 913 03
Drietoma, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217513
12.4.2007
17.7.2016
1279-2006
17.7.2006
4.1.2007
Zvac Systems, s. r. o., Sasinkova 1D, 901 01 Malacky, SK;
(740) Danko Andrej, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217514
12.4.2007
28.7.2016
1364-2006
28.7.2006
4.1.2007
RINGIER SLOVAKIA, a. s., Prievozská 14,
821 09 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

217515
12.4.2007
28.7.2016
1366-2006
28.7.2006
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(442) 4.1.2007
(732) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 Broadway, New York, New York 10036, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217516
12.4.2007
31.7.2016
1367-2006
31.7.2006
4.1.2007
Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217517
12.4.2007
31.7.2016
1368-2006
31.7.2006
4.1.2007
Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217518
12.4.2007
31.7.2016
1369-2006
31.7.2006
4.1.2007
Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217519
12.4.2007
1.8.2016
1382-2006
1.8.2006
4.1.2007
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217520
12.4.2007
1.8.2016
1383-2006
1.8.2006
4.1.2007
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

217521
12.4.2007
1.8.2016
1384-2006
1.8.2006
4.1.2007

219

(732) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217522
12.4.2007
1.8.2016
1385-2006
1.8.2006
4.1.2007
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217523
12.4.2007
1.8.2016
1386-2006
1.8.2006
4.1.2007
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217524
12.4.2007
1.8.2016
1387-2006
1.8.2006
4.1.2007
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217525
12.4.2007
2.8.2016
1389-2006
2.8.2006
4.1.2007
Pilsberg, s. r. o., Murgašova 1, 058 80 Poprad, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217526
12.4.2007
2.8.2016
1390-2006
2.8.2006
4.1.2007
Pilsberg, s. r. o., Murgašova 1, 058 80 Poprad, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217529
12.4.2007
3.8.2016
1401-2006
3.8.2006
4.1.2007
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.,
Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217530
12.4.2007
3.8.2016
1402-2006
3.8.2006
4.1.2007
Rojko Miloš, Stred 2204/34, 017 01 Považská
Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217531
12.4.2007
4.8.2016
1403-2006
4.8.2006
4.1.2007
BAREAS, a. s., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217532
12.4.2007
4.8.2016
1404-2006
4.8.2006
4.1.2007
BAREAS, a. s., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217533
12.4.2007
4.8.2016
1405-2006
4.8.2006
4.1.2007
BAREAS, a. s., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217534
12.4.2007
4.8.2016
1407-2006
4.8.2006
4.1.2007
BAREAS, a. s., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

217535
12.4.2007
4.8.2016
1408-2006
4.8.2006
4.1.2007
BAREAS, a. s., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
217536
12.4.2007
4.8.2016
1409-2006
4.8.2006
4.1.2007

(732) ĎURKA SK, s. r. o., Tajovského 4, 071 01 Michalovce, SK;
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217537
12.4.2007
30.4.2007
1410-2006
4.8.2006
4.1.2007
3E CERTIFICATION BUREAU, a. s., Geologická 1, 822 11 Bratislava, SK;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217538
12.4.2007
4.8.2016
1411-2006
4.8.2006
4.1.2007
KORA a. s., Zlatovská 27, 911 05 Trenčín, SK;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217539
12.4.2007
4.8.2016
1414-2006
4.8.2006
4.1.2007
DECODOM, spol. s r. o., Pilská 7, 955 13 Topoľčany, SK;
(740) United BG, a. s., Považská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217540
12.4.2007
4.8.2016
1415-2006
4.8.2006
4.1.2007
Zvac Systems, s. r. o., Sasinkova 1D, 901 01 Malacky, SK;
(740) Danko Andrej, JUDr., Bratislava, SK;
(111) 217541

(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

12.4.2007
4.8.2016
1417-2006
4.8.2006
4.1.2007
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217542
12.4.2007
7.8.2016
1418-2006
7.8.2006
4.1.2007
Žitňanová Helena, Javornícka 13, 974 11 Banská
Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217543
12.4.2007
7.8.2016
1419-2006
7.8.2006
4.1.2007
Žitňanová Helena, Javornícka 13, 974 11 Banská
Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217544
12.4.2007
7.8.2016
1421-2006
7.8.2006
4.1.2007
SKLEGAL s. r. o., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217545
12.4.2007
7.8.2016
1425-2006
7.8.2006
4.1.2007
PRELIKA, a. s., Prešov, Protifašistických bojovníkov 4, 080 01 Prešov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217546
12.4.2007
7.8.2016
1426-2006
7.8.2006
4.1.2007
PRELIKA, a. s., Prešov, Protifašistických bojovníkov 4, 080 01 Prešov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217547
12.4.2007
9.8.2016
1432-2006
9.8.2006
4.1.2007
FORZA, a. s., Skuteckého 23, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217548
12.4.2007
9.8.2016
1433-2006
9.8.2006
4.1.2007
FORZA, a. s., Skuteckého 23, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

217549
12.4.2007
10.8.2016
1437-2006
10.8.2006

221

(442) 4.1.2007
(732) Ivanková Milada, Duklianskych hrdinov 1210,
093 01 Vranov nad Topľou, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217550
12.4.2007
11.8.2016
1456-2006
11.8.2006
4.1.2007
INTER CLINIC Slovakia, spol. s r. o., Tbiliská 6,
831 06 Bratislava, SK;
(740) Záhorský Martin, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217551
12.4.2007
11.8.2016
1457-2006
11.8.2006
4.1.2007
INTER CLINIC Slovakia, spol. s r. o., Tbiliská 6,
831 06 Bratislava, SK;
(740) Záhorský Martin, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217552
12.4.2007
11.8.2016
1458-2006
11.8.2006
4.1.2007
INTER CLINIC Slovakia, spol. s r. o., Tbiliská 6,
831 06 Bratislava, SK;
(740) Záhorský Martin, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217553
12.4.2007
18.8.2016
1522-2006
18.8.2006
4.1.2007
ALTO Slovakia s. r. o., Sládkovičova 33, 059 21
Svit, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217554
12.4.2007
25.8.2016
1567-2006
25.8.2006
4.1.2007
Transmisie engineering, a. s., P. Mudroňa 10,
036 01 Martin, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217555
12.4.2007
30.8.2016
1600-2006
30.8.2006
4.1.2007
NOVOFRUCT SK, s. r. o., Komárňanská cesta 13,
940 43 Nové Zámky, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217556
12.4.2007
24.3.2016
5366-2006
24.3.2006
4.1.2007
RIGIPS SLOVAKIA, s. r. o., Vlárska 44, 917 01
Trnava, SK;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217557
12.4.2007
21.4.2016
5456-2006
21.4.2006
4.1.2007
Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, CZ;
Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217558
12.4.2007
21.4.2016
5457-2006
21.4.2006
4.1.2007
Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, CZ;
Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217559
12.4.2007
21.4.2016
5458-2006
21.4.2006
4.1.2007
PĚKNÝ - UNIMEX, s. r. o., Trojanova 16, 120 00
Praha, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217563
12.4.2007
14.10.2014
5140-2004
14.10.2004
4.1.2007
Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56,
821 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217564
12.4.2007
31.10.2015
2017-2005
31.10.2005
4.1.2007
DYNEX, s. r. o., Tallerova 9, 811 02 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217565
12.4.2007
31.10.2015
2018-2005
31.10.2005
4.1.2007
DYNEX, s. r. o., Tallerova 9, 811 02 Bratislava, SK;

217566
12.4.2007
10.11.2015
2093-2005
10.11.2005
4.1.2007
KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
217567
12.4.2007
18.11.2015
2143-2005
18.11.2005
4.1.2007
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)

217568
12.4.2007
18.11.2015
2146-2005
18.11.2005
4.1.2007
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)

217569
12.4.2007
19.12.2015
2357-2005
19.12.2005
4.1.2007
MECOM INVESTMENT s. r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217570
12.4.2007
19.12.2015
2362-2005
19.12.2005
4.1.2007
MECOM INVESTMENT s. r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217571
12.4.2007
19.12.2015
2364-2005
19.12.2005
4.1.2007
MECOM INVESTMENT s. r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217572
12.4.2007
19.12.2015
2367-2005
19.12.2005
4.1.2007
MECOM INVESTMENT s. r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217579
12.4.2007
13.6.2016
1118-2006
13.6.2006
4.1.2007
ADITIVA SK, s. r. o., Björnsonova 739/17, 031 01
Liptovský Mikuláš, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217580
12.4.2007
13.6.2016
1119-2006
13.6.2006
4.1.2007
ADITIVA SK, s. r. o., Björnsonova 739/17, 031 01
Liptovský Mikuláš, SK;

217573
12.4.2007
19.12.2015
2369-2005
19.12.2005
4.1.2007
MECOM INVESTMENT s. r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217574
12.4.2007
2.9.2015
5994-2005
2.9.2005
4.1.2007
ROYAL DEFEND HOLDING, a. s., Ostrovského 3/253, Ženské domovy, 155 00 Praha, CZ;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217575
12.4.2007
8.12.2015
6326-2005
8.12.2005
4.1.2007
RAVAGO Bratislava, spol. s r. o., Janoškova 10,
831 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217576
12.4.2007
13.6.2016
1113-2006
13.6.2006
4.1.2007
ELKOND HHK, a. s., Oravická 1228, 028 01
Trstená, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217577
12.4.2007
13.6.2016
1114-2006
13.6.2006
4.1.2007
ELKOND HHK, a. s., Oravická 1228, 028 01
Trstená, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

217578
12.4.2007
13.6.2016
1115-2006
13.6.2006
4.1.2007
Texas Farm Products Holding Company, 915 South
Fredonia Street, Nacogdoches, Texas 75961, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217581
12.4.2007
12.7.2016
1267-2006
12.7.2006
4.1.2007
BRECO INTERNATIONAL LIMITED, a British
Virgin Islands company, Akara Building, 24 De
Castro Street, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, VG;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217582
12.4.2007
13.7.2016
1270-2006
13.7.2006
4.1.2007
Palacka Pavol, Nová ul. 5, 974 01 Bánov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217583
12.4.2007
17.7.2016
1281-2006
17.7.2006
4.1.2007
Medirex Servis, s. r. o., Hattalova 12/C, 831 03
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

217584
12.4.2007
17.7.2016
1282-2006
17.7.2006
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(442) 4.1.2007
(732) MEDIREX, spol. s r. o., 1. mája 41, 902 01 Pezinok, SK; LABMED, a. s., Južná trieda 74, 040 01
Košice, SK; Nemocničná a. s., 1. mája 41, 901 02
Pezinok, SK; Medirex Servis, s. r. o., Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, SK; Zariadenie sociálnych služieb SENIOR, n. o., Vajanského 1,
900 01 Modra, SK; Sanatórium Dr. Guhra n. o.,
Tatranská Polianka, 059 82 Vysoké Tatry, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217585
12.4.2007
17.7.2016
1284-2006
17.7.2006
4.1.2007
KEREX s. r. o., Stavbárov 5845, 071 01 Michalovce, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217586
12.4.2007
18.7.2016
1319-2006
18.7.2006
4.1.2007
ŠK SPEKTRUM, s. r. o., Považské Podhradie 348,
017 04 Považská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217587
12.4.2007
18.7.2016
1320-2006
18.7.2006
4.1.2007
MIMAR 7, s. r. o., Jánošíkova 67, 980 52 Hrachovo, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217588
12.4.2007
31.7.2016
1370-2006
31.7.2006
4.1.2007
Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217589
12.4.2007
31.7.2016
1371-2006
31.7.2006
4.1.2007
Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

217590
12.4.2007
31.7.2016
1376-2006
31.7.2006

(442) 4.1.2007
(732) Transmisie engineering, a. s., P. Mudroňa 10,
036 01 Martin, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217591
12.4.2007
31.7.2016
1377-2006
31.7.2006
4.1.2007
Transmisie engineering, a. s., P. Mudroňa 10,
036 01 Martin, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217592
12.4.2007
1.8.2016
1380-2006
1.8.2006
4.1.2007
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)

217595
12.4.2007
3.8.2016
1398-2006
3.8.2006
4.1.2007
PAUMA, spol. s r. o., Mierová 20/A/2706, 920 01
Hlohovec, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217596
12.4.2007
3.8.2016
1400-2006
3.8.2006
4.1.2007
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.,
Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217597
12.4.2007
7.8.2016
1427-2006
7.8.2006
4.1.2007
ALPHADUCT, a. s., Dusíkova 7, 638 00 Brno, CZ;
Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217598
12.4.2007
9.8.2016
1431-2006
9.8.2006
4.1.2007
LUCA & ROSS, s. r. o., Javorinská 1203, 907 01
Myjava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217599
12.4.2007
10.8.2016
1444-2006
10.8.2006
4.1.2007
RADIO, a. s., Prešovská 39, 821 02 Bratislava, SK;
Hagyari Pavel, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217600
12.4.2007
10.8.2016
1445-2006
10.8.2006
4.1.2007
Franczel Štefan, Ing., Tulská 10, 974 04 Banská
Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217601
12.4.2007
10.8.2016
1446-2006
10.8.2006
4.1.2007
Mliekoservis Slovakia, a. s., T. G. Masaryka 8580,
960 01 Zvolen, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217602
12.4.2007
23.8.2016
1542-2006
23.8.2006
4.1.2007
DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28
Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217603
12.4.2007
23.8.2016
1543-2006
23.8.2006
4.1.2007
DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28
Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217604
12.4.2007
23.8.2016
1546-2006
23.8.2006
4.1.2007
OutClaim, s. r. o., Štúrova 28, 040 01 Košice, SK;
Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

217605
12.4.2007
25.8.2016
1570-2006
25.8.2006
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(442) 4.1.2007
(732) LAJKA, s. r. o., Štúrova 14, 010 01 Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217606
12.4.2007
24.8.2016
1547-2006
24.8.2006
4.1.2007
The Dow Chemical Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Midland,
Michigan 48674, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217607
12.4.2007
25.8.2016
1571-2006
25.8.2006
4.1.2007
LAJKA, s. r. o., Štúrova 14, 010 01 Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217608
12.4.2007
25.8.2016
1572-2006
25.8.2006
4.1.2007
FOREX, s. r. o., Jiráskova 12, 984 01 Lučenec, SK;
Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217609
12.4.2007
25.8.2016
1573-2006
25.8.2006
4.1.2007
Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1,
74167 Neckarsulm, DE;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217610
12.4.2007
25.8.2016
1574-2006
25.8.2006
4.1.2007
MFF PIEŠŤANY, o. z., Bitúnková 23, 900 31 Stupava, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217611
12.4.2007
25.8.2016
1575-2006
25.8.2006
4.1.2007
HOTEL SKALICA, a. s., Potočná 40, 909 01 Skalica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217612
12.4.2007
25.8.2016
1576-2006
25.8.2006
4.1.2007
HOTEL SKALICA, a. s., Potočná 40, 909 01 Skalica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217613
12.4.2007
25.8.2016
1577-2006
25.8.2006
4.1.2007
HOTEL SKALICA, a. s., Potočná 40, 909 01 Skalica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217614
12.4.2007
25.8.2016
1578-2006
25.8.2006
4.1.2007
HOTEL SKALICA, a. s., Potočná 40, 909 01 Skalica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217615
12.4.2007
25.8.2016
1579-2006
25.8.2006
4.1.2007
HOTEL SKALICA, a. s., Potočná 40, 909 01 Skalica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217616
12.4.2007
25.8.2016
1580-2006
25.8.2006
4.1.2007
HOTEL SKALICA, a. s., Potočná 40, 909 01 Skalica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217617
12.4.2007
25.8.2016
1581-2006
25.8.2006
4.1.2007
HOTEL SKALICA, a. s., Potočná 40, 909 01 Skalica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217618
12.4.2007
30.8.2016
1601-2006
30.8.2006
4.1.2007
NOVOFRUCT SK, s. r. o., Komárňanská cesta 13,
940 43 Nové Zámky, SK;

217619
12.4.2007
17.1.2016
5064-2006
17.1.2006
4.1.2007
Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62
Bratislava, SK;

217620
12.4.2007
1.3.2016
5264-2006
1.3.2006
4.1.2007
DISNEY ENTERPRISES, INC., 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217621
12.4.2007
6.3.2016
5280-2006
6.3.2006
4.1.2007
LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Vajnorská 32,
831 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217622
12.4.2007
6.3.2016
5283-2006
6.3.2006
4.1.2007
Prominet, s. r. o., Jasencová 12, 841 07 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217623
12.4.2007
6.3.2016
5284-2006
6.3.2006
4.1.2007
Prominet, s. r. o., Jasencová 12, 841 07 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217624
12.4.2007
7.3.2016
5289-2006
7.3.2006
4.1.2007
Ďubek Peter, Lazaretská 2, 811 08 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

217625
12.4.2007
18.4.2016
5428-2006
18.4.2006
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(442) 4.1.2007
(732) Communication, s. r. o., Laurinská 2, 811 01
Bratislava, SK;
(740) Jóža Marcel, JUDr., Bratislava, SK;

(442) 4.1.2007
(732) LBG LAGOON CLUB, Račianska 42/A, 831 02
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217626
12.4.2007
18.4.2016
5429-2006
18.4.2006
4.1.2007
Communication, s. r. o., Laurinská 2, 811 01
Bratislava, SK;
(740) Jóža Marcel, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217627
12.4.2007
18.4.2016
5430-2006
18.4.2006
4.1.2007
Communication, s. r. o., Laurinská 2, 811 01
Bratislava, SK;
(740) Jóža Marcel, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217628
12.4.2007
18.4.2016
5431-2006
18.4.2006
4.1.2007
Communication, s. r. o., Laurinská 2, 811 01
Bratislava, SK;
(740) Jóža Marcel, 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)

217629
12.4.2007
21.4.2016
5462-2006
21.4.2006
4.1.2007
RING TV s. r. o., Pekná cesta 6, 843 03 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217630
12.4.2007
28.4.2016
5487-2006
28.4.2006
4.1.2007
DEKRA e.V., Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart,
DE;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

217631
12.4.2007
24.5.2016
5585-2006
24.5.2006

217632
12.4.2007
24.5.2016
5586-2006
24.5.2006
4.1.2007
VALTECH TORS, a. s., Na Dole 3973/1, 695 01
Hodonín, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

217633
12.4.2007
24.5.2016
5587-2006
24.5.2006
4.1.2007
VALTECH TORS, a. s., Na Dole 3973/1, 695 01
Hodonín, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
217634
12.4.2007
24.5.2016
5588-2006
24.5.2006
4.1.2007
BAUER MEDIA v. o. s., Viktora Huga 6, 150 00
Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

217635
12.4.2007
25.5.2016
5592-2006
25.5.2006
4.1.2007
MEDIKA-R, a. s., Mýtna 11, 811 07 Bratislava, SK;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217643
12.4.2007
25.5.2016
5610-2006
25.5.2006
4.1.2007
XU Gengsheng, Píniová 14365/15, 821 07 Bratislava - Vrakuňa, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)

217644
12.4.2007
26.5.2016
5611-2006
26.5.2006
78/815.805
15.2.2006
US
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(442) 4.1.2007
(732) DISNEY ENTERPRISES, INC., 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

217645
12.4.2007
26.5.2016
5612-2006
26.5.2006
JP2006-041807
9.5.2006
JP
4.1.2007
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)

217646
12.4.2007
26.5.2016
5613-2006
26.5.2006
JP2006-041805
9.5.2006
JP
4.1.2007
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)

217647
12.4.2007
26.5.2016
5614-2006
26.5.2006
JP2006-041806
9.5.2006
JP
4.1.2007
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)

217648
12.4.2007
26.5.2016
5620-2006
26.5.2006
4.1.2007
BIOCOL-LABORATORIOS FARMACO E COSMETICO, LDA, Parque Cascais Stock, Arm. 9,
Alcoitao, 2765-117 Alcabideche, PT;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

217649
12.4.2007
29.5.2016
5621-2006
29.5.2006

(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

USSN 76/654384
1.2.2006
US
4.1.2007
The Scott Fetzer Company, a Delaware Corporation, 28800 Clemens Road, Ohio 44145, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

217650
12.4.2007
29.5.2016
5622-2006
29.5.2006
USSN 76/651946
15.12.2005
US
4.1.2007
The Scott Fetzer Company, a Delaware Corporation, 28800 Clemens Road, Ohio 44145, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217651
12.4.2007
29.5.2016
5623-2006
29.5.2006
4.1.2007
Petit Press a. s., Námestie SNP 30, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217652
12.4.2007
29.5.2016
5624-2006
29.5.2006
4.1.2007
RAMILL a. s., Pekařská 1, 155 00 Praha, CZ;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217653
12.4.2007
30.5.2016
5625-2006
30.5.2006
4.1.2007
CK Tatralandia Resort s. r. o., 1. mája 1961/25,
031 01 Liptovský Mikuláš, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217654
12.4.2007
30.5.2016
5627-2006
30.5.2006
4.1.2007
1. ZÁHORÁCKA, s. r. o., 900 52 Kuchyňa 222, SK;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217655
12.4.2007
1.6.2016
5640-2006
1.6.2006
4.1.2007
VITTO TEA BOARD, s. r. o., U Habrovky 247/11,
140 00 Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217656
12.4.2007
1.6.2016
5652-2006
1.6.2006
4.1.2007
Sanoma Magazines Slovakia, s. r. o., Kopčianska 6, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217657
12.4.2007
2.6.2016
5653-2006
2.6.2006
4.1.2007
Majer Jiří, Ing., Lidická 1876/42, 602 00 Brno, CZ;
Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217658
12.4.2007
2.6.2016
5654-2006
2.6.2006
4.1.2007
Gürtler Tomáš, Lotyšská 6, 821 06 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217659
12.4.2007
13.6.2016
5688-2006
13.6.2006
4.1.2007
SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217660
12.4.2007
13.6.2016
5689-2006
13.6.2006
4.1.2007
SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

217661
12.4.2007
13.6.2016
5690-2006
13.6.2006
4.1.2007
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(732) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217662
12.4.2007
13.6.2016
5692-2006
13.6.2006
4.1.2007
SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217663
12.4.2007
13.6.2016
5693-2006
13.6.2006
4.1.2007
SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217664
12.4.2007
13.6.2016
5694-2006
13.6.2006
4.1.2007
HYZA, a.s., Žilina, Košická cesta, 010 48 Žilina,
SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217665
12.4.2007
15.6.2016
5700-2006
15.6.2006
4.1.2007
BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217666
12.4.2007
15.6.2016
5701-2006
15.6.2006
4.1.2007
BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217667
12.4.2007
15.6.2016
5702-2006
15.6.2006
4.1.2007
BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

217668
12.4.2007
15.6.2016
5703-2006
15.6.2006
76/652 281
19.12.2005
US
4.1.2007
ADVANCED MICRO DEVICES, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, One
AMD Place, Sunnyvale, California 94088, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217669
12.4.2007
15.6.2016
5715-2006
15.6.2006
4.1.2007
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP., 301,
Chung Cheng Rd., Yan Harng, Yeong Kang Shin,
Tainan Hsien, TW;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217670
12.4.2007
15.6.2016
5716-2006
15.6.2006
4.1.2007
Chirana - Dental, s. r. o., Vrbovská cesta 17,
921 01 Piešťany, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217671
12.4.2007
15.6.2016
5717-2006
15.6.2006
4.1.2007
Belos Trade s. r. o., Průmyslová 2401/9, 466 01
Jablonec nad Nisou, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217672
12.4.2007
15.6.2016
5718-2006
15.6.2006
4.1.2007
SAFINA, a. s., Vídeňská 104, 252 42 Jesenice,
Vestec, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217673
12.4.2007
16.6.2016
5723-2006
16.6.2006
4.1.2007
Abdellaoui Imed, Mgr., Lidická 785, 226 01 Beroun, CZ;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217674
12.4.2007
19.6.2016
5728-2006
19.6.2006
4.1.2007
Rybnikár Pavol, Jankolova 5, 851 04 Bratislava, SK;
Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217675
12.4.2007
20.6.2016
5738-2006
20.6.2006
4.1.2007
Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 817 06
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217676
12.4.2007
20.6.2016
5739-2006
20.6.2006
4.1.2007
Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 817 06
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217677
12.4.2007
20.6.2016
5740-2006
20.6.2006
4.1.2007
Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 817 06
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217678
12.4.2007
20.6.2016
5741-2006
20.6.2006
4.1.2007
Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 817 06
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217679
12.4.2007
20.6.2016
5742-2006
20.6.2006
4.1.2007
Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 817 06
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217680
12.4.2007
20.6.2016
5743-2006
20.6.2006
4.1.2007
Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 817 06
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217681
12.4.2007
20.6.2016
5744-2006
20.6.2006
4.1.2007
Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 817 06
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217682
12.4.2007
20.6.2016
5745-2006
20.6.2006
4.1.2007
Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 817 06
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217683
12.4.2007
21.6.2016
5749-2006
21.6.2006
4.1.2007
PNEUTRADE, s. r. o., Rybárska 8, 949 01 Nitra, SK;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217684
12.4.2007
22.6.2016
5750-2006
22.6.2006
4.1.2007
GENERAL MOTORS CORPORATION, 300 Renaisance Center, Detroit, State of Michigan
48265 - 3000, US;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217685
12.4.2007
22.6.2016
5753-2006
22.6.2006
4.1.2007
Dr. Oetker, spol. s r. o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Benčík Ivan, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217686
12.4.2007
22.6.2016
5754-2006
22.6.2006
4.1.2007
Dr. Oetker, spol. s r. o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Benčík Ivan, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217687
12.4.2007
23.6.2016
5756-2006
23.6.2006
4.1.2007
SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217688
12.4.2007
23.6.2016
5757-2006
23.6.2006
4.1.2007
EDIZON, s. r. o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217689
12.4.2007
23.6.2016
5760-2006
23.6.2006
4.1.2007
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118
Bad Vilbel, DE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217690
12.4.2007
23.6.2016
5763-2006
23.6.2006
4.1.2007
Kundrát Eduard, MVDr., Ternavská 2276/19,
075 01 Trebišov, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217691
12.4.2007
27.6.2016
5765-2006
27.6.2006
4.1.2007
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)

217692
12.4.2007
27.6.2016
5766-2006
27.6.2006
4.1.2007
UKI ULUSLARARASI KONFEKSIYON IMALAT VE TICARET ANONIM SIRKETI, Ferhatpasa Mah. Istanbul Yolu Uzeri UKI Binasi, 34870
Catalca, Istanbul, TR;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217693
12.4.2007
29.6.2016
5768-2006
29.6.2006
4.1.2007
VLTAVA - LABE - PRESS, a. s., Nám. Přemysla Otakara II. 8/5, 370 21 České Budějovice, CZ;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217694
12.4.2007
29.6.2016
5769-2006
29.6.2006
4.1.2007
BONGRAIN S.A., 42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217695
12.4.2007
29.6.2016
5770-2006
29.6.2006
4.1.2007
BONGRAIN S.A., 42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217696
12.4.2007
7.7.2016
5795-2006
7.7.2006
4.1.2007
NAFTA a. s., Naftárska 965, 908 45 Gbely, SK;
Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217697
12.4.2007
12.7.2016
5808-2006
12.7.2006
4.1.2007
Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Corporation, 345 Park Avenue, New York, New York
10154, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

217698
12.4.2007
12.7.2016
5809-2006
12.7.2006
78/813186
13.2.2006
US
4.1.2007
Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Corporation, 345 Park Avenue, New York, New
York 10154, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217699
12.4.2007
14.7.2016
5813-2006
14.7.2006
4.1.2007
SPORT FIT MEDIA s. r. o., Legionárska 5, 831 04
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217700
12.4.2007
14.7.2016
5815-2006
14.7.2006
4.1.2007
Rastislav Pavlišin 42ND STREET, Mikovíniho 1625/13, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217701
12.4.2007
17.7.2016
5816-2006
17.7.2006
4.1.2007
MUNICIPALIA, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, SK;
(740) Jóža Marcel, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217702
12.4.2007
17.7.2016
5817-2006
17.7.2006
4.1.2007
MUNICIPALIA, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, SK;
(740) Jóža Marcel, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217703
12.4.2007
26.7.2016
5842-2006
26.7.2006
4.1.2007
CANDY TEAM GMBH, Hochestieg 21, 22391
Hamburg, DE;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217704
12.4.2007
27.7.2016
5843-2006
27.7.2006
4.1.2007
AQUARIO, s. r. o., Vysoká 4, 811 06 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217705
12.4.2007
27.7.2016
5844-2006
27.7.2006
4.1.2007
AQUARIO, s. r. o., Vysoká 4, 811 06 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217706
12.4.2007
27.7.2016
5845-2006
27.7.2006
4.1.2007
AQUARIO, s. r. o., Vysoká 4, 811 06 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217707
12.4.2007
27.7.2016
5846-2006
27.7.2006
4.1.2007
MAC TV, s. r. o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Ďurček Peter, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217708
12.4.2007
27.7.2016
5847-2006
27.7.2006
4.1.2007
MAC TV, s. r. o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Ďurček Peter, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217709
12.4.2007
27.7.2016
5848-2006
27.7.2006
4.1.2007
FISH GATE s. r. o., Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Kán Vladimír, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217710
12.4.2007
28.7.2016
5856-2006
28.7.2006
4.1.2007
TAMOGA, s. r. o., Velká 2984/23, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

217711
12.4.2007
28.7.2016
5857-2006
28.7.2006
4.1.2007
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(732) TAMOGA, s. r. o., Velká 2984/23, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217712
12.4.2007
28.7.2016
5860-2006
28.7.2006
4.1.2007
Uríček Peter, Nerudova 6, 917 01 Trnava, SK;
Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217713
12.4.2007
28.7.2016
5861-2006
28.7.2006
4.1.2007
Šramko Miron, prof. MUDr., DrSc., Strmé sady 18,
840 42 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217715
12.4.2007
1.8.2016
5875-2006
1.8.2006
4.1.2007
EUROTABACCO, spol. s r. o., Mostná 6, 821 07
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217716
12.4.2007
2.8.2016
5876-2006
2.8.2006
4.1.2007
SAMEDI, s. r. o., Račianska 20, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217717
12.4.2007
2.8.2016
5877-2006
2.8.2006
4.1.2007
SAMEDI, s. r. o., Račianska 20, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217718
12.4.2007
2.8.2016
5878-2006
2.8.2006
4.1.2007
SAMEDI, s. r. o., Račianska 20, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217719
12.4.2007
2.8.2016
5881-2006
2.8.2006
4.1.2007
LABORATOIRE GARNIER & CIE, 281, Rue
Saint-Honoré, 75008 Paris, FR;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217720
12.4.2007
9.8.2016
5911-2006
9.8.2006
4.1.2007
Atlantis Systems, s. r. o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217721
12.4.2007
24.8.2016
5976-2006
24.8.2006
4.1.2007
Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140,
53113 Bonn, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217722
12.4.2007
25.8.2016
5979-2006
25.8.2006
4.1.2007
Tropicana Products, Inc., 1001 13th Avenue
East, Bradenton, Florida 34208, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217723
12.4.2007
28.8.2016
5980-2006
28.8.2006
4.1.2007
Jaroslav Flendrovský, FEMOTO, Myslenická 1,
902 01 Pezinok, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217724
12.4.2007
28.8.2016
5981-2006
28.8.2006
4.1.2007
Jaroslav Flendrovský, FEMOTO, Myslenická 1,
902 01 Pezinok, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

217725
12.4.2007
31.8.2016
6000-2006
31.8.2006
z-312185
19.6.2006
PL
4.1.2007
The Procter & Gamble Company, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217729
17.4.2007
13.7.2016
1272-2006
13.7.2006
4.1.2007
Železiarne Podbrezová, a. s., Kolkáreň 35, 976 81
Podbrezová, SK;
(740) Turčanová Kamila, Mgr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217731
25.4.2007
30.9.2015
6087-2005
30.9.2005
7.9.2006
MOVYS Com, s. r. o., Jamnického 19, 841 05
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217732
25.4.2007
22.11.2012
3371-2002
22.11.2002
4.2.2003
Krivda Ľuboš, Ing., Sučianska cesta 31, 036 08
Martin, SK;
(740) Ďurčaťová Iveta, JUDr., Martin, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

217733
25.4.2007
14.12.2014
5329-2004
14.12.2004
2.2.2006
EXEL, s. r. o., Cihelní 67, 702 00 Ostrava, CZ;
Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;

217734
27.4.2007
23.8.2012
2451-2002
23.8.2002
7.10.2003
BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky so zmenou
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

3039-2004
1216-2005
1831-2005
2262-2005
5424-2005

217726
217727
217402
217728
217730

1394-2006
1395-2006
1396-2006
1397-2006
5593-2006

217527
217528
217593
217594
217636

5594-2006
5595-2006
5596-2006
5602-2006
5603-2006

217637
217638
217639
217560
217561

5605-2006
5606-2006
5607-2006
5608-2006
5873-2006

217562
217640
217641
217642
217714

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

vanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové
služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé
predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích
štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo
iných predstavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných
umelcov; rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok;
vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklam-ných;
poskytovanie elektronických publikácií on--line
(bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké
módne agentúry; kempingové služby spojené so
športovým programov, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (on-line);
informácie o výchove, vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; prekladateľské služby;
prenájom dekorácií; poskytovanie služieb pre
oddych a rekreáciu; prenájom športovej výstroje
s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených
služieb v triede 41.

217402
12.4.2007
5.10.2015
1831-2005
5.10.2005
5.1.2006
30, 35
30 - Cukrovinky, cukríky, cukrová pasta, cukrová masa, jedlé ozdoby z cukrovej vaty na torty
a zákusky, torty z cukrovej vaty, cukrovinky
z cukrovej vaty na zdobenie vianočných stromčekov.
35 - Sprostredkovanie maloobchodu s uvedenými
tovarmi, poradenstvo a pomoc pri riadení obchodnej činnosti s uvedenými tovarmi, podpora
predaja pre tretie osoby.

(540)

(732) LÁZOK Karol - KAEL, Čordákova 15, 040 11
Košice, SK;
(740) Mišľanová Mária, Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217527
12.4.2007
2.8.2016
1394-2006
2.8.2006
4.1.2007
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie telekomunikačných služieb;
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do
svetovej počítačovej siete; komunikačné služby
prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie svadobných a predsvadobných zábav a podujatí; vzdelávacia činnosť;
organizovanie vedomostných, športových, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizo-

(540) TANEČNÁ NOC
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217528
12.4.2007
2.8.2016
1395-2006
2.8.2006
4.1.2007
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie telekomunikačných služieb;
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do
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svetovej počítačovej siete; komunikačné služby
prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; výroba hudobných programov; hudobnoskladateľské služby; organizovanie zábavných,
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí;
organizovanie svadobných a predsvadobných zábav a podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, športových, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov
a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby;
organizovanie a vedenie seminárov, kongresov,
školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy;
organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby
filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné
predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných
umelcov; rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok;
vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklam-ných;
poskytovanie elektronických publikácií on--line
(bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké
módne agentúry; kempingové služby spojené so
športovým programov, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (on-line);
informácie o výchove, vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; prekladateľské služby;
prenájom dekorácií; poskytovanie služieb pre
oddych a rekreáciu; prenájom športovej výstroje
s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených
služieb v triede 41.

(540) TANEČNÁ HORÚČKA
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217560
12.4.2007
25.5.2016
5602-2006
25.5.2006
4.1.2007
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.

41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích
podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových
súťaží, organizovanie zábav, karnevalov, plesov;
plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovnozábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií;
organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia;
výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných,
koncertných a varietných umelcov; rezervácia
vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie a vydávanie
textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; kempingové služby spojené so športovým programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami;
zábavné služby nočných klubov; poskytovanie
počítačových hier (on-line); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; prekladateľské služby; prenájom dekorácií;
poskytovanie služieb pre oddych a rekreáciu;
prenájom športovej výstroje s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri
výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41.
(540)

HORÚČKA SOBOTŇAJŠEJ
NOCI

(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217561
12.4.2007
25.5.2016
5603-2006
25.5.2006
4.1.2007
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových prog-
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ramov; výroba hudobných programov; hudobnoskladateľské služby; organizovanie zábavných,
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí;
vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie
relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné
klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných
a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská
činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem
reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
umelecké módne agentúry; kempingové služby
spojené so športovým programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby
nočných klubov; poskytovanie počítačových hier
(on-line); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; prekladateľské služby;
prenájom dekorácií; poskytovanie služieb pre
oddych a rekreáciu; prenájom športovej výstroje
s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených
služieb v triede 41.
(540) SUSEDIA
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217562
12.4.2007
25.5.2016
5605-2006
25.5.2006
4.1.2007
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; výroba hudobných programov; hudobnoskladateľské služby; organizovanie zábavných,
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí;
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vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie
relácií, programov a podujatí; zábavné parky;
služby a zábava poskytované v prázdninových
táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií;
organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých
vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná
a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných
a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská
činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem
reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
umelecké módne agentúry; kempingové služby
spojené so športovým programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby
nočných klubov; poskytovanie počítačových hier
(on-line); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb pre
oddych a rekreáciu; prenájom športovej výstroje
s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených
služieb v triede 41.
(540) SVET NARUBY
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217593
12.4.2007
3.8.2016
1396-2006
3.8.2006
4.1.2007
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie telekomunikačných služieb;
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do
svetovej počítačovej siete; komunikačné služby
prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie svadobných a predsvadob-
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ných zábav a podujatí; vzdelávacia činnosť;
organizovanie vedomostných, športových, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie
a organizovanie večierkov; moderovanie relácií,
programov a podujatí; zábavné parky; služby
a zábava poskytované v prázdninových táboroch;
služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov,
kongresov, školení, konferencií; organizovanie
súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná
tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie
filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných
alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek; výroba
a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových
nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť
s výnimkou vydávania reklamných materiálov;
zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké
módne agentúry; kempingové služby spojené so
športovým programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (on-line);
informácie o výchove, vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; prekladateľské služby;
prenájom dekorácií; poskytovanie služieb pre
oddych a rekreáciu; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených
služieb v triede 41.

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

(540) HRIEŠNY TANEC
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(540) HRIEŠNA NOC
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217594
12.4.2007
3.8.2016
1397-2006
3.8.2006
4.1.2007
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie telekomunikačných služieb;
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do
svetovej počítačovej siete; komunikačné služby
prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie svadobných a predsvadob-

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217636
12.4.2007
25.5.2016
5593-2006
25.5.2006
4.1.2007
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov,
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plesov; plánovanie a organizovanie večierkov;
moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované
v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení,
konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich
divadelných, koncertných a varietných umelcov;
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie
a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne
agentúry; kempingové služby spojené so športovým programom, služby súvisiace s telesnými
cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (on-line); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; prekladateľské služby; prenájom
dekorácií; poskytovanie služieb pre oddych
a rekreáciu; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské
a informačné služby v oblasti uvedených služieb
v triede 41.
(540) NORA A BRAŇO
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217637
12.4.2007
25.5.2016
5594-2006
25.5.2006
4.1.2007
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích
podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov,
plesov; plánovanie a organizovanie večierkov;
moderovanie relácií, programov a podujatí; zá-
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bavné parky; služby a zábava poskytované
v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení,
konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich
divadelných, koncertných a varietných umelcov;
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou
vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie
a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne
agentúry; kempingové služby spojené so športovým programom, služby súvisiace s telesnými
cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (on-line); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; prekladateľské služby; prenájom
dekorácií; poskytovanie služieb pre oddych
a rekreáciu; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske
služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské
a informačné služby v oblasti uvedených služieb
v triede 41.
(540) ČLOVEČE, NEHNEVAJ SA
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217638
12.4.2007
25.5.2016
5595-2006
25.5.2006
4.1.2007
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích
podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov,
plesov; plánovanie a organizovanie večierkov;
moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované
v prázdninových táboroch; služby klubov zdra-
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via; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení,
konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich
divadelných, koncertných a varietných umelcov;
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou
vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie
a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne
agentúry; kempingové služby spojené so športovým programom, služby súvisiace s telesnými
cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (on-line); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; prekladateľské služby; prenájom
dekorácií; poskytovanie služieb pre oddych
a rekreáciu; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske
služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské
a informačné služby v oblasti uvedených služieb
v triede 41.

(540) OSTROV
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217639
12.4.2007
25.5.2016
5596-2006
25.5.2006
4.1.2007
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích
podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov,
plesov; plánovanie a organizovanie večierkov;
moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované
v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení,

konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich
divadelných, koncertných a varietných umelcov;
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie
a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez
možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne
agentúry; kempingové služby spojené so športovým programom, služby súvisiace s telesnými
cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (on-line); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; prekladateľské služby; prenájom
dekorácií; poskytovanie služieb pre oddych
a rekreáciu; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske
služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské
a informačné služby v oblasti uvedených služieb
v triede 41.
(540) OSTROV POKUŠENIA
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217640
12.4.2007
25.5.2016
5606-2006
25.5.2006
4.1.2007
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích
podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov,
plesov; plánovanie a organizovanie večierkov;
moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované
v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení,
konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; fil-
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mová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich
divadelných, koncertných a varietných umelcov;
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou
vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie
a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; kempingové služby spojené so športovým
programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (on-line); informácie
o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach
rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy,
rekreácie; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb pre oddych a rekreáciu; prenájom športového výstroja s výnimkou
dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41.
(540) PESTÚNKA
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217641
12.4.2007
25.5.2016
5607-2006
25.5.2006
4.1.2007
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových
súťaží, organizovanie zábav, karnevalov, plesov;
plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií;
organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých
vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná
a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných
a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a prí-
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slušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská
činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem
reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
umelecké módne agentúry; kempingové služby
spojené so športovým programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier
(on-line); informácie o výchove, vzdelávaní;
informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie
služieb pre oddych a rekreáciu; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblas-ti
uvedených služieb v triede 41.
(540) ROZVEDENÍ SO ZÁVÄZKAMI
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217642
12.4.2007
25.5.2016
5608-2006
25.5.2006
4.1.2007
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových
súťaží, organizovanie zábav, karnevalov, plesov;
plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovnozábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií;
organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia;
výroba divadelných alebo iných predstavení;
služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; rezer-
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vácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových
a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných materiálov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; kempingové služby spojené so športovým programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami;
zábavné služby nočných klubov; poskytovanie
počítačových hier (on-line); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; prekladateľské služby; prenájom dekorácií;
poskytovanie služieb pre oddych a rekreáciu;
prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41.

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

(540) SKUTOČNÉ OSUDY
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217714
12.4.2007
1.8.2016
5873-2006
1.8.2006
4.1.2007
37, 39, 43
37 - Opravy dopravných prostriedkov (autobusov,
automobilov, nákladných vozidiel), údržba dopravných prostriedkov, opravy pneumatík, sprostredkovanie uvedených služieb.
39 - Autobusová doprava, informácie o preprave,
osobná doprava, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, organizovanie
ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie okružných výletov, poskytovanie pomoci pri doprave,
prenájom dopravných prostriedkov, nosenie 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) zelená, oranžová
(732) Slovak Lines, a. s., Rožňavská 2, 820 04 Bratislava, SK;

217726
17.4.2007
18.10.2014
3039-2004
18.10.2004
4.8.2005
16, 35
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, kávové filtre, papierové, knihy, lepenkové
alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely
a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky
(papiernický tovar), obaly (papiernický tovar),
obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu,
prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky,
reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály,
umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera
alebo plastických materiálov.
35 - Marketing, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.

(540)

(591) červená, biela
(732) Anna Rita, spol. s r. o., Bojnická cesta 18, 971 01
Prievidza, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)

217727
17.4.2007
1.7.2015
1216-2005
1.7.2005
7.9.2006
6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 35, 36, 37, 39, 40,
41, 42, 43, 44
(511) 6 - Hliník, zliatiny obyčajných kovov, primárne
hliníkové zliatiny, sekundárne hliníkové zliatiny,
hliníkové predzliatiny, lisované hliníkové profily,
ťahané hliníkové rúrky, rúry kovové, dutý tovar
z alumínia, alobal hliníková fólia, hliníkový drôt,
hliníkové profily, surové železo, najmä oceliarenské, zlievarenské a špeciálne, odliatky najmä
z oceľoliatiny, sivej liatiny a neželezných kovov,
oceľ najmä neupokojená, ťažná a hlbokoťažná
vysokopevnostná tvrdá, hlbokoťažná nestarnúca,
stabilizovaná hliníkom, nízkouhlíková oceľ, oceľ
ako polotovar, pásová oceľ, oceľové plechy a pásy, morené, opieskované, lístočkové, ryhované,
pocínované, pozinkované, pohliníkované, smaltované, lakované, plastované, ohýbané profily,
najmä otvorené, uzavreté, vlnité plechy, štetovnice, oceľové konštrukcie, najmä stavebné, mostové a špeciálne, zvárané rúry izolované a neizolované, drôt, drôtené pletivo, drôty z obyčajných
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kovov (okrem poistkových drôtov), drôty zo zliatin obyčajných kovov, oceľové palety, káblové
bubny, dlaždice, náhradné dielce a súčiastky,
armatúry, fitingy kovové pre potrubia na stlačený
vzduch, baliace fólie kovové, kovové konštrukcie
na bazény, bezpečnostné reťaze kovové, bezpečnostné schránky, kovové bicyklové zariadenia na
parkovanie, brány kovové, plechy, dielce kovové
(stavebné), dlažba kovová, domové zvončeky
s výnimkou elektrických, držadlá, rukoväti, kľučky kovové, dvere kovové, elektródy na spájkovanie a zváranie, klapky, kovové ventily drenážnych rúrok, klapky, kovové ventily vodovodné,
kovové vzduchovody pre ventilačné a klimatizačné zariadenia, klince, kolíky kovové, komínové nadstavce, kovové, komínové rúry kovové,
komíny, dymovody kovové, kontajnery kovové,
kovania na dvere, kovania na okná, kovanie na
nábytok, kovové obruče, spojky, škatule, skrinky,
škatule kovové, kľučky dverí kovové, kľúče, kovové spojky a príchytky pre káble a rúry, montážne kľúče kovové, nádrže kovové, objímky,
prstence, oceľové laná, oceľové stožiare, oceľové
rúrky, oceľový drôt, ostnatý drôt, pokladničky,
poštové schránky kovové, preklady kovové, pánty, závesy, reťaze kovové, rímsy kovové, skoby
kovové, spojovacie plechy, spájkovacie plechy,
spájkovací drôt, sudy kovové, kovové rúry pre
ventilačné a klimatizačné zariadenia, ventily, kovové klapky drenážnych rúrok, ventily, klapky
vodovodné kovové, vodovodné potrubia kovové,
potrubia a rúry pre zariadenia ústredného kúrenia, kovové značky s výnimkou svetelných a mechanických, škridly kovové, žalúzie kovové, drobný železiarsky tovar, kovový spojovací materiál,
rozperné kolíky kovové, háčiky (železiarsky tovar), kovové podpery a konzoly pre stavebníctvo,
stĺpy kovové pre stavebníctvo, kovové nosníky,
kovové obloženie stavieb, priečok a stien, kovové stavebné dielce, kovový stavebný materiál,
oceľové konštrukcie, kovové okná, kovové okenice, kovové okenné rámy, kovové stropy, stropné dosky, kovové stupne (schody), neelektrické
otvárače a zatvárače dverí, pánty, závesy, plomby, kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo, stavby kovové prenosné, stavebné konštrukcie kovové, stavebné kovania, stavebné panely
kovové, stavebný materiál kovový, kovové tyče,
oceľové konštrukcie, kovové inzertné stĺpy, kokily, koľajnice, kovové obruče, kovové reťaze, kovové spriahadlá na reťaze, kovové krúžky, liatiny, kovové matice, nákovy, nity, nosníky, plechové obaly, objímky, kovové obloženie, obruče,
pancierové plechy, kovové piliny, plech, kovové
pletivo, klince, podvaly, rošty, zárubne, oceľobetónové materiály na stavbu budov, cestné zvodidlá kovové, debnenie kovové, konštrukcie kovové,
kostry budov, kovové dielce stavebné, strešné
krytiny, strešné uholníky, vonkajšie pláš-te budov, kovové obruče, spojky, kovové prefabrikáty, laná, lávky, lejárske formy (kovové), lešenia,
maltovnice, nosníky, oceľové konštrukcie, podpery, poklopy, preklady kovové, priečky, priehradové konštrukcie, kovové okenné rámy, stavebné panely, vypúšťacie rúry, odvodňovacie rúry, drenážne rúry, žľaby, kovové formy, lejárske
formy (kovové).
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7 - Stroje a technologické zariadenia prednostne
pre zbrojársky priemysel, pre priemysel spracovania plastických hmôt, pre chemický, farmaceutický a potravinársky priemysel, jednoúčelové
stroje a technologické zariadenia ako laboratórne
linky, rotorové linky, mechanizované technologické zariadenia, najmä na modernizáciu, mechanizáciu a automatizáciu výroby, komplexné
technologické linky na univerzálne a jednoúčelové použitie, prototypy a prototypové prvky unikátnych strojov a zariadení, najmä špeciálne nadstavby na kolesové a pásové podvozky, účelové
stroje a zariadenia na potreby zbrojárskej techniky, ako aj časti uvedených strojov a zariadení
a príslušenstvo k nim, nástroje a náradie s výnimkou ručného. Brúsky (ako časti strojov), drevoobrábacie stroje a ich časti, nástroje a náradie
(ručné) mechanické s elektrickým pohonom, pílové listy (ako časti strojov), píly (stroje), stolové
kotúčové píly (ako časti strojov), vŕtacie hlavy
ako časti strojov, vŕtacie korunky ako časti strojov, elektrické ručné vŕtačky, vrtákové skľučovadlá ako časti strojov, vrtáky do kovu a muriva,
priemyselné vysávače prachu a podobných nečistôt, nožnice elektrické na plech.
8 - Brúsne kotúče (ručné náradie), frézovacie tŕne,
frézy, hoblíky, kladivá (ručné nástroje), kliešte,
nástrojové brúsky, ostričky ako nástroje, nitovačky, ručné nástroje, nože, listy píly (ručné nástroje
a náradie), pilníky, nástroje, pílové listy (ako časti ručných nástrojov), rámy na ručné píly, rašple,
ručné nástroje, rezače závitov, rezné nože hoblíkov, ručné vŕtačky, ručné nástroje, sekáče, skrutkovače, stolárske vrtáky, vŕtačky, vratidlá na závitníky, vrtáky, ručné nástroje, nebožiece, výstružníky, uholníky (ručné nástroje), závitníky (ručné nástroje), zveráky, zveráky pre stolárov a debnárov, nožnice na plech, závitníky, závitnice ručné, vŕtačky na ručný pohon.
9 - Gramofónové platne, hasiace prístroje.
11 - Radiátory, radiátory ústredného kúrenia, pece, výhrevné kotly, akumulátory (tepelné, výhrevné), vykurovacie články, vykurovacie telesá
na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami, vykurovacie telesá (elektrické-), vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia, výmenníky tepla, s výnimkou výmenníkov ako častí
strojov, prívodné zariadenia ku kúrenárskym
a teplárenským kotlom, expanzné nádrže pre
ústredné vykurovanie, termostatické ventily (ako
súčasť ústredného kúrenia), generátory, konštrukcie pecí a rúr, kotlové rúry do vykurovacích zariadení, zariadenia na ohrev teplej vody a teplovodné kúrenie, teplovodné vykurovacie zariadenia, teplovzdušné zariadenia, zariadenia na výrobu pary, plynové bojlery, plynové generátory,
prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom, regenerátory tepla, príslušenstvo
na reguláciu vodných a plynových zariadení, regulačno-bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia, regulačno-bezpečnostné zariadenia na vodné zariadenia, rošty do pecí, horáky, príslušenstvo rúr zo šamotu, teplovzdušné rúry, komínové
rúry (s výnimkou rúr na experimentálne účely),
spaľovne (spaľovacie pece), sporáky, špirály ako
časti ohrievacích, ochladzovacích a destilačných
zariadení, chladiace zariadenia a stroje, plynové
chladiče, s výnimkou chladičov ako častí strojov.
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12 - Vozidlá, dopravné prostriedky pozemné, vzdušné alebo vodné a ich časti, bezpečnostné pásy na
sedadlá automobilov, bezpečnostné sedadlá pre
deti do automobilov, batožinové nosiče na vozidlá, opierky na sedadlá automobilov, protišmykové zariadenia na automobilové pneumatiky, protišmykové reťaze, snehové reťaze, odkladacie siete
na batožinu na dopravné prostriedky, signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov,
zariadenia na vozidlá proti oslepeniu, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, príslušenstvo k dopravným prostriedkom.
13 - Balistické strely, balistické zbrane, bengálske ohne, bojové vozidlá, delá, kanóny, delové
lafety, detonačné kapsle (s výnimkou kapslí ako
hračiek), detonačné zátky, detonátory, dusičnan
amónny (výbušniny), dynamit, guľomety, harpúny (ako zbrane), hlavne (strelných zbraní), hlavne pušiek, kapsle (s výnimkou zábavnej pyrotechniky), kefy na čistenie strelných zbraní, kolískové čapy pre ťažké palné zbrane, lovecké
zbrane, lúčiky spúšte (strelných zbraní), lúčiky
spúšte na pušky, mínomety (mažiare), míny, motorizované zbrane, náboje, nábojnice, zariadenia
na plnenie nábojnicových pásov, náramenné pásy
na náboje, nitrocelulózy (acetyl-), obaly na pušky, ohňostroje, olovené gule, olovené strely, pažby, pištole, podstavce pod strelné zbrane, práchno, pušný prach, prachovnice, projektily (zbrane), pušky, úderníky pušiek, zameriavacie zrkadlá na pušky, pušný 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, samozápalné látky, signálne rakety, slzotvorné zbrane, zbrane so slzotvorným plynom, strelná bavlna, strelné zbrane, hľadáčiky strelných zbraní,
munícia do strelných zbraní, strelný prach (nálož), športové strelné zbrane, tlmiče zbraní, trhaviny, výbušniny, úderníky strelných zbraní, výstražné strely v hmle, vzduchové pištole (zbrane),
zameriavacie zariadenia pre kanóny s výnimkou
ďalekohľadov, zameriavacie zariadenia pre 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,
závery strelných zbraní.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety, s výnimkou textilných, fotografie,
grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón,
lepenka, katalógy, 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, papiernicky tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety
z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo

lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné
materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických
materiálov.
17 - Výrobky z plastov, polyetylénu, polypropylénu a mikroténu ako tesniace a izolačné fólie;
fólie nie ako obalový materiál; adhézne a lepiace
pásky s výnimkou na kancelárske a lekárske použitie v domácnosti; viazacie pásky; hadice a polohadice; plastové výlisky ako polotovary, jazierkové fólie.
35 - 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.
36 - Lízing strojov a zariadení, lízing spojený
s financovaním, faktoring, forfajting, sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, prenájom bytových a nebytových priestorov, činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovnej evidencie, poskytovanie úverov, sprostredkovateľská činnosť.
37 - Oprava a úpravy vojenských zbraní, inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov, inštalácia a opravy ústredného kúrenia, brúsenie kovov,
leštenie kovov, murárstvo, klampiarstvo a inštalatérstvo, vodoinštalatérstvo, elektroinštalatérstvo,
montáž, údržba a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky, inštalácia, opravy a revízia požiarnej signalizácie, inštalácia, opravy a revízia
hasiacich zariadení, opravy, plnenie revízie hasiacich prístrojov, montáž a opravy telekomunikačných a rádiokomunikačných zariadení, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba plynových
zariadení, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení, opravy zbraní a munície, údržba
a oprava motorových vozidiel, oprava karosérií,
výstavba zariadení na prenos signálu.
39 - Skladovanie, balenie tovaru, prenájom motorových vozidiel, prenájom stavebných strojov
a zariadení a vojenskej techniky, preprava osôb,
sprostredkovanie prepravy, nákladná cestná do-
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prava, preprava zbraní a vojenskej techniky, špedičná činnosť, rozvod tepla, rozvod elektriny,
rozvod plynu.
40 - Úprava a spracovanie kovov, obrábanie kovov, výroba energie, zámočnícke práce, galvanizácia, kalenie kovov, pokovovanie kovových materiálov, platovanie, poniklovanie, popúšťanie
kovov, rytie, gravírovanie, spájkovanie, zváranie,
likvidácia munície, likvidácia zbraní, znehodnocovanie a spracovanie vojenských zbraní, triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu, viazanie kníh, lisovanie plastov, tlakové liatie plastov,
recyklácia odpadu z plastov, spracovanie odpadu,
najmä polyetylénových odpadových fólií, úprava
odpadu, lemovanie alebo obšívanie látok, impregnácia materiálov, sprostredkovanie uvedených služieb, poradenská a konzultačná činnosť
pri spracovaní a úprave kovov všetkých druhov.
41 - Činnosť umeleckej a športovej agentúry,
činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu, 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 účely kultúrne
a zábavné, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných),
organizovanie súťaži krásy, organizovanie športových podujatí a súťaží, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení,
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, 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.
42 - Prenájom skúšobných, testovacích, kalibračných, meracích a projektovacích strojov a prístrojov, strojársky výskum, kalibrácia, skúšky
materiálu, konštrukčné práce, štúdie technických
projektov, projektová činnosť, technický prieskum, kontrola kvality, pyrotechnické služby
a služby ohňostrojárov, poradenstvo v oblasti pyrotechniky, zábavnej pyrotechniky a ohňostrojov,
projektovanie stavieb, projektovanie požiarnej
signalizácie, výskum a vývoj pyrotechnických
výrobkov, vývoj a výroba zbraní, vývoj streliva,
revízie zbraní a munície, vývoj a projektovanie
zariadení na prenos signálu, projektovanie poplašných zariadení lokálneho charakteru, technické testovanie, merania a analýzy.
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, re-
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zervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, ubytovacie kancelárie, sprostredkovanie hotelierskych služieb, zaobstarávanie ubytovania a stravovania v hoteloch,
penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a rekreačných zariadeniach, verejné a závodné stravovanie.
44 - Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc.
(540) DMD
(732) DMD Group a.s., Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

217728
17.4.2007
8.12.2015
2262-2005
8.12.2005
5.10.2006
37, 39
37 - Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
opravy, údržby, modernizácia železničnej techniky.
39 - Poskytovanie služieb v doprave na dráhe,
železničná doprava.

(540)

(591) čierna, červená
(732) LOKO TRANS Slovakia, s. r. o., M. R. Štefánika 14,
942 01 Šurany, SK;
(740) Výberčiová Dana, Šurany, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

217730
23.4.2007
31.3.2015
5424-2005
31.3.2005
1.7.2005
11, 35
11 - Kuchynské elektrické spotrebiče na varenie
a pečenie, chladničky, mrazničky; elektrické kanvice, elektrické kávovary, mikrovlnné rúry, ponorné ohrievače, stolné variče.
35 - Obchodný manažment; sprostredkovanie predaja a nákupu tovarov; dovozná a vývozná
agentúra; sprostredkovanie obchodu s tovarmi;
všetko okrem tovarov ventilačných, vykurovacích, chladiacich a klimatizačných zariadení, maloobchodná činnosť v oblasti spotrebnej elektroniky.

(540)

(732) MULTIK, spol. s r. o., Česká 17, 831 03 Bratislava, SK;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
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(210)

(111)

148
96790
1873
91346
3390
118067
5606
117884
8026
94113
8148
92917
8325
92748
8673
94834
9067
114091
9264
119049
9284
152914
9455B
111111B
9456B
111110B
9656
114095
9657
114094
9658
114093
9659
114092
9738
153056
9934
96279
10255
153025
10256
153026
10261
153030
10274
153040
10375
153053
10417
98052
10471
99025
11598
153109
11783
153099
11784
153098
39948
157481
40086
157604
40088
157883
40112
158335
40176
157849
40283
157549
40284
157521
40285
157522
40546
157772
49928
163299
49929
163300
49933
163411
50026
163763
50095
163669
50131
163708
50132
163549
50147
163588
50239
163786
54997
167510
55052
167007
55148
166827
55236
166855
55237
166856
55281
166939
55302
166866
1590-93 178692
2619-96 186673
2960-96 186016
3116-96 186357
3448-96 217226
58-97 190646
316-97 186408
317-97 186409

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

318-97
402-97
545-97
546-97
607-97
616-97
630-97
643-97
667-97
684-97
685-97
686-97
695-97
728-97
755-97
758-97
759-97
760-97
814-97
844-97
887-97
898-97
900-97
908-97
912-97
960-97
964-97
965-97
999-97
1019-97
1036-97
1038-97
1039-97
1040-97
1041-97
1042-97
1043-97
1055-97
1063-97
1067-97
1068-97
1069-97
1070-97
1080-97
1102-97
1143-97
1144-97
1145-97
1146-97
1169-97
1198-97
1201-97
1230-97
1231-97
1232-97
1233-97
1236-97
1243-97
1245-97
1246-97
1257-97
1258-97

186410
177732
187360
186787
187105
178045
187120
187130
186446
186458
186459
186460
186795
188286
187138
187139
187140
187141
187382
188756
186499
186506
186895
186800
181899
187155
188302
190117
190118
189325
186827
186829
186830
186831
186832
186833
186834
193283
188306
187403
187404
187405
187406
187832
187411
187168
187838
181442
181441
187423
187433
186854
192516
192517
192518
191385
187435
186875
186877
186878
188771
188772

1266-97
1267-97
1269-97
1283-97
1284-97
1300-97
1301-97
1312-97
1361-97
1392-97
1394-97
1444-97
1453-97
1454-97
1455-97
1459-97
1473-97
1475-97
1496-97
1498-97
1507-97
1523-97
1574-97
1575-97
1576-97
1577-97
1578-97
1579-97
1580-97
1581-97
1582-97
1583-97
1584-97
1585-97
1587-97
1588-97
1589-97
1591-97
1593-97
1594-97
1625-97
1649-97
1650-97
1763-97
1826-97
1827-97
1834-97
1835-97
1914-97
1919-97
1920-97
2037-97
2099-97
2143-97
2247-97
2346-97
2482-97
2601-97
2700-97
2720-97
2790-97
3251-97

188774
188318
188320
188322
188779
193293
187173
188326
189670
189337
187852
188796
199498
199499
199620
187192
187199
191388
194372
188801
195465
187860
189342
188818
188819
188820
188821
188822
188823
188824
188825
188826
188827
188828
187467
187468
187469
187471
187472
187473
191390
187903
179583
179603
188841
188842
189360
188845
189369
190681
190682
187573
188386
181469
191007
189382
188023
193042
188943
188957
189744
189034

3252-97
3371-97
3497-97
3616-97
286-98
699-98
700-98
785-98

189035
189094
193672
195001
190215
190301
190302
189597
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

91346
24.3.1937
24.3.2007
24.3.2017
1873
24.3.1937
3, 7, 8
Nástroje, prístroje, náradie a výrobky všetkých
druhov na brúsenie, strihanie, leštenie a rezanie,
brúsne kotúče, pilníky, brúsne a leštiace kamene,
tvárnice, obrábacie stroje a ich súčasti, brúsiace
prostriedky a brúsidlá všetkých druhov vyrobené
zo silíciumkarbidu alebo umelého korundu s prísadou keramického, vegetabilného alebo minerálneho viazania.

(540) BENATKY
(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)
(511)

92748
3.12.1946
3.12.2006
3.12.2016
8325
3.12.1946
1, 3, 5, 10
1 - Chemické výrobky pre priemysel a vedu.
3 - Vonné a kozmetické prípravky, prípravky na
ošetrenie zubov a ústnej dutiny.
5 - Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky, chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu a farmáciu, prípravky baktericídne, prípravky
dezinfekčné, prípravky proti nákaze.
10 - Zubné výplne a protézy, chirurgický materiál.

(540) Spofadent
(732) SpofaDental, a. s., Markova 238, 506 46 Jičín, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

92917
12.12.1946
12.12.2006
12.12.2016
8148
12.12.1946
1
1 - Film na obalenie a zabalenie vo zvitkoch alebo
listoch.

(540) VITAFILM
(732) Pliant Corporation, 1475 Woodfield Road, Suite 700,
Schaumburg, Illinois 60173, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

94113
7.2.1947
7.2.2007
7.2.2017
8026
7.2.1947
9
Elektrické meracie prístroje a elektrické skúšacie
prístroje.
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(540) Avo
(732) MEGGER LTD, Avocet House, Archcliffe Road,
Dover, Kent CT17 9EN, GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

94834
23.3.1937
23.3.2007
23.3.2017
8673
23.3.1937
32
Tonické nápoje, sirupy na prípravu tonizujúcich
nápojov.

(540)

(732) The Coca Cola Company, One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Georgia 30313, US;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

96279
23.6.1937
23.6.2007
23.6.2017
9934
23.6.1937
30, 31, 32, 33
Kovový tovar všetkých druhov, najmä popolníky, poháre, osvetľovacie predmety, tácky pod poháre, drôt na zátkovanie fliaš, vidličky, vešiaky,
korbele, kanvice, kapsle, svorky, vývrtky, lyžice,
mená, stojany na jedálne lístky, nože, hudobné
nástroje a automaty, zástany ku kachliam, plomby a plombové šnúry, omáčniky, šálky, stojany
na dáždniky, škrutky, misy, krúžky na servítky,
pľuvadlá, staniol, taniere, misy obyčajné, hlboké
a polievkové, svorky na obrusy, rohy na pitie,
predajné automaty, umývadlá, rámy na hodiny,
izbové ventilátory, cukorničky, klieštiky na cukor, klieštiky na raky a homáre. Kamenný, hlinený a sklenený tovar všetkých druhov najmä popolníky, poháre, osvetľovacie predmety, tácky
pod poháre, okenné tabule, fľaše, poháre, korbele, džbány, barly, soľničky, koreničky, omáčniky,
šálky, misy, sifóny, pľuvadlá, taniere, hlboké polievkové misy, rohy na pitie, umývadlá, chladničky. Drevený, slamený, papierový, kostený, gumený a kožený tovar, pohľadnice, popolníky,
tácky pod poháre, šachová hra, listový papier,
obálky, tlačivá, etikety, sudy, podlahové krytiny,
vešiaky, lavičky, kartové hry, kolky, debny, jedálne lístky, stojany na jedálne lístky, zásteny ku
kachliam, sťahovacie žalúzie, soľničky a koreničky, písacie potreby, stojany na dáždniky, krúžky na servítky, pľuvadlá, zápalky, slamené obaly
na fľaše, stoličky, rohy na pitie, súdky, špáradlá
na zuby, špičky na cigarety a cigarety, cigaretový
papier. Tkanivá, odevnícke predmety a okrasný
tovar všetkých druhov, obloženie dlážok, uteráky, koberce, behúne, obrusy, servítky, stany. Nápoje alkoholické a bez liehu všetkých druhov,
horší jačmeň, bezalkoholické pivo, pivo, pivné
kvasnice, čokoláda, cigary, cigarety, vajcia, po-
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krmy z vajec, extrakty, esencie na výrobu nápojov, farbiace pivo, ovocné šťavy, krmivá, stažky
(skysnute zvyšné kvasnice), jačmeň, kvasnice, kvasnicové výťažky, sušené kvasnice jedlé
i kŕmne, chmeľ, káva, kávové náhradky, kakao,
limonády, slad a sladové výťažky, sladový kvet,
ovocie, smola, prírodný a stolový ľad, surový tabak, soľ, omáčky, zápražky, horčica, stolový olej,
čaj, mláto, cukor, šumivá limonáda. Chemické,
farmaceutické, kozmetické a dietetické prípravky
a preparáty všetkých druhov, najmä krmivá, farbivá, zápalky a uhľohydráty z buničiny.

(540) Staropramen
(732) Pivovary Staropramen a. s., Nádražní 84, 150 54
Praha, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

96790
7.9.1937
7.9.2007
7.9.2017
148
7.9.1937
5
Lekárnický výrobok.

(540) ANALEPTIN
(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

98052
3.10.1947
3.10.2007
3.10.2017
10417
3.10.1947
12
Automobily a ich konštrukčné súčiastky.

ústnej; zubné výplne a protézy; náplasti, obväzový a šijací materiál pre chirurgiu; diagnostiká;
jedy; a sýtené vody minerálne.
(540) AGOVIRIN
(732) Biotika, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

111110B
25.5.1937
25.5.2007
25.5.2017
9456B
25.5.1937
6, 7, 9, 12
6 - Odliatky, výkovky, výlisky a zvárané polotovary zo železa, ocele, kovu a ich zliatin. Železné
konštrukcie.
7 - Stroje všetkých druhov a ich súčasti.
9 - Elektrotechnické stroje, prístroje, zariadenia
a ich súčasti.
12 - Železničné vozidlá (lokomotívy, motorové vozne a vlaky), ich príslušenstvá a súčasti.

(540)

(732) ŠKODA HOLDING a. s., Václavské nám. 837/11,
110 00 Praha, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(732) DaimlerChrysler Corporation, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

111111B
25.5.1937
25.5.2007
25.5.2017
9455B
25.5.1937
6, 7, 9, 12
6 - Odliatky, výkovky, výlisky a zvárané polotovary zo železa, ocele, kovu a ich zliatin. Železné
konštrukcie.
7 - Stroje všetkých druhov a ich súčasti.
9 - Elektrotechnické stroje, prístroje, zariadenia
a ich súčasti.
12 - Železničné vozidlá (lokomotívy, motorové vozne a vlaky), ich príslušenstvá a súčasti.

(540)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

99025
4.12.1947
4.12.2007
4.12.2017
10471
4.12.1947
1, 3, 5, 10, 32
Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, 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 rastlín; čistiace prostriedky, liečebné
mydlá; kozmetické a vonné prípravky, látky pre
kozmetiku a parfumériu, éterické oleje, výťažky,
extrakty a esencie; prípravky posilňujúce a dietetické; prípravky na ošetrovanie zubov a dutiny

(732) ŠKODA HOLDING a. s., Václavské nám. 837/11,
110 00 Praha, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

114091
11.4.1947
11.4.2007
11.4.2017
9067
11.4.1947
33
Liehoviny a likéry.
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(220) 27.12.1907
7 (511) 33
(510) Likéry.
(540)

(540)

(591) modrá, žltá
(732) Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a. s., T. G.
Masaryka 57, 360 76 Karlovy Vary, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(591) červená, modrá, biela, čierna
(732) Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a. s., T. G.
Masaryka 57, 360 76 Karlovy Vary, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

114092
27.12.1907
27.12.2007
27.12.2017
9659
27.12.1907
33
Likéry.

(591) modrá, žltá, čierna
(732) Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a. s., T. G.
Masaryka 57, 360 76 Karlovy Vary, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)
(540)

114093
27.12.1907
27.12.2007
27.12.2017
9658
27.12.1907
33
33 - Likéry.

(732) Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a. s., T. G.
Masaryka 57, 360 76 Karlovy Vary, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)

114094
27.12.1907
27.12.2007
27.12.2017
9657

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

114095
27.12.1907
27.12.2007
27.12.2017
9656
27.12.1907
33
Likéry.

(540) BECHERBITTER
(732) Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a. s., T. G.
Masaryka 57, 360 76 Karlovy Vary, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

117884
24.12.1947
24.12.2007
24.12.2017
5606
24.12.1947
7, 9
7 - Stroje obuvnícke, gumárenské, garbiarske, kovoobrábacie a drevoobrábacie, stavebné, banské,
textilné, kartonážne a na chemickú výrobu.
9 - Súčasti týchto strojov a nástroje.

(540)

(732) KOVOSVIT MAS, a. s., Nám. Tomáše Bati 419,
391 02 Sezimovo Ústi, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

118067
2.4.1948
2.4.2008
2.4.2018
3390
2.4.1948
12
Pneumatiky, duše a vložky do pneumatík.

(591) červená, žltá, zelená, biela, sivá
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(732) Barum Continental, spol. s r. o., 765 31 Otrokovice, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

20 - Vešiaky.
21 - Domáce a kuchynské potreby a náradie, smaltovaný tovar, domáce a kuchynské strojčeky.
26 - Ihlársky tovar, gombíky.
(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

119049
9.1.1948
9.1.2008
9.1.2018
9264
9.1.1948
6, 7, 8, 9, 11, 16, 19, 20, 21, 26
6 - Zámky všetkých druhov, hlavne zámky visacie, dverové, závorové, dózické, rozvodové, myšakové, západové, záchodové, zapustené, špaletové, kufrové, skriňové, nábytkové, rázvorové,
pre vozidlá, automobily, motocykle a bicykle, spojovacie a poistné zámky, ťažké, strojové, pancierové, pokladničné a priemyselné zámky, univerzálne a automatické zámky, zámky na aktovky,
peňaženky, tašky a kabelky, zámočnícky tovar
všetkých druhov, hlavne súčiastky a armatúry
zámkov, zámkové kľúče všetkých druhov, poistné kľúčové vložky, zámkové poistky, zatváracie
a uzatváracie zariadenia, zatvárače, zatvárače
dvier, automatické zatvárače, západky, zásuvky,
zástrčky, závorky, perovacie samozatvárače, samočinné zástrčky, rukoväti, kľučky, závesy, zámkové kovania, umelecké zámočnícke výrobky
a kovania, poistné retiazky, univerzálne kľúče,
stavače dverí, otvárače, ventilové otvárače, automatické stavače dverí, štítky, želiezka, klinčeky,
reťaze, západky a jazýčky na okná, pružiny, háky, skrutky, matice, železiarsky liatinový, kovový a plechový tovar všetkých druhov, hlavne
dverové, okenné, stavebné, nábytkové a vozidlové kovania, plechy, pásková oceľ, pružinová
oceľ, perá, pásky, nity, pliešky, krúžky, závity,
skoby, sklapky, závesy, liatinové ružice, odliatky
z liatiny, rúry, vrchnáky, obrtlíky, zápinky, rázvory, retiazky, guľôčky, drôt, drôtený tovar, zástrčky, spojky, tesnidlá, utesnenia, kliny, kolieska, ozubené kolieska, zvinovacie rolety, závesy,
formy.
7 - Stroje, prístroje, strojové zariadenia a strojčeky, zdvíhacie a stavacie náradie, zvieračky, priemyselné strojčeky, oblúky, podstavce, ramená,
rozpery, vložky, kĺby, kladky, tyče, čapy, ventily,
posúvače, nárazníky, upínadlá, nastavovače, poistky, regulátory, cylindre, články, kotúče, páky,
piesty, kužele, hriadele, guľôčkové ložiská.
8 - Nástroje, náčinie a náradie, hlavne vidlice, vŕtače, dlabáky, ťahadlá, kutáče, zdviháky, zveráky,
stavidlá, nožnice, kliešte, rašple, pilníky, frézy, píly, kruže, kladivá, kosy, kosáky, sekery, vidly,
motyky, lopaty, nožiarsky tovar, spojovacie nožnice, nožnice okenné, kľúče.
9 - Regulátory, váhy, žehličky.
11 - Vyhrievacie, vykurovacie a variace zariadenia a telesá, variče, kachle, úsporné a stálovyžarujúce kachle a ich súčasti, komíny, platničky,
platne, sporáky, rúry, pekáče, ohrievače, vane.
16 - Skrinky, puzdrá, kancelárske potreby a náradie, kancelárske strojčeky.
19 - Dlahy, rohovníky, podpery, stĺpiky, dvere,
dvierka.

(732) BRANO, a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

152914
18.3.1957
27.2.2007
27.2.2017
9284
27.2.1957
17
Lisovaná hmota na výrobu strojových a elektrotechnických súčiastok a z nej vyrobené strojové
súčiastky a dosky.

(540) TEXTIT
(732) GUMON SLOVAKIA, a. s., Košická 6, 825 16
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

153025
26.6.1957
29.5.2007
29.5.2017
10255
29.5.1957
1, 3, 5, 10, 32
Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky, séra a výrobky z krvi, chemické výrobky pre
lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu; prípravky
baktericídne, fungicídne, insekticídne; dezinfekčné prípravky; prípravky proti nákaze; prípravky
na konzervovanie; prostriedky na ničenie škodcov a rastlín; čistiace prostriedky, liečebné mydlá; prípravky posilňujúce a dietetické; prípravky
na ošetrovanie zubov a dutiny ústnej; zubné výplne a protézy; náplasti, obväzový a šijací materiál pre chirurgiu; diagnostiká; jedy; minerálne
vody s výnimkou minerálnych vôd prírodných.

(540) SYNDERMAN
(732) Herbacos-bofarma s. r. o., Štrossova 239, 530 03
Pardubice, CZ;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

153026
1.7.1957
29.5.2007
29.5.2017
10256
29.5.1957
1, 3, 5, 10, 32
Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky, séra a výrobky z krvi, chemické výrobky pre
lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu; prípravky
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baktericídne, fungicídne, insekticídne; dezinfekčné prípravky; prípravky proti nákaze; prípravky
na konzervovanie; prostriedky na ničenie škodcov a rastlín; čistiace prostriedky, liečebné mydlá; prípravky posilňujúce a dietetické; prípravky
na ošetrovanie zubov a dutiny ústnej; zubné výplne a protézy; náplasti, obväzový a šijací materiál pre chirurgiu; diagnostiká; jedy; minerálne
vody s výnimkou minerálnych vôd prírodných.
(540) SALOXYL
(732) Herbacos-bofarma s. r. o., Štrossova 239, 530 03
Pardubice, CZ;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

153030
1.7.1957
29.5.2007
29.5.2017
10261
29.5.1957
1, 3, 5, 10, 32
Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky, séra a výrobky z krvi, chemické výrobky pre
lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu; prípravky
baktericídne, fungicídne, insekticídne; dezinfekčné prípravky; prípravky proti nákaze; prípravky
na konzervovanie; prostriedky na ničenie škodcov a rastlín; čistiace prostriedky, liečebné mydlá; prípravky posilňujúce a dietetické; prípravky
na ošetrovanie zubov a dutiny ústnej; zubné výplne a protézy; náplasti, obväzový a šijací materiál pre chirurgiu; diagnostiká; jedy; minerálne
vody s výnimkou minerálnych vôd prírodných.

(540) ICHTOXYL
(732) Herbacos-bofarma s. r. o., Štrossova 239, 530 03
Pardubice, CZ;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

153040
2.7.1957
29.5.2007
29.5.2017
10274
29.5.1957
1, 3, 5, 10, 32
1 - Chemické výrobky pre priemysel a vedu; prípravky na konzervovanie.
3 - Čistiace prostriedky, vonné a kozmetické prípravky, látky pre kozmetiku a parfumériu, éterické oleje, extrakty, výťažky, esencie, prípravky na
ošetrovanie zubov a ústnej dutiny, liečebné mydlá.
5 - Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, organopreparáty, očkovacie
látky, séra a výrobky z krvi, chemické výrobky
pre lekárstvo, hygienu a farmáciu, prípravky baktericídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné
prostriedky, prípravky proti nákaze, prostriedky
na ničenie buriny a hubenie živočíšnych škodcov, liečebné mydlá, prípravky posilňujúce a dietetické, prípravky na ošetrovanie zubov a ústnej
dutiny, zubné výplne, náplasti, obväzový materiál pre chirurgiu, diagnostiká, jedy.
10 - Zubné výplne a protézy, šijací materiál pre
chirurgiu.
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32 - Sýtené vody s výnimkou prírodných minerálnych vôd.
(540) ALVISAN
(732) LEROS, spol. s r. o., U Národní galerie 470, 150 00
Praha - Zbraslav, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

153053
4.7.1957
13.6.2007
13.6.2017
10375
13.6.1957
1, 3, 5, 10, 32
Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky, séra a výrobky z krvi, chemické výrobky pre
lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky
baktericídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné prípravky, prípravky proti nákaze, prípravky
na konzervovanie, prostriedky na hubenie škodcov a ničenie rastlín, čistiace prostriedky, liečivé
mydlá, prípravky posilňujúce a dietetické, prípravky na ošetrovanie zubov a dutiny ústnej,
zubné výplne a protézy, náplasti, obväzový a šijací materiál pre chirurgiu, diagnostiká, jedy a upravené minerálne vody.

(540) PENSTREPTEN
(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

153056
24.7.1957
19.4.2007
19.4.2017
9738
19.4.1957
9
Fonografové zápisy s ryhami.

(732) Capitol Records, Inc., 1750 North Vine Street,
Los Angeles, California, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

153098
26.9.1957
30.8.2007
30.8.2017
11784
30.8.1957
1, 3, 5, 10, 32
Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky, séra a výrobky z krvi, chemické výrobky pre
lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky
baktericídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné prípravky, prípravky proti nákaze, prípravky
na konzervovanie, prostriedky na hubenie škodcov a ničenie rastlín, čistiace prostriedky, liečivé
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mydlá, prípravky posilňujúce a dietetické, prípravky na ošetrovanie zubov a dutiny ústnej,
zubné výplne a protézy, náplasti, obväzový a šijací materiál pre chirurgiu, diagnostiká, jedy a upravené minerálne vody.

né mydlá; prípravky posilňujúce a dietetické;
prípravky na ošetrovanie zubov a ústnej dutiny;
zubné výplne a protézy; náplasti, obväzový a šijací materiál pre chirurgiu; diagnostiká; jedy a strojové vody minerálne.

(540) AUREOVIT 12
(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;

(540) HERBADENT
(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)
7 (511)
(510)

153099
26.9.1957
30.8.2007
30.8.2017
11783
30.8.1957
1, 3, 5, 10, 32
Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky, séra a výrobky z krvi, chemické výrobky pre
lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky
baktericídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné prípravky, prípravky proti nákaze, prípravky
na konzervovanie, prostriedky na hubenie škodcov a ničenie rastlín, čistiace prostriedky, liečivé
mydlá, prípravky posilňujúce a dietetické, prípravky na ošetrovanie zubov a dutiny ústnej,
zubné výplne a protézy, náplasti, obväzový a šijací materiál pre chirurgiu, diagnostiká, jedy a upravené minerálne vody.

(540) AUREOVIT
(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

153109
27.9.1957
6.8.2007
6.8.2017
11598
6.8.1957
29
Konzervované mäsové výrobky, najmä z bravčového mäsa, sekaného a upraveného do tvaru bochníka v plechovke.

(540) SPAM
(732) Hormel Foods Corporation, 1 Hormel Place, Austin, Minnesota, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

157481
2.8.1967
16.3.2007
16.3.2017
39948
16.3.1967
1, 3, 5, 10, 32
Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky, séra a výrobky z krvi, chemické výrobky pre
lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu; prípravky
baktericídne, fungicídne, insekticídne; dezinfekčné prípravky; prípravky proti nákaze; prípravky
na konzervovanie; prostriedky na hubenie škodcov a ničenie rastlín; čistiace prostriedky, liečeb-

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

157521
16.8.1967
13.6.2007
13.6.2017
40284
13.6.1967
8
Elektrické holiace strojčeky, príslušenstvá a súčasti.

(540) REMINGTON
(732) Rovcal, Inc., 601 Rayovac Drive, 53711 Madison, Wisconsin, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

157522
16.8.1967
13.6.2007
13.6.2017
40285
13.6.1967
3, 4
Prípravky na holenie, čističe a mazadlá na hlavice elektrických holiacich prístrojov.

(540) REMINGTON
(732) Rovcal, Inc., 601 Rayovac Drive, 53711 Madison, Wisconsin, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

157549
28.8.1967
12.6.2007
12.6.2017
40283
12.6.1967
28
Hračky, ich súčasti a príslušenstvo.

(540) LEGO
(732) LEGO Juris A/S, DK-7190 Billund, DK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

157604
22.9.1967
7.4.2007
7.4.2017
40086
7.4.1967
16
Písacie potreby a ich príslušenstvá vrátane plniacich pier a atramentových náplní do nich, guľôčkových pier a náplní do nich, mechanických ceruziek, túh a vymazávacích prostriedkov, rysovacích pier, atramentov a písacích súprav na stôl.
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(540) PARKER
(732) PARKER PEN PRODUCTS, Parker House, Estate Road, New Haven, East Sussex BN9 0AU, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

157772
15.12.1967
30.8.2007
30.8.2017
40546
30.8.1967
33
Liehoviny.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(554) trojrozmerná známka
(732) Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a. s., T. G.
Masaryka 57, 360 76 Karlovy Vary, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

157849
9.2.1968
2.11.2007
2.11.2017
40176
2.11.1967
2, 17, 19
Asfaltový tmel na strešnú krytinu.

(540) LUTEX
(732) PARAMO, a. s., Přerovská 560, 530 06 Pardubice, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

157883
21.2.1968
10.4.2007
10.4.2017
40088
10.4.1967
16
Písacie potreby a ich príslušenstvá vrátane plniacich pier a atramentových náplní do nich, guľôčkových pier a náplní do nich, mechanických ceruziek, túh a vymazávacích prostriedkov, rysovacích pier, atramentov a písacích súprav na stôl.

(540)

(732) PARKER PEN PRODUCTS, Parker House, Estate Road, New Haven, East Sussex BN9 0AU, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

253

158335
20.8.1968
18.4.2007
18.4.2017
40112
18.4.1967
6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19
Kovy a kovové výrobky s keramickým povlakom, ťahané kovové súčasti, pumpy vrátane vákuových púmp, elektrické, elektronické a elektromechanické prístroje a zariadenia a ich súčasti
vrátane prístrojov a zariadení na prijímanie, vysielanie, zisťovanie, zosilňovanie, limitovanie,
upravovanie a kontrolu elektromagnetických vĺn,
najmä tiež na mikrovlnné frekvencie, prístroje
a nástroje na meranie, zisťovanie, skúšanie, váženie, kontrolu, integrovanie a zaznamenávanie
fyzikálnych geofyzikálnych, chemických a elektrických premenlivých hodnôt, prístroje a nástroje na učebné, výchovné, vedecké priemyselné účely, najmä televízne systémy s uzavretým
okruhom, alfa-numerické návestné zariadenia,
elektrónové mikroskopy, zariadenia na rádiografiu lúčov X, zariadenia na infračervené lúče, lasery a optické súčasti používané v spojení s nimi,
kryogenické systémy a ich súčasti, vákuové systémy, komory a ich súčasti vrátane ventilov, uzáverov a tlakovzdorných okien, optické sklo, prístroje chirurgické, liečebné, klinické, zubolekárske a zverolekárske, najmä zariadenia rádiografické a röntgenové, zariadenia na osvetľovanie, kúrenie, výrobu pary a chladiace zariadenia, najmä
osvetľovacie zariadenia pre kozmické lode, mikrovlnné vykurovacie zariadenia, vákuové a atmosférické pece, jadrové batérie, delostrelecký výstroj, najmä detonátory, zápalnice a iniciátory pre
výbušniny, normalizátory na meranie času a chronologizačné prístroje, papier vrátane papiera na
námorné mapy a planografického papiera pre písacie a záznamové nástroje a prístroje, tesniace
prípravky, najmä hermetické uzávery, tlakovzdorné okná.

(540)

(732) VARIAN MEDICAL SYSTEMS, INC., 3100
Hansen Way, Palo Alto, California 94304, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163299
20.6.1977
25.4.2007
25.4.2017
49928
25.4.1977
4
Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; prostriedky
na viazanie prachu, palivá (čierne a hnedé uhlie),
palivové drevo, oleje a pohonné látky, prostriedky na svietenie.

(540) MOBILGEAR
(732) ExxonMobil Oil Corporation, 5959 Las Colinas
Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163300
20.6.1977
25.4.2007
25.4.2017
49929
25.4.1977
4
Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, prostriedky
na viazanie prachu, palivá (čierne a hnedé uhlie),
palivové drevo, oleje a pohonné látky, prostriedky na svietenie.

(540) MOBILTAC
(732) ExxonMobil Oil Corporation, 5959 Las Colinas
Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

163411
18.11.1977
3.5.2007
3.5.2017
49933
3.5.1977
6, 7, 8, 9
6 - Obyčajné kovy v surovom a polospracovanom
stave a ich zliatiny a výrobky z nich vyrobené,
zahrnuté v triede 6, drôty (s výnimkou drôtov na
elektrotechnické účely), zváracie tyčinky.
7 - Stroje na použitie v priemysle textilnom a papierenskom, v lomoch, v banskom a strojárenskom priemysle, obrábacie stroje a nástroje na
použitie v obrábacích strojoch a súčasti všetkých
uvedených výrobkov zahrnuté v triede 7.
8 - Ručné nástroje nožiarske, nožiarske výrobky
vrátane nožiarskych výrobkov z drahých kovov,
vrátane britiev a holiacich strojčekov z drahých
kovov, vidličky a lyžice vrátane drahých kovov,
zbrane sečné a bodné.
9 - Elektrody na zváranie v elektrickom oblúku.

(540) DELORO
(732) Deloro Stellite Holdings Corporation, 900 South
Highway Drive, Suite 104, St. Louis, Missouri
63026, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163549
24.2.1978
3.8.2007
3.8.2017
50132
3.8.1977
4
Syntetizované motorové mazadlá.

(540) MOBIL 1
(732) ExxonMobil Oil Corporation, 5959 Las Colinas
Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

163588
16.3.1978
11.8.2007
11.8.2017
50147
11.8.1977

7 (511) 2, 17, 19
(510) Asfaltový tmel.
(540) VLYSEX
(732) PARAMO, a. s., Přerovská 560, 530 06 Pardubice, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163669
16.5.1978
7.7.2007
7.7.2017
50095
7.7.1977
5
Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke, výrobky dietetické pre deti a chorých,
náplasti, obväzový materiál, hmoty určené na
plombovanie zubov a na odtlačky zubov, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov.

(540)

(591) biela, modrá, červená, žltá
(732) Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-Honcho
2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

163708
14.6.1978
3.8.2007
3.8.2017
50131
3.8.1977
4
Syntetizované motorové mazadlá.

(591) červená, modrá, biela, čierna
(732) ExxonMobil Oil Corporation, 5959 Las Colinas
Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

163763
24.8.1978
3.6.2007
3.6.2017
50026
3.6.1977
9, 14, 16
9 - Nástroje a prístroje na vedecké a laboratórne
účely, prístroje a nástroje navigačné, t. j. prístroje
a nástroje určené na prenášanie rozkazov, na meranie, a prístroje všeobecne používané pri riadení
lodí a lietadiel, prístroje a nástroje geodetické,
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prístroje a nástroje elektrické, nazačlenené do
iných tried, prístroje a nástroje na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje fotografické, kinematografické,
optické vrátane premietačov obrazov a zväčšovacích obrazových prístrojov, prístroje a nástroje na
váženie a meranie, prístroje a nástroje signalizačné vrátane signálnych píšťaliek, prístroje
a nástroje určené na kontrolné účely, prístroje
a nástroje na záchranné a učebné účely, automaty
uvádzané do činnosti vhodením mince alebo
známky, prístroje na záznam a reprodukciu hovoreného slova, zapisovacie pokladnice a počítacie
stroje, hasiace prístroje, špeciálne puzdrá na prístroje a nástroje, ktoré sú zaradené do tejto triedy.
Elektromechanické a elektrotermické prístroje
a zariadenia, najmä fotografické prístroje, kinematografické prístroje, premietacie prístroje, binokulárne prístroje, ďalekohľady, optické vlákna,
integrované obvody a prístroje na tlač integrovaných plošných obvodov vo veľkom rozsahu,
optické prístroje, elektronické počítacie stroje,
elektrofotografické prístroje, kopírovacie prístroje, rozmnožovacie prístroje, tlačiarenské stroje na
báze laserových zväzkov, prístroje a nástroje na
záznam zvuku, meracie prístroje, holografické
prístroje, prístroje na záznam obrazu, magnetické
hlavy, počítadlá, fotografické prístroje citlivé na
lúče X, mikromotory, adaptéry na striedavý prúd,
kontrolné pokladnice, súčasti a príslušenstvá
všetkých týchto výrobkov.
14 - Divadelné ďalekohľady.
16 - Kancelárske dierkovače.

7 (511) 3
(510) Prostriedky na ošetrovanie obuvi a kože.
(540)

(554) trojrozmerná známka
(732) Henkel Central Eastern Europe GmbH, Erdbergstrasse 29, 1030 Wien, AT;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(540)

(732) CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 3-chome,
Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, JP;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163786
29.8.1978
11.10.2007
11.10.2017
50239
11.10.1977
24, 25, 35
Textilné tkaniny; posteľná a stolová bielizeň;
prestieradlá; obliečky na vankúše, prikrývky, uteráky; textilné výrobky zahrnuté do tr. 24 na použitie v domácnosti. Odevné artikle; vysoké topánky, topánky a šľapky. Riadenie veľko- a maloobchodných podnikov.

(540) JEEPERS
(732) DaimlerChrysler Corporation, 1000 Chrysler Drive,
Auburn Hills, Michigan 48326, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

166827
16.2.1988
27.5.2007
27.5.2017
55148
27.5.1987
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166855
16.3.1988
30.7.2007
30.7.2017
55236
30.7.1987
1, 5, 31
Chemické výrobky, chemikálie pre zdravotnícky
priemysel a pre poľnohospodársku živočíšnu výrobu. Farmaceutické výrobky, chemicko-farmaceutické výrobky, veterinárne liečivá, veterinárne prípravky, vitamínové a liečebné prísady do
krmív, medikované kŕmne prípravky. Chemické
prísady do krmív, kŕmne zmesi, kŕmne výťažky
a zmesi výživných látok pre zvieratá, koncentráty
a minerálne prísady pre poľnohospodársku živočíšnu výrobu.

(540)

(732) FARMAK, a.s., Na Vlčinci 3, 771 17 Olomouc, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166856
16.3.1988
30.7.2007
30.7.2017
55237
30.7.1987
1, 5, 31
Chemické výrobky, chemikálie pre zdravotnícky
priemysel a pre poľnohospodársku živočíšnu výrobu; farmaceutické výrobky, chemicko-farmaceutické výrobky, veterinárne liečivá, veterinárne prípravky, vitamínové a liečebné prísady do
krmív, medikové kŕmne prípravky. Chemické
prísady do krmív, kŕmne zmesi, kŕmne výťažky
a zmesi výživných látok pre zvieratá, koncentráty
a minerálne prísady pre poľnohospodársku živočíšnu výrobu.
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(540)

(732) FARMAK, a.s., Na Vlčinci 3, 771 17 Olomouc, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166866
31.3.1988
10.9.2007
10.9.2017
55302
10.9.1987
19
Nekovový stavebný materiál, najmä stavebné prefabrikáty, okná, strešné okná, dvere, vzduchové
výpustné a dymové ventily na stavebné účely,
olemované rámy, sklo vrátane izolačného skla
a okenného skla, panely, obloženie stien z dreva,
z napodobenín dreva a z plastických hmôt, sklenené strechy, krytiny a krytinové prvky, okenice,
rolety, žalúzie, časti a príslušenstvo uvedených
výrobkov.

(540)

(591) červená
(732) VKR Holding A/S, Tobaksvejen 10, DK-2860
Søborg, DK;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

167007
16.8.1988
11.3.2007
11.3.2017
55052
11.3.1987
18
Kufre, cestovné vaky, príručné kufríky, taštičky,
dámske kabelky a malé vaky z kože alebo z imitácie kože.

(540)

(732) Kodoma Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

167510
29.12.1989
27.1.2007
27.1.2017
54997
27.1.1987
9
Magnetické pásky na záznam televíznych obrazov, magnetické pásky na záznam zvuku, magnetické platne, kompaktné gramofónové platne, počítačové pásky, magnetické štítky, video-magnetofóny, prehrávače videoplatní, riadiace jednotky magnetických platní, zariadenie na čítanie
z magnetických štítkov.

(540)

(732) SKC Co., Ltd., 633, Chongja-dong, Changan-gu,
Suwon, Kyonggi-do, KP;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

166939
8.6.1988
26.8.2007
26.8.2017
55281
26.8.1987
5
Veterinárne anthelmintické prípravky.

(540) HAPADEX
(732) Schering Corporation, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu New Jersey, 2000 Galloping Hill
Road, Kenilworth, New Jersey 07033, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

177732
21.2.1997
6.2.2007
6.2.2017
402-97
6.2.1997
7.5.1997
1, 3, 5, 31
Výrobky chemické pre zdravotnícky priemysel,
umelé a syntetické živice, chemické výrobky na
konzervovanie potravín; výrobky kozmetické,
éterické oleje, zdravotnícke mydlá, prostriedky
na čistenie zubov; výrobky farmaceutické, veterinárne a zdravotnícke, liečivá pre ľudí a zvieratá, medikované kŕmne prípravky, výrobky dietetické pre deti a chorých, náplasti, materiál na
obväzy, hmoty na plombovanie zubov a na odtlačky zubov, dentálne prípravky, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie buriny a škodlivých zvierat, medicinálne nápoje, sirupy na farmaceutické účely; chemické prísady do krmív.

(540) MANTISOL
(732) Fytopharma, a. s., Dukelských hrdinov 651, 901 27
Malacky, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178045
9.9.1997
27.2.2007
27.2.2017
616-97
27.2.1997
4.6.1997
10.12.1997
37, 42
37 - Stavebníctvo, stavebný dozor, banské dobývanie.
42 - Geologické expertízy, geologický prieskum,
vyhľadávanie, geologický výskum, inžinierska činnosť, projektová činnosť, štúdie technických projektov, projektovanie stavieb, odborné poradenstvo (s výnimkou obchodného), spracovanie dát

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2007 - SK (obnovené ochranné známky)
a tvorba mapových podkladov, inžinierskogeologický prieskum, služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia - posudzovanie vplyvov
na životné prostredie, spracovanie ekologických
auditov, zisťovanie stupňa a rozsahu znečistenia
abiotických zložiek životného prostredia, rekultivácia a sanácia.

3 - Prostriedky pracie, bieliace, namáčacie, zošľachťovacie pre textilný priemysel, prostriedky
na odstraňovanie škvŕn, prostriedky na odstraňovanie tukov, prostriedky na čistenie a leštenie,
prostriedky na brúsenie; škrob a škrobové výrobky na škrobenie bielizne.
4 - Technické oleje a tuky, mazadlá, benzín.
5 - Liečivá, lieky, chemické výrobky na liečebné
a zdravotné účely, farmaceutické drogy, séra, liečivé a profylaktické vakcíny, dietetické prípravky, prostriedky na ničenie škodcov, prostriedky
na ochranu rastlín, rastové látky rastlinné, sterilizačné a dezinfekčné prostriedky; glukóza na vyživovacie, dietetické a liečebné účely; škrob
a škrobové výrobky na vyživovacie a farmaceutické účely; droždie na vyživovacie a kŕmne účely.
6 - Ložiskové kovy, ľahké kovy a zliatiny ľahkých
kovov.
13 - Sklápacie kovové puzdrá.
16 - Papier, lepenka, suroviny a polotovary na
výrobu papiera, papierové a kartónové výrobky,
obaly všetkých druhov z impregnovaného aj neimpregnovaného papiera, papierové poháre a nádoby, papierové vlákna, papierová priadza, papierové špagáty, dutinky na textil, cievky na textil, dutinky a trubice všetkých druhov, uzávery na
fľaše na mlieko, voskový papier, držadlá na bicykle, papierové spartérie; atrament; sklápacie
kovové puzdrá.
17 - Kaučuk, lisovacie plasty, plasty na výrobu lakov a na impregnáciu, umelý šelak, hmota na výrobu gramofónových platní; lisované alebo striekané výrobky z plastov na lisovanie.
19 - Predmety z dreva, ako sú drevené spartérie,
drevná drvina, rezivo, dosky na debny, obaly
z dreva.
22 - Umelé vlákna, náhradky lyka a tŕstia, buničina a jej deriváty, celulóza na umelé vlákna, na
celofán, na nitračné účely a na papier, prípadne
spolu s inými surovinami; estery a étery celulózy
na umelé vlákna, na výrobu lakov a filmov; buničitá vlna, spartérie z buničitej vlny, sulfitový
lieh, zahustený sulfitový výluh, celulózová smola; surové textilné vlákna.
26 - Ozdobné šnúry na lemovanie.
27 - Papierové koberce.
30 - Ocot.
34 - Zápalky všetkých druhov, zápalkársky tovar,
zapaľovače.

(540) Envigeo
(732) ENVIGEO, a. s., Kynceľová 2, 974 11 Banská
Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

178692
24.11.1997
23.4.2007
23.4.2017
1590-93
23.4.1997
6.8.1997
4.2.1998
20
Rámy na obrazy.

(732) RAMEX, a. s., Štefánikova 714/52, 905 01 Senica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179583
12.2.1998
13.6.2017
13.6.2017
1650-97
13.6.1997
5.11.1997
6.5.1998
1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 17, 19, 22, 26, 27, 30, 34
1 - Chemické výrobky na priemyselné, vedecké
a fotografické účely, technicky a chemicky čisté
chemikálie, ako aj chemikálie na analytické
účely, nerastné suroviny, aktívne uhlie na liečebné a priemyselné účely, chemické výrobky pre
hutníctvo a spracovanie rúd, elektrochemické
a elektrotermické výrobky (karbid, ferozliatiny);
hnojivá; umelé a syntetické živice, lisovací prášok z umelých živíc, lepidlá; kaučuk tekutý; prostriedky na konzervovanie pokrmov; rozpúšťadlá, zmäkčovadlá, prostriedky na odmasťovanie
vo výrobnom procese, prostriedky na spracovanie a zošľachtenie kože, prostriedky na apretáciu,
triesloviny; škrob na priemyselné účely.
2 - Organické farbivá, medziprodukty na výrobu
organických farbív, organické a anorganické pigmenty, farby, indigo, bronzový prášok, vysušovadlá a riedidlá do tlačiarenských farieb, tlačiarenská valcovina, kovové fólie, lístkové kovy,
alumíniové obaly všetkých druhov; fermeže, laky, moridlá, prírodné živice; prostriedky proti
hrdzi.
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(540) SPOLEK
(732) Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

179603
12.2.1998
24.6.2007
24.6.2017
1763-97
24.6.1997
5.11.1997
6.5.1998
6, 19, 37, 40
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(511) 6 - Stavebné prvky a výrobky kovové, konštrukcie kovové, konštrukcie kovové stavebné, kovania na dvere, konania na okná, kovania na kľučky, kovania na nábytok, kovania na truhly, kovové dielce stavebné, kovové konzoly a podpery
pre stavebníctvo, kovové prefabrikáty, kovové
stupne - schodíšť, kovové stropy a stropné dosky,
stavebné kovania, stavebné panely kovové, stavebný materiál kovový, zámky kovové s výnimkou elektrických, zámky na vozidlá kovové.
19 - Stavebné prvky plastové, stavebné krytiny
s výnimkou kovových, stavebné panely s výnimkou kovových, stavebný materiál s výnimkou kovového.
37- Cínovanie, nitovanie, pieskovanie, protihrdzová úprava, montáž materiálu na objednávku.
40 - Čistenie povrchov kovových súčiastok, elektrolytické pokovovanie, frézovanie kovov, galvanizácia, chrómovanie, kadmiovanie, pozlacovanie,
rytie a gravírovanie, pílenie kovov, spájkovanie,
úprava a spracovanie kovov, zváranie, farbenie.
(540)

(732) PYROBATYS, a. s., Osloboditeľov 283, 059 35
Batizovce, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

181441
21.7.1998
25.4.2007
25.4.2017
1146-97
25.4.1997
8.4.1998
7.10.1998
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 39
(511) 1 - Chemikálie pre lesníctvo, okrem fungicídov,
herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie
parazitov; lepidlá na priemyselné účely; prídavné
kvapaliny na použitie s abrazívami; plagátové lepidlá; chemické látky na konzervovanie potravín;
živočíšne bielkoviny ako surovina; priemyselné
chemikálie; chemické prípravky na vedecké účely; štiepiteľné chemické prvky; destilovaná voda;
poľnohospodárske hnojivá; fotografický papier;
fotometrický papier; plastické hmoty ako suroviny; chladiace zmesi; umelé živice v surovom stave; triesloviny; neexponované filmy so svetlocitlivou vrstvou; neexponované kinofilmy opatrené
citlivou vrstvou.
2 - Farby; moridlá; strieborné fólie; farbivá; riedidlá na farby; prírodné živice; nátery; kovové fólie pre maliarov, dekoratérov, polygrafov
a umelcov; sklársky tmel; laky.
3 - Mydlá; avivážne prípravky; rúže; tampóny;
ústne vody, nie na lekárske účely; vlasové vody;
farbivá alebo tónovače na vlasy; leštiace vosky;
kolínske vody; kozmetické taštičky; kozmetické
prípravky; čistiace prípravky; prípravky na čistenie zubov; odfarbovače; odlakovače; éterické
esenciálne oleje; líčidlá; bieliace prípravky na
čistenie bielizne a šatstva; toaletné prípravky;
šampóny; voňavky; holiace prípravky; kozmetic-

ké farby; kozmetické opaľovacie prípravky; dezodoranty na osobnú potrebu; prípravky proti poteniu.
4 - Alkohol ako palivo; drevené uhlie; drevené
brikety; uhlie; palivá; vosk na priemyselné účely;
koks; priemyselné tuky; loj; benzín; zvlhčujúci
olej; nafta; motorové palivá ako pohonné látky;
priemyselné oleje.
5 - Zubné amalgámy; anestetiká; leukoplast; pesticídy; antiseptické prípravky; hygienické vložky;
ovínadlá; insekticídy; cukrovinky s liečivými prísadami; farmaceutické prípravky; chirurgické
plachty; zubné cementy; chemické antikoncepčné
prípravky; vata na lekárske účely; zubné tmely;
dentifikačné prípravky; čistiace prípravky; analgetiká; minerálne soli; termálne vody; sušené
mlieko pre dojčatá; antipyretiká; infúzie; liečivé
čaje; fungicídy; liečivé byliny; mliečne fermenty
na farmaceutické účely; hygienické nohavičky;
tinktúry na lekárske účely; pastilky na farmaceutické účely; masti na farmaceutické účely; dámske vložky; bylinkové čaje; lekárničky; jedy; čapíky; zverolekárske prípravky; lepiace náplasti
na lekárske účely; diétne potraviny upravené na
lekárske účely; potrava pre dojčatá; liečivé kúpeľové soli; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivá na
zverolekárske účely; liečivé nápoje; fermenty na
farmaceutické účely; dietetické látky upravené na
lekárske účely; enzýmy na lekárske účely.
6 - Kovové stožiare; káble na visutú lanovku; kovové koncové svorky; pokladničky; kovové konzervy; kovové dvere; kovové poštové schránky;
skoby na lezenie; kovové pomníky; kovové konštrukcie na umelé klziská; kovové stanové kolíky; kovové veže na skoky do vody; kovové nádrže; kovové zámky na vozidlá; zvončeky; alobal;
oceľobetónové materiály na budovy; kovové zámočnícke stoly; kovové konštrukcie na bazény;
kovové kabíny na prezliekanie; kovové materiály
na pozemné lanové dráhy; kovové konštrukcie; kovové stĺpy elektrického vedenia; figuríny
z obyčajných kovov; kovové pamätné tabule; kovové kufre, truhlice; kovové identifikačné štítky;
kovové poznávacie štítky; kovové inzertné stĺpy;
kovové baliace fólie; kovové telefónne búdky.
7 - Filtre na čistenie a chladenie vzduchu do motorov; výťahy; bicyklové dynamá; drevoobrábacie stroje; sádzacie stroje; odstredivky; lisy; kompresory; rezacie stroje; zdvíhadlá, elevátory; tlačiarske stroje; kosačky na trávniky; polygrafické
lisy; umývačky riadu; práčky; obrábacie stroje;
baranidlá; čistiace stroje; baliace stroje; elektrické ručné vŕtačky; cestné stroje; leštiace stroje;
pletiarske stroje; letecké motory; motory do člnov;
drviče odpadu; šijacie stroje; žeriavy; hydraulické motory; vulkanizačné prístroje.
8 - Brúsne nástroje; príbor; nožnice; razidlá; ručné nástroje a náradie na motorický pohon; pedikúrové súpravy; rozprašovače na insekticídy;
elektrické holiace strojčeky; britvy; holiace strojčeky; brúsky; ručné nástroje na rezanie, sekanie,
krájanie.
9 - Solárne články; ochranné obleky proti úrazom,
radiácii a ohňu; elektrické akumulátory do vozidiel; výstražné píšťalky; gramofónové platne; hasiace prístroje; antény; výťahové zariadenia; hracie skrinky uvádzané do chodu vhodením mince;
váhy; automaty na lístky; kamery; nosiče na zvu-
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kové nahrávky; dýchacie masky s výnimkou masiek na umelé dýchanie; okuliarové obrúčky; fotokomory; metre; kreslené filmy; detektory; fotoaparáty; diapozitívy; gramofóny; kompasy; meracie prístroje; elektrické káble; puzdrá na okuliare; skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na
lekárske účely; expozimetre; bóje; ochranné rukavice; záchranné zariadenia; diaprojektory; reklamné svetelné tabule; okuliare; ochranné masky; pravítka; zrkadlá; optické prístroje a nástroje;
počítače; svetelné alebo mechanické signalizačné
panely; bleskozvody; parkovacie bránky uvádzané do chodu vhodením mince; parkovacie hodiny; samoregulačné palivové čerpadlá; autorádiá;
telefónne prístroje; svetelné alebo mechanické
návesti; diaľkové ovládače; ďalekohľady; elektrónky; videokazety; svetelné alebo mechanické
dopravné značky; kontrolné pokladnice; magnetické disky; hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne príjmače; plávacie kolesá; plávacie vesty; exponované kinofilmy; kontaktné
šošovky; izolovaný medený drôt; optické vlákna;
počítačový softvér; faxy; monitory; optické disky; tlačiarne k počítačom; bezpečnostné pásy
s výnimkou pásov na sedadlá a na športové zariadenia.
10 - Pokrývky na postele; podporné bandáže; nosidlá pre chorých; ortopedická obuv; masážne
prístroje; lekárske prístroje a nástroje; nafukovacie matrace na lekárske účely.
11 - Klimatizačné filtre; klimatizačné zariadenia;
teplovzdušné zariadenia; príslušenstvo na teplovzdušný kúpeľ; zapaľovače; elektrické lampy;
elektrické tlakové hrnce; automobilové reflektory; vane; pece na rozličné účely; ražne; ventilátory; sušiče na vlasy; sporáky; bicyklové svetlá;
sprchy, fontány; osvetľovacie prístroje a zariadenia; kachle; lampáše; chladničky; hriankovače;
grily; svietidlá; umývadlá; svetelné rúry; baterky;
tienidlá na lampy; automobilové reflektory; kozuby; inhalačné prístroje s výnimkou na lekárske
účely; ohrievadlá.
12 - Vidlicové stohovacie alebo nakladacie vozíky; zavesené dopravníky; lietadlá; vzdušné balóny; autobusy; autokary; člny; kamióny; nákladné
vozidlá; batožinové nosiče na vozidlá; riaditeľné
balóny; bicykle; kabíny lanovej dráhy; automobilové obývacie prívesy; golfové vozíky; traktory;
vagóny; dreziny; padáky; kozmické dopravné
prostriedky; spacie vozne; lokomotívy; motocykle; lode; pneumatiky; pontóny; nosiče na lyže na
autá; detské kočíky; lyžiarske vleky; športové autá; sedačkové výťahy; sane ako dopravný prostriedok; električky; zariadenia a náradie na prenášanie káblov; lanovky; autá; jachty; automobilové pneumatiky; jedálenské vozne; autopoťahy;
sanitky.
14 - Náramkové hodinky; imitácie zlata; mince,
peniaze; klenoty; medaily; hodinky; strieborný
alebo zlatý riad s výnimkou príborov; ozdoby;
šperky; drahé kamene; príbor z drahých kovov;
štras; čaše z drahých kovov; zliatiny drahých kovov, umelecké diela z drahých kovov; taniere
z drahých kovov; šperkovnice z drahých kovov;
škatule, schránky, obaly z drahých kovov; podnosy z drahých kovov; popolníky z drahých kovov; puzdrá na cigarety z drahých kovov; tabatierky na cigarety z drahých kovov.
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15 - Hudobné nástroje; puzdrá na hudobné nástroje.
16 - Adresné štítky; plagáty; albumy; obrazy; spisové obaly; ceruzky; noviny; atlasy; skicáre; pečiatky; zošity; karty; hracie karty; katalógy; obaly na doklady; toaletný papier; knihy; ovládacie
žetóny; verzatilky; grafiky; obálky; kopírovacie
zariadenia; baliaci papier; peračníky; papierové
nálepky; gumy na gumovanie; fotografie; pečate;
zoznamy; filtračný papier; kancelárske potreby
s výnimkou nábytku; zemské glóbusy; vytlačené
cestovné poriadky, tlačoviny; publikácie; listový papier; modelovacie materiály; vreckovky
a obrusy papierové; záložky do kníh; papierenský
tovar; pastelky; plastové fólie na balenie; stojany
na fotografie; rozmnožovacie zariadenia a stroje;
perá; časopisy; vrecia z papiera alebo plastických
materiálov; školské potreby; blahoprajné karty;
poštové známky; ročenky; kalendáre; akváriá;
oznámenia ako papiernický tovar; papierové vlajky; fólie z regenerovanej celulózy na balenie;
papierové obrúsky; písacie potreby; viskózové
fólie na obaľovanie; gumy a lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; nálepky, lepiace
štítky.
17 - Tesniace materiály; guma ako surovina alebo polotovar; syntetický kaučuk; fólie z regenerovanej celulózy s výnimkou baliacich fólií; plastové fólie, nie ako obaľovací materiál; syntetické
živice ako polotovar; gumové baliace tašky; viskózové fólie s výnimkou fólií na balenie; azbest;
plastické hmoty ako polotovary; izolačné materiály; plastové vlákna s výnimkou vlákien na textilné účely.
18 - Horolezecké palice; holina; palice na podporu pri chôdzi; puzdrá na navštívenky; podšívky,
výstelky a koža na obuv; kozinka; cestovné kufre; popruhy, opraty; kožené remienky; kožené
strmene; batohy; kožušiny; peňaženky; diplomatické kufríky; vaky pre horolezcov; vaky pre turistov; kabelky; aktovky; kožené cestovné tašky;
kľúčenky.
19 - Drevené obloženie; drevené dlážky; telefónne búdky s výnimkou kovových; stavebné sklo;
osvetľovacia dlažba; mramor; verandy ako nekovové konštrukcie; mozaiky; umelé klziská ako
konštrukcie s výnimkou kovových; dlážky s výnimkou kovových; nekovové obklady, vonkajšie
plášte ako stavebné krytiny; nekovové míľniky
s výnimkou svetelných a mechanických; tabuľové sklo pre stavebníctvo; bazény; zariadenia na
bicykle s výnimkou kovových na parkovanie bicyklov; dlažba s výnimkou kovovej; prenosné
kabíny na prezliekanie s výnimkou kovových;
nekovové stĺpy; dverové rámy s výnimkou kovových; dlaždice s výnimkou kovových; nekovové
stavebné panely; figuríny z kameňa, betónu alebo
mramoru; murované poštové schránky.
20 - Zobrazovacie tabule; kancelársky nábytok;
nábytok; nakladacie palety s výnimkou kovových;
vystavovacie stojany; voskové figúrky; pulty; pútače z dreva alebo plastických hmôt; baliace nádoby z plastov; štátne poznávacie značky s výnimkou kovových; dopravné palety s výnimkou
kovových; identifikačné štítky; sochy z dreva,
vosku, sadry alebo plastov; zrkadlá; rámy; prútený tovar, košikársky tovar; nádoby, nie kovové;
drevené alebo plastové debny; kazety na šperky
s výnimkou kaziet z drahých kovov.
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21 - Termosky na jedlo; súpravy kuchynského riadu; nádoby na pitie; fľaše; termosky; keramika
na použitie v domácnosti; porcelánové ozdoby;
dekorácie; výrobky z krištáľového skla; toaletné
kufríky; hrnčiarsky tovar; kvetináče; čutory, cestovné fľaše; grily; porcelán; nádoby na použitie
v domácnosti alebo v kuchyni s výnimkou nádob
z drahých kovov, toaletné pomôcky; maľované
výrobky zo skla; čaše s výnimkou čiaš z drahých
kovov; taniere s výnimkou tanierov z drahých
kovov; bonboniéry ako kazety na cukrovinky
s výnimkou kaziet z drahých kovov, porcelánové
držadlá; zubné kefky; džbány s výnimkou džbánov z drahých kovov; kuchynské nádoby s výnimkou nádob z drahých kovov; kuchynské náradie s výnimkou náradia z drahých kovov; figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla; flakóny
z drahých kovov; kremenné sklo ako polotovar
s výnimkou skla pre stavebníctvo.
22 - Celtovina; perie ako vypchávkový materiál;
surový hodváb; rybárske siete; konopné povrazy;
laná s výnimkou kovových; povrazové rebríky;
plachty; motúzy; siete; perie do lôžkovín; slama
ako čalúnnický materiál, textilné baliace tašky;
markízy; ovčia vlna; textilné vlákna; slamené
obalové materiály na fľaše; popruhy s výnimkou
kovových na manipulovanie s nákladom; sklené
vlákna na použitie v textilnom priemysle.
23 - Priadze; plátacie nite a priadze; umelé vlákna na použitie v textilnom priemysle.
24 - Látky s imitáciou kože; čalúnnické látky;
kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; vlajky;
textílie; konopné plátno; látka na vložky do topánok; bavlnené textílie; posteľné pokrývky; obrusy s výnimkou papierových; cestovné prikrývky;
plachty; vlajky s výnimkou papierových; prikrývky; vyšívacie plátna s predkresleným vzorom; flanel; barchet; držiaky na záclony a závesy
z textilných materiálov; poťahy na nábytok; hodvábne tkaniny na tlačové vzory; ľanové tkaniny;
posteľná bielizeň; posteľná a stolová bielizeň,
textilné utierky, textilné obrúsky a vreckovky;
dverové závesy; závesy textilné alebo plastové;
textilné utierky na tvár; pleteniny; záclonky; lôžkoviny.
25 - Obuv; čiapky; bielizeň; oblečenie; rukavice;
detské plienky textilné; pulóvre; plavky; športová
obuv.
26 - Ihly; galantéria; značky na bielizeň; ozdoby
do vlasov; umelé kvety; umelé ovocie; galantérny tovar s výnimkou priadzí; navliekacie ihly;
štartovacie čísla; ozdobné brošne.
27 - Umelé trávniky; gymnastické žinenky; rohožky; tapety; koberce; linoleum.
28 - Hracie guľôčky; umelé vianočné stromčeky;
náradie na lukostreľbu; lopty na hranie; stojanové bicykle na cvičenie; hračky; boby; petardy;
zariadenie na bowling; golfové palice; rybárske
prúty; terče; stavebnice; stroje na fyzické cvičenie; posilňovacie stroje; ozdoby alebo darčeky
rozdávané hosťom na večierkoch; hokejky; cvičebné náradie; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu vhodením mince;
šachové hry; hračkárske pištole; podberáky na
rybárske siete; siete ako športové potreby; tenisové siete; činky; háčiky na ryby; spoločenské
hry; rakety; bábiky; modely automobilov; plutvy
na plávanie; prútené koše na chytanie rýb; bazé-

ny ako objekty na hru a šport; kolieskové korčule; korčule; kolky; obaly na lyže; detonačné kapsle ako hračky; ozdoby na vianočné stromčeky
s výnimkou osvetľovacích telies; biliardové stoly; surfovacie lyže; malé plachetnice; zariadenia
na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; gymnastické zariadenia;
šermiarske zbrane; postroje pre horolezcov; autá
ako hračky; šmykľavky; vodné lyže.
29 - Jedlé tuky; maslo; kakaové maslo; kaviár;
konzervované ovocie; údeniny; zemiakové hranolčeky; džemy; mrazené ovocie; polievky; hrozienka; konzervovaná zelenina; varená zelenina;
sušená zelenina; oleje; syry; kandizované ovocie;
mlieko; ovocná dreň; mäso; ryby s výnimkou živých; divina; šunka; mliečne výrobky; oriešky
spracované; pečeňová paštéta; nakladaná zelenina; klobásy, salámy, párky; proteín na ľudskú
spotrebu; ovocné šaláty; hydina, nie živá; sušené
ovocie; krevety, nie živé; tofu.
30 - Cestá; aníz; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; aromatické prípravky do potravín; pralinky; mliečna ovsená kaša; oblátky;
kakao; káva; kávové náhradky na báze rastlín;
zákusky, koláče; výrobky z obilnín; žuvačky; čaj;
čokoláda; marcipán; cukríky; kukuričné vločky;
pukance; zmrzlina; palacinky; príchuti do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov; kuchynská soľ; jedlé ozdoby na torty; korenie; potravinárska múka; múčne potraviny; keksy; cestá
na koláče; glukóza na ľudskú spotrebu; ocot; kečup; mliečne kakaové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; melasa; mentol pre cukrárstvo; med;
muškátové orechy; niťovky; koláče s plnkou;
sendviče; jemné pečivo; sušienky; pečivo; pizza;
zemiaková múčka na ľudskú spotrebu; puding;
ravioly; ryža; šťavy s výnimkou dressingov; krupica; špagety; torty; zmrzlinové prášky; mandľové cukrovinky; ovsené vločky; ovsená múka; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; obilninové vločky ako lupienky; príchuti; materská kašička na
ľudskú spotrebu, nie na lekárske účely; majonéza.
31 - Živé zvieratá; stromy; vianočné stromčeky;
cukrová trstina; citróny; čerstvá zelenina; prírodné kvety; sušené kvety na ozdobu; čerstvé ovocie; prírodné trávniky; rastlinné semená; čerstvé
záhradné bylinky; rastliny; arašidy.
32 - Pivo, ovocné šťavy; minerálne vody; mušty;
zeleninové šťavy; nealkoholické nápoje.
33 - Víno; medovina; alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Zápalky; tabak; zapaľovače; fajky; žuvací
tabak; cigary; kazety na cigary s výnimkou kaziet
z drahých kovov; kazety na cigarety s výnimkou
kaziet z drahých kovov; cigarety; fajčiarske súpravy; zápalkové škatuľky s výnimkou škatuliek
z drahých kovov; popolníky s výnimkou popolníkov z drahých kovov.
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
lepenie plagátov; komerčné informačné kancelárie; kopírovanie; štatistické informácie; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; personálne poradenstvo; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; marketingové štúdie; služby, poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; aranžovanie výkladov;
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reklamné agentúry; predvádzanie na reklamné
účely a podporu predaja; prieskum trhu; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav;
prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných
priestorov.
39 - Automobilová doprava; autobusová doprava;
organizovanie exkurzií; osobná doprava; taxislužba; prepravné služby; informácie o doprave; rezervácia dopravy.
(540)

(591) modrá, zelená, čierna, červená, žltá, biela
(732) ROKO, a. s., Majakovského 9, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

181442
21.7.1998
25.4.2007
25.4.2017
1145-97
25.4.1997
8.4.1998
7.10.1998
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 39
(511) 1 - Chemikálie pre lesníctvo, okrem fungicídov,
herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie
parazitov; lepidlá na priemyselné účely; prídavné
kvapaliny na použitie s abrazívami;plagátové lepidlá; chemické látky na konzervovanie potravín;
živočíšne bielkoviny ako surovina; priemyselné
chemikálie; chemické prípravky na vedecké účely; štiepiteľné chemické prvky; destilovaná voda;
poľnohospodárske hnojivá; fotografický papier;
fotometrický papier; plastické hmoty ako suroviny; chladiace zmesi; umelé živice v surovom stave; triesloviny; neexponované filmy so svetlocitlivou vrstvou; neexponované kinofilmy opatrené
citlivou vrstvou.
2 - Farby; moridlá; strieborné fólie; farbivá; riedidlá na farby; prírodné živice; nátery; kovové fólie pre maliarov, dekoratérov, polygrafov
a umelcov; sklársky tmel; laky.
3 - Mydlá; avivážne prípravky; rúže; tampóny;
ústne vody, nie na lekárske účely; vlasové vody;
farbivá alebo tónovače na vlasy; leštiace vosky;
kolínske vody; kozmetické taštičky; kozmetické
prípravky; čistiace prípravky; prípravky na čistenie zubov; odfarbovače; odlakovače; éterické
esenciálne oleje; líčidlá; bieliace prípravky na
čistenie bielizne a šatstva; toaletné prípravky;
šampóny; voňavky; holiace prípravky; kozmetické farby; kozmetické opaľovacie prípravky; dezodoranty na osobnú potrebu; prípravky proti poteniu.
4 - Alkohol ako palivo; drevené uhlie; drevené
brikety; uhlie; palivá; vosk na priemyselné účely;
koks; priemyselné tuky; loj; benzín; zvlhčujúci
olej; nafta; motorové palivá ako pohonné látky;
priemyselné oleje.
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5 - Zubné amalgámy; anestetiká; leukoplast; pesticídy; antiseptické prípravky; hygienické vložky;
ovínadlá; insekticídy; cukrovinky s liečivými prísadami; farmaceutické prípravky; chirurgické
plachty; zubné cementy; chemické antikoncepčné
prípravky; vata na lekárske účely; zubné tmely;
dentifikačné prípravky; čistiace prípravky; analgetiká; minerálne soli; termálne vody; sušené
mlieko pre dojčatá; antipyretiká; infúzie; liečivé
čaje; fungicídy; liečivé byliny; mliečne fermenty
na farmaceutické účely; hygienické nohavičky;
tinktúry na lekárske účely; pastilky na farmaceutické účely; masti na farmaceutické účely; dámske vložky; bylinkové čaje; lekárničky; jedy; čapíky; zverolekárske prípravky; lepiace náplasti
na lekárske účely; diétne potraviny upravené na
lekárske účely; potrava pre dojčatá; liečivé kúpeľové soli; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivá na
zverolekárske účely; liečivé nápoje; fermenty na
farmaceutické účely; dietetické látky upravené na
lekárske účely; enzýmy na lekárske účely.
6 - Kovové stožiare; káble na visutú lanovku; kovové koncové svorky; pokladničky; kovové konzervy; kovové dvere; kovové poštové schránky;
skoby na lezenie; kovové pomníky; kovové konštrukcie na umelé klziská; kovové stanové kolíky; kovové veže na skoky do vody; kovové nádrže; kovové zámky na vozidlá; zvončeky; alobal;
oceľobetónové materiály na budovy; kovové zámočnícke stoly; kovové konštrukcie na bazény;
kovové kabíny na prezliekanie; kovové materiály
na pozemné lanové dráhy; kovové konštrukcie; kovové stĺpy elektrického vedenia; figuríny
z obyčajných kovov; kovové pamätné tabule; kovové kufre, truhlice; kovové identifikačné štítky;
kovové poznávacie štítky; kovové inzertné stĺpy;
kovové baliace fólie; kovové telefónne búdky.
7 - Filtre na čistenie a chladenie vzduchu do motorov; výťahy; bicyklové dynamá; drevoobrábacie stroje; sádzacie stroje; odstredivky; lisy; kompresory; rezacie stroje; zdvíhadlá, elevátory; tlačiarske stroje; kosačky na trávniky; polygrafické
lisy; umývačky riadu; práčky; obrábacie stroje;
baranidlá; čistiace stroje; baliace stroje; elektrické ručné vŕtačky; cestné stroje; leštiace stroje; pletiarske stroje; letecké motory; motory do
člnov; drviče odpadu; šijacie stroje; žeriavy; hydraulické motory; vulkanizačné prístroje.
8 - Brúsne nástroje; príbor; nožnice; razidlá; ručné nástroje a náradie na motorický pohon; pedikúrové súpravy; rozprašovače na insekticídy;
elektrické holiace strojčeky; britvy; holiace strojčeky; brúsky; ručné nástroje na rezanie, sekanie,
krájanie.
9 - Solárne články; ochranné obleky proti úrazom, radiácii a ohňu; elektrické akumulátory do
vozidiel; výstražné píšťalky; gramofónové platne; hasiace prístroje; antény; výťahové zariadenia; hracie skrinky uvádzané do chodu vhodením
mince; váhy; automaty na lístky; kamery; nosiče na zvukové nahrávky; dýchacie masky s výnimkou masiek na umelé dýchanie; okuliarové
obrúčky; fotokomory; metre; kreslené filmy; detektory; fotoaparáty; diapozitívy; gramofóny; kompasy; meracie prístroje; elektrické káble; puzdrá
na okuliare; skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; expozimetre; bóje; ochranné rukavice; záchranné zariadenia; diaprojektory;
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reklamné svetelné tabule; okuliare; ochranné masky; pravítka; zrkadlá; optické prístroje a nástroje;
počítače; svetelné alebo mechanické signalizačné
panely; bleskozvody; parkovacie bránky uvádzané do chodu vhodením mince; parkovacie hodiny; samoregulačné palivové čerpadlá; autorádiá;
telefónne prístroje; svetelné alebo mechanické
návesti; diaľkové ovládače; ďalekohľady; elektrónky; videokazety; svetelné alebo mechanické
dopravné značky; kontrolné pokladnice; magnetické disky; hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače; plávacie kolesá; plávacie vesty; exponované kinofilmy; kontaktné
šošovky; izolovaný medený drôt; optické vlákna;
počítačový softvér; faxy; monitory; optické disky; tlačiarne k počítačom; bezpečnostné pásy
s výnimkou pásov na sedadlá a na športové zariadenia.
10 - Pokrývky na postele; podporné bandáže; nosidlá pre chorých; ortopedická obuv; masážne
prístroje; lekárske prístroje a nástroje; nafukovacie matrace na lekárske účely.
11 - Klimatizačné filtre; klimatizačné zariadenia;
teplovzdušné zariadenia; príslušenstvo na teplovzdušný kúpeľ; zapaľovače; elektrické lampy;
elektrické tlakové hrnce; automobilové reflektory; vane; pece na rozličné účely; ražne; ventilátory; sušiče na vlasy; sporáky; bicyklové svetlá;
sprchy, fontány; osvetľovacie prístroje a zariadenia; kachle; lampáše; chladničky; hriankovače;
grily; svietidlá; umývadlá; svetelné rúry; baterky;
tienidlá na lampy; automobilové reflektory; kozuby; inhalačné prístroje s výnimkou na lekárske
účely; ohrievadlá.
12 - Vidlicové stohovacie alebo nakladacie vozíky; zavesené dopravníky; lietadlá; vzdušné balóny; autobusy; autokary; člny; kamióny; nákladné
vozidlá; batožinové nosiče na vozidlá; riaditeľné
balóny; bicykle; kabíny lanovej dráhy; automobilové obývacie prívesy; golfové vozíky; traktory;
vagóny; dreziny; padáky; kozmické dopravné
prostriedky; spacie vozne; lokomotívy; motocykle; lode; pneumatiky; pontóny; nosiče na lyže na
autá; detské kočíky; lyžiarske vleky; športové autá; sedačkové výťahy; sane ako dopravný prostriedok; električky; zariadenia a náradie na prenášanie káblov; lanovky; autá; jachty; automobilové pneumatiky; jedálenské vozne; autopoťahy;
sanitky.
14 - Náramkové hodinky; imitácie zlata; mince,
peniaze; klenoty; medaily; hodinky; strieborný
alebo zlatý riad s výnimkou príborov; ozdoby;
šperky; drahé kamene; príbor z drahých kovov;
štras; čaše z drahých kovov; zliatiny drahých kovov, umelecké diela z drahých kovov; taniere
z drahých kovov; šperkovnice z drahých kovov;
škatule, schránky, obaly z drahých kovov; podnosy z drahých kovov; popolníky z drahých kovov; puzdrá na cigarety z drahých kovov; tabatierky na cigarety z drahých kovov.
15 - Hudobné nástroje; puzdrá na hudobné nástroje.
16 - Adresné štítky; plagáty; albumy; obrazy; spisové obaly; ceruzky; noviny; atlasy; skicáre; pečiatky; zošity; karty; hracie karty; katalógy; obaly na doklady; toaletný papier; knihy; ovládacie
žetóny; verzatilky; grafiky; obálky; kopírovacie
zariadenia; baliaci papier; peračníky; papierové

nálepky; gumy na gumovanie; fotografie; pečate;
zoznamy; filtračný papier; kancelárske potreby
s výnimkou nábytku; zemské glóbusy; vytlačené
cestovné poriadky, tlačoviny; publikácie; listový papier; modelovacie materiály; vreckovky
a obrusy papierové; záložky do kníh; papierenský
tovar; pastelky; plastové fólie na balenie; stojany
na fotografie; rozmnožovacie zariadenia a stroje;
perá; časopisy; vrecia z papiera alebo plastických
materiálov; školské potreby; blahoprajné karty;
poštové známky; ročenky; kalendáre; akváriá;
oznámenia ako papiernický tovar; papierové vlajky; fólie z regenerovanej celulózy na balenie;
papierové obrúsky; písacie potreby; viskózové
fólie na obaľovanie; gumy a lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; nálepky, lepiace
štítky.
17 - Tesniace materiály; guma ako surovina alebo polotovar; syntetický kaučuk; fólie z regenerovanej celulózy s výnimkou baliacich fólií; plastové fólie, nie ako obaľovací materiál; syntetické
živice ako polotovar; gumové baliace tašky; viskózové fólie s výnimkou fólií na balenie; azbest;
plastické hmoty ako polotovary; izolačné materiály; plastové vlákna s výnimkou vlákien na textilné účely.
18 - Horolezecké palice; holina; palice na podporu pri chôdzi; puzdrá na navštívenky; podšívky,
výstelky a koža na obuv; kozinka; cestovné kufre; popruhy, opraty; kožené remienky; kožené
strmene; batohy; kožušiny; peňaženky; diplomatické kufríky; vaky pre horolezcov; vaky pre turistov; kabelky; aktovky; kožené cestovné tašky;
kľúčenky.
19 - Drevené obloženie; drevené dlážky; telefónne búdky s výnimkou kovových; stavebné sklo;
osvetľovacia dlažba; mramor; verandy ako nekovové konštrukcie; mozaiky; umelé klziská ako
konštrukcie s výnimkou kovových; dlážky s výnimkou kovových; nekovové obklady, vonkajšie
plášte ako stavebné krytiny; nekovové míľniky
s výnimkou svetelných a mechanických; tabuľové sklo pre stavebníctvo; bazény; zariadenia na
bicykle s výnimkou kovových na parkovanie bicyklov; dlažba s výnimkou kovovej; prenosné kabíny na prezliekanie s výnimkou kovových; nekovové stĺpy; dverové rámy s výnimkou kovových; dlaždice s výnimkou kovových; nekovové
stavebné panely; figuríny z kameňa, betónu alebo
mramoru; murované poštové schránky.
20 - Zobrazovacie tabule; kancelársky nábytok;
nábytok; nakladacie palety s výnimkou kovových;
vystavovacie stojany; voskové figúrky; pulty; pútače z dreva alebo plastických hmôt; baliace nádoby z plastov; štátne poznávacie značky s výnimkou kovových; dopravné palety s výnimkou
kovových; identifikačné štítky; sochy z dreva,
vosku, sadry alebo plastov; zrkadlá; rámy; prútený tovar, košikársky tovar; nádoby, nie kovové;
drevené alebo plastové debny; kazety na šperky
s výnimkou kaziet z drahých kovov.
21 - Termosky na jedlo; súpravy kuchynského riadu; nádoby na pitie; fľaše; termosky; keramika
na použitie v domácnosti; porcelánové ozdoby;
dekorácie; výrobky z krištáľového skla; toaletné
kufríky; hrnčiarsky tovar; kvetináče; čutory, cestovné fľaše; grily; porcelán; nádoby na použitie
v domácnosti alebo v kuchyni s výnimkou nádob
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z drahých kovov, toaletné pomôcky; maľované
výrobky zo skla; čaše s výnimkou čiaš z drahých
kovov; taniere s výnimkou tanierov z drahých
kovov; bonboniéry ako kazety na cukrovinky
s výnimkou kaziet z drahých kovov, porcelánovéné držadlá; zubné kefky; džbány s výnimkou
džbánov z drahých kovov; kuchynské nádoby
s výnimkou nádob z drahých kovov; kuchynské
náradie s výnimkou náradia z drahých kovov; figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla; flakóny
z drahých kovov; kremenné sklo ako polotovar
s výnimkou skla pre stavebníctvo.
22 - Celtovina; perie ako vypchávkový materiál;
surový hodváb; rybárske siete; konopné povrazy;
laná s výnimkou kovových; povrazové rebríky;
plachty; motúzy; siete; perie do lôžkovín; slama
ako čalúnnický materiál, textilné baliace tašky;
markízy; ovčia vlna; textilné vlákna; slamené
obalové materiály na fľaše; popruhy s výnimkou
kovových na manipulovanie s nákladom; sklené
vlákna na použitie v textilnom priemysle.
23 - Priadze; plátacie nite a priadze; umelé vlákna na použitie v textilnom priemysle.
24 - Látky s imitáciou kože; čalúnnické látky;
kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; vlajky;
textílie; konopné plátno; látka na vložky do topánok; bavlnené textílie; posteľné pokrývky; obrusy s výnimkou papierových; cestovné prikrývky;
plachty; vlajky s výnimkou papierových; prikrývky; vyšívacie plátna s predkresleným vzorom; flanel; barchet; držiaky na záclony a závesy
z textilných materiálov; poťahy na nábytok; hodvábne tkaniny na tlačové vzory; ľanové tkaniny;
posteľná bielizeň; posteľná a stolová bielizeň,
textilné utierky, textilné obrúsky a vreckovky;
dverové závesy; závesy textilné alebo plastové;
textilné utierky na tvár; pleteniny; záclonky; lôžkoviny.
25 - Obuv; čiapky; bielizeň; oblečenie; rukavice;
detské plienky textilné; pulóvre; plavky; športová
obuv.
26 - Ihly; galantéria; značky na bielizeň; ozdoby
do vlasov; umelé kvety; umelé ovocie; galantérny tovar s výnimkou priadzí; navliekacie ihly;
štartovacie čísla; ozdobné brošne.
27 - Umelé trávniky; gymnastické žinenky; rohožky; tapety; koberce; linoleum.
28 - Hracie guľôčky; umelé vianočné stromčeky;
náradie na lukostreľbu; lopty na hranie; stojanové bicykle na cvičenie; hračky; boby; petardy;
zariadenie na bowling; golfové palice; rybárske
prúty; terče; stavebnice; stroje na fyzické cvičenie; posilňovacie stroje; ozdoby alebo darčeky
rozdávané hosťom na večierkoch; hokejky; cvičebné náradie; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu vhodením mince;
šachové hry; hračkárske pištole; podberáky na
rybárske siete; siete ako športové potreby; tenisové siete; činky; háčiky na ryby; spoločenské
hry; rakety; bábiky; modely automobilov; plutvy
na plávanie; prútené koše na chytanie rýb; bazény ako objekty na hru a šport; kolieskové korčule; korčule; kolky; obaly na lyže; detonačné kapsle ako hračky; ozdoby na vianočné stromčeky
s výnimkou osvetľovacích telies; biliardové stoly; surfovacie lyže; malé plachetnice; zariadenia
na elektronické hry s výnimkou hier využívajú-
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cich televízne prijímače; gymnastické zariadenia;
šermiarske zbrane; postroje pre horolezcov; autá
ako hračky; šmykľavky; vodné lyže.
29 - Jedlé tuky; maslo; kakaové maslo; kaviár;
konzervované ovocie; údeniny; zemiakové hranolčeky; džemy; mrazené ovocie; polievky; hrozienka; konzervovaná zelenina; varená zelenina;
sušená zelenina; oleje; syry; kandizované ovocie;
mlieko; ovocná dreň; mäso; ryby s výnimkou živých; divina; šunka; mliečne výrobky; oriešky
spracované; pečeňová paštéta; nakladaná zelenina; klobásy, salámy, párky; proteín na ľudskú
spotrebu; ovocné šaláty; hydina, nie živá; sušené
ovocie; krevety, nie živé; tofu.
30 - Cestá; aníz; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; aromatické prípravky do potravín; pralinky; mliečna ovsená kaša; oblátky;
kakao; káva; kávové náhradky na báze rastlín;
zákusky, koláče; výrobky z obilnín; žuvačky; čaj;
čokoláda; marcipán; cukríky; kukuričné vločky;
pukance; zmrzlina; palacinky; príchuti do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov; kuchynská soľ; jedlé ozdoby na torty; korenie; potravinárska múka; múčne potraviny; keksy; cestá
na koláče; glukóza na ľudskú spotrebu; ocot; kečup; mliečne kakaové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; melasa; mentol pre cukrárstvo; med;
muškátové orechy; niťovky; koláče s plnkou;
sendviče; jemné pečivo; sušienky; pečivo; pizza;
zemiaková múčka na ľudskú spotrebu; puding;
ravioly; ryža; šťavy s výnimkou dressingov; krupica; špagety; torty; zmrzlinové prášky; mandľové cukrovinky; ovsené vločky; ovsená múka; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; obilninové vločky ako lupienky; príchuti; materská kašička na
ľudskú spotrebu, nie na lekárske účely; majonéza.
31 - Živé zvieratá; stromy; vianočné stromčeky;
cukrová trstina; citróny; čerstvá zelenina; prírodné kvety; sušené kvety na ozdobu; čerstvé ovocie; prírodné trávniky; rastlinné semená; čerstvé
záhradné bylinky; rastliny; arašidy.
32 - Pivo, ovocné šťavy; minerálne vody; mušty;
zeleninové šťavy; nealkoholické nápoje.
33 - Víno; medovina; alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Zápalky; tabak; zapaľovače; fajky; žuvací
tabak; cigary; kazety na cigary s výnimkou kaziet
z drahých kovov; kazety na cigarety s výnimkou
kaziet z drahých kovov; cigarety; fajčiarske súpravy; zápalkové škatuľky s výnimkou škatuliek
z drahých kovov; popolníky s výnimkou popolníkov z drahých kovov.
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
lepenie plagátov; komerčné informačné kancelárie; kopírovanie; štatistické informácie; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; personálne poradenstvo; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; marketingové štúdie;
služby, poradenstvo v obchodnej činnosti;
uverejňovanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; aranžovanie
výkladov; reklamné agentúry; predvádzanie na
reklamné účely a podporu predaja; prieskum
trhu; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov.
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39 - Automobilová doprava; autobusová doprava;
organizovanie exkurzií; osobná doprava; taxislužba; prepravné služby; informácie o doprave; rezervácia dopravy.

(540)

(732) ROKO, a. s., Majakovského 9, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181469
12.8.1998
25.7.2007
25.7.2017
2143-97
25.7.1997
6.5.1998
4.11.1998
1, 5, 31
1 - Chemické výrobky na priemyselné a vedecké
účely, chemické výrobky určené pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na
ničenie parazitov, chemické prostriedky na konzervovanie potravín, chemické prísady do krmív.
5 - Lieky, drogy, farmaceutické prípravky na humánne a veterinárne použitie, chemické prípravky pre medicínu, hygienu a farmáciu, organopreparáty, séra a krvné deriváty, dezinfekčné prípravky, antimikrobiká, antiparazitiká, posilňujúce a dietetické prípravky na lekárske použitie,
dietetické prípravky pre deti a chorých, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov,
medikované prípravky pre zvieratá.
31 - Minerálne krmivá pre zvieratá, fortifikačné
a stimulačné substancie na výživu zvierat.

(540)

(540) NUPSESO
(732) NUPSESO, a. s., Golianova 42, 949 01 Nitra, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

(732) VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181899
17.8.1998
25.3.2007
25.3.2017
912-97
25.3.1997
6.5.1998
4.11.1998
41, 42
41 - Akadémie (vzdelávanie), organizovanie a vedenie seminárov, výcvik.
42 - Expertízy, inžinierska činnosť, kontrola kvality, prekladateľské a tlmočnícke služby, štúdie
technických projektov, projektová činnosť.

186016
22.6.1999
12.11.2006
12.11.2016
2960-96
12.11.1996
12.3.1999
10.9.1999
6, 19, 37, 42
6 - Kovy, výrobky z kovov najmä priemyselné
brány (sekčné, rolovacie, skladacie, posuvne skladacie), brány (otváracie, posuvné), závory, rampové otvory, tesniace goliere, rýchlobežné brány.
19 - Stavebný materiál nekovový, stavebné systémové debnenie.
37 - Montáž a servis bránovej techniky, prenájom
stavebného systémového debnenia.
42 - Projektovanie a spracovanie technickej dokumentácie.

186357
20.7.1999
22.11.2006
22.11.2016
3116-96
22.11.1996
13.4.1999
8.10.1999
30
Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky, múka a obilné výrobky (na ľudskú spotrebu), chlieb, sucháre a sušienky, jemné
pečivo a cukrovinky, zmrzliny, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica,
čierne korenie, ocot, omáčky ako chuťové prísady, korenie, ľad.

(540) SCHOOL CHALK
(732) Huhtamäki Oy, Turku, FI;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

186408
20.7.1999
29.1.2007
29.1.2017
316-97
29.1.1997
13.4.1999
8.10.1999
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7 (511) 9, 16, 25, 28, 41
(511) 9 - Nahrané audio- a videokazety, pásky a kompaktné disky; počítačový softvér; softvér na videohry; prídavné zariadenia k počítačom.
16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Oblečenie, najmä na šport a voľné chvíle;
obuv; pokrývky hlavy.
28 - Hračky, hry; športové potreby (obsiahnuté
v triede 28).
41 - Vzdelávanie; poskytovanie výcviku a školenia; zábavná, športová a kultúrna činnosť.
(540)
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16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Oblečenie, najmä na šport a voľné chvíle;
obuv; pokrývky hlavy.
28 - Hračky, hry; športové potreby (obsiahnuté
v triede 28).
41 - Vzdelávanie; poskytovanie výcviku a školenia; zábavná, športová a kultúrna činnosť.
(540)

(732) NBA Properties, Inc., Olympic Tower Building,
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(732) NBA Properties, Inc., Olympic Tower Building,
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186409
20.7.1999
29.1.2007
29.1.2017
317-97
29.1.1997
13.4.1999
8.10.1999
9, 16, 25, 28, 41
9 - Nahrané audio- a videokazety, pásky a kompaktné disky; počítačový softvér; softvér na videohry; prídavné zariadenia k počítačom.
16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Oblečenie, najmä na šport a voľné chvíle;
obuv; pokrývky hlavy.
28 - Hračky, hry; športové potreby (obsiahnuté
v triede 28).
41 - Vzdelávanie; poskytovanie výcviku a školenia; zábavná, športová a kultúrna činnosť.

(540)

(732) NBA Properties, Inc., Olympic Tower Building,
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

186446
20.7.1999
4.3.2007
4.3.2017
667-97
4.3.1997
13.4.1999
8.10.1999
3, 5
3 - Kozmetické výrobky.
5 - Farmaceutické výrobky s výnimkou liečiv,
potravinové doplnky v tuhom i tekutom stave,
napríklad tabletky, kapsuly a olejové kapsuly na
posilnenie imunity a zlepšenie zdravia, vitamínové prípravky.

(540) SHARK
(732) OLIMPEX, spol. s r. o., Wellnerova 134/7, 779 00
Olomouc, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186458
20.7.1999
5.3.2007
5.3.2017
684-97
5.3.1997
13.4.1999
8.10.1999
28, 29, 31
28 - Rybárske potreby, návnady.
29 - Mäso, mäsové výťažky.
31 - Krmivo pre zvieratá.

(540)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186410
20.7.1999
29.1.2007
29.1.2017
318-97
29.1.1997
13.4.1999
8.10.1999
9, 16, 25, 28, 41
9 - Nahrané audio- a videokazety, pásky a kompaktné disky; počítačový softvér; softvér na videohry; prídavné zariadenia k počítačom.

(732) RACIO, s. r. o., Národních hrdinů 22, 690 02
Břeclav, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186459
20.7.1999
5.3.2007
5.3.2017
685-97
5.3.1997
13.4.1999
8.10.1999
29, 30, 32
29 - Sušená zelenina, ovocie ďalej spracované.
30 - Ochutené tepelne spracované obilniny, potraviny z ryže.
32 - Sirupy, nápoje, ovocné šťavy.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

(732) RACIO, s. r. o., Národních hrdinů 22, 690 02
Břeclav, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186460
20.7.1999
5.3.2007
5.3.2017
686-97
5.3.1997
13.4.1999
8.10.1999
30, 31
30 - Ochutené tepelne spracované obilniny, potraviny z ryže.
31 - Obilniny.

(540)

186506
20.7.1999
25.3.2007
25.3.2017
898-97
25.3.1997
13.4.1999
8.10.1999
30
30 - Múka, obilniny, obilné výrobky určené na
ľudskú spotrebu; ryža, ryža v balíčkoch na varenie, predvarená alebo dehydratovaná ryža; cestoviny, cestá; nátierky na chlieb obsahujúce prevažne suroviny obsiahnuté v triede 30, hotové
jedlá alebo polotovary, zákusky, koláče a malé
občerstvenia obsahujúce najmä produkty obsiahnuté v triede 30, ale tiež obsahujúce prísady zemiakov, mäsa, rýb, hydiny, zeleniny a korenín;
čaj, káva, kávové náhradky, kakao, čokoládové
nápoje, uvedené výrobky tiež v extrahovanej forme (tekutej alebo sušenej) ako hotové nápoje,
nápoje vo vrecúškach, ako aj nápoje na predaj
v automatoch; nátierky alebo plnky do pekárskych alebo cukrárskych výrobkov alebo plniek
do pečív obsahujúce prevažne uvedené produkty;
sirupy, sirup 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, plnky do
pekárskych a cukrárskych výrobkov a plnky do
pečív, zákuskov a koláčov vyrobené prevažne
z uvedených produktov.

(540) TWIX PRE DLHŠIU PAUZU
(732) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(732) RACIO, s. r. o., Národních hrdinů 22, 690 02
Břeclav, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186499
20.7.1999
21.3.2007
21.3.2017
887-97
21.3.1997
13.4.1999
8.10.1999
16, 41
16 - Časopisy.
41 - Vydavateľská a publikačná činnosť s výnimkou reklamných materiálov.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186673
13.8.1999
4.10.2006
4.10.2016
2619-96
4.10.1996
7.5.1999
8.11.1999
16, 35
16 - Tlačoviny - almanach.
35 - Reklamná činnosť.

(540)

(540)
(732) Medvedík Ján, Kotešová 307, 013 61 Žilina, SK;
(732) HMH s. r. o., Tavarikova osada 39, 841 02 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186787
16.8.1999
20.2.2007
20.2.2017
546-97
20.2.1997
7.5.1999
8.11.1999
31
Včelie matky, včely, včelstvá.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

(540) VIGOR
(732) Čermák Květoslav, Ing., CSc., Petrušov 26, 569 32
Staré Město, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186795
16.8.1999
6.3.2007
6.3.2017
695-97
6.3.1997
7.5.1999
8.11.1999
29, 31
29 - Hydina (nie živá), klobásy, salámy, párky, šunka, údeniny.
31 - Hydina na chov.

(540)

186800
16.8.1999
25.3.2007
25.3.2017
908-97
25.3.1997
7.5.1999
8.11.1999
16
Výrobky z papiera a tlačoviny, návody a manuály, reklamné materiály, literatúra, papiernický tovar, vizitky, fotografie a palcové titulky.

(540)

(732) ALTICOR INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

186827
16.8.1999
14.4.2007
14.4.2017
1036-97
14.4.1997
7.5.1999
8.11.1999
5
Farmaceutické prípravky, najmä prípravky na
respračné použitie, prípravky zverolekárske
a zdravotnícke; dietetické látky prispôsobené na
lekárske účely, potrava pre dojčatá a deti; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie
zubov a zubné vosky; dezinfekčné prípravky;
prípravky na ničenie hmyzu a iných živočíšnych
škodcov; fungicídy, herbicídy.

(540) SALBULIN
(732) Riker Laboratories Inc., 2501 Hudson Road, St.
Paul, Minnesota, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

(591) oranžová, čierna
(732) HYZA, a.s., Žilina, Košická cesta, 010 48 Žilina,
SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
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186829
16.8.1999
14.4.2007
14.4.2017
1038-97
14.4.1997
7.5.1999
8.11.1999
5
Farmaceutické prípravky, najmä prípravky na
respiračné použitie, prípravky zverolekárske
a zdravotnícke; dietetické látky prispôsobené na
lekárske účely, potrava pre dojčatá a deti; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie
zubov a zubné vosky; dezinfekčné prípravky;
prípravky na ničenie hmyzu a iných živočíšnych
škodcov; fungicídy, herbicídy.

(540) THEOLAIR
(732) Riker Laboratories Inc., 2501 Hudson Road, St.
Paul, Minnesota, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186830
16.8.1999
14.4.2007
14.4.2017
1039-97
14.4.1997
7.5.1999
8.11.1999
5
Farmaceutické prípravky, zverolekárske a zdravotnícke; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá a deti; náplasti,
obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov
a zubné vosky; dezinfekčné prípravky; prípravky
na ničenie hmyzu a iných živočíšnych škodcov;
fungicídy, herbicídy.

(540) PROLAIR
(732) Riker Laboratories Inc., 2501 Hudson Road, St.
Paul, Minnesota, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186831
16.8.1999
14.4.2007
14.4.2017
1040-97
14.4.1997
7.5.1999
8.11.1999
5
Farmaceutické prípravky, zverolekárske a zdravotnícke; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá a deti; náplasti,
obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov
a zubné vosky; dezinfekčné prípravky; prípravky
na ničenie hmyzu a iných živočíšnych škodcov;
fungicídy, herbicídy.

(540) DISCOTRINE
(732) Riker Laboratories Inc., 2501 Hudson Road, St.
Paul, Minnesota, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186832
16.8.1999
14.4.2007
14.4.2017
1041-97
14.4.1997
7.5.1999
8.11.1999
5
Farmaceutické prípravky, zverolekárske a zdravotnícke; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá a deti; náplasti,
obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov
a zubné vosky; dezinfekčné prípravky; prípravky
na ničenie hmyzu a iných živočíšnych škodcov;
fungicídy, herbicídy.

(540) APOCARD
(732) Riker Laboratories Inc., 2501 Hudson Road, St.
Paul, Minnesota, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186833
16.8.1999
14.4.2007
14.4.2017
1042-97
14.4.1997
7.5.1999
8.11.1999
5
Tablety (pastilky) obsahujúce prírodné ovocné
vlákniny, používané ako doplnok výživy.

(540) AMWAY FRUITTABS
(732) ALTICOR INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)

186834
16.8.1999
14.4.2007
14.4.2017
1043-97

(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

14.4.1997
7.5.1999
8.11.1999
5
Povlak typu priehľadného alebo nepriehľadného
filmu tesne spojený s potravinovými doplnkami
zahŕňajúcimi vitamíny a minerálne látky.

(540) NUTRILOCK
(732) ALTICOR INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186854
16.8.1999
30.4.2007
30.4.2017
1201-97
30.4.1997
75/191.040
1.11.1996
US
7.5.1999
8.11.1999
21
Výrobky zo skla, porcelánu a keramiky ako náčinie a nádoby pre domácnosť a kuchyňu, predovšetkým nádoby na nápoje, potraviny a na použitie pri varení.

(540) DURAMIC
(732) Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186875
16.8.1999
6.5.2007
6.5.2017
1243-97
6.5.1997
7.5.1999
8.11.1999
9, 16, 35, 38, 41
9 - Nahrané a nenahrané nosiče záznamov zvuku
a obrazu, najmä audiokazety, videokazety, magnetofónové pásky, gramofónové platne, kompaktné disky, videodisky.
16 - Propagačné tlačoviny, najmä katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, knihy, časopisy, periodické a neperiodické tlačoviny.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, vydávanie propagačných materiálov.
38 - Prevádzkovanie rozhlasového vysielania vrátane hudobného vysielania.
41 - Činnosť vzdelávacia a zábavná, vyučovacia,
vydavateľská a nakladateľská, organizovanie koncertov, agentážna činnosť v oblasti umenia a kultúry, archivovanie rozhlasových fondov, organizovanie hudobných súťaží, tvorba rozhlasových
programov, rozhlasového spravodajstva, publicistika.
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38 - Prevádzkovanie rozhlasového vysielania vrátane hudobného vysielania.
41 - Činnosť vzdelávacia a zábavná, vyučovacia,
vydavateľská a nakladateľská, organizovanie koncertov, agentážna činnosť v oblasti umenia a kultúry, archivovanie rozhlasových fondov, organizovanie hudobných súťaží, tvorba rozhlasových
programov, rozhlasového spravodajstva, publicistika.

(540)

(732) Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(540)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186877
16.8.1999
6.5.2007
6.5.2017
1245-97
6.5.1997
7.5.1999
8.11.1999
9, 16, 35, 38, 41
9 - Nahrané a nenahrané nosiče záznamov zvuku
a obrazu, najmä audiokazety, videokazety, magnetofónové pásky, gramofónové platne, kompaktné disky, videodisky.
16 - Propagačné tlačoviny, najmä katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, knihy, časopisy, periodické a neperiodické tlačoviny.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, vydávanie propagačných materiálov.
38 - Prevádzkovanie rozhlasového vysielania vrátane hudobného vysielania.
41 - Činnosť vzdelávacia a zábavná, vyučovacia,
vydavateľská a nakladateľská, organizovanie koncertov, agentážna činnosť v oblasti umenia a kultúry, archivovanie rozhlasových fondov, organizovanie hudobných súťaží, tvorba rozhlasových
programov, rozhlasového spravodajstva, publicistika.

(732) Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

(732) Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186878
16.8.1999
6.5.2007
6.5.2017
1246-97
6.5.1997
7.5.1999
8.11.1999
9, 16, 35, 38, 41
9 - Nahrané a nenahrané nosiče záznamov zvuku
a obrazu, najmä audiokazety, videokazety, magnetofónové pásky, gramofónové platne, kompaktné disky, videodisky.
16 - Propagačné tlačoviny, najmä katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, knihy, časopisy, periodické a neperiodické tlačoviny.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, vydávanie propagačných materiálov.

186895
23.8.1999
25.3.2007
25.3.2017
900-97
25.3.1997
7.5.1999
8.11.1999
30
30 - Múka, obilniny, obilné výrobky určené na
ľudskú spotrebu; ryža, ryža v balíčkoch na varenie, predvarená alebo dehydratovaná ryža; cestoviny, cestá; nátierky na chlieb obsahujúce prevažne suroviny obsiahnuté v triede 30, hotové
jedlá alebo polotovary, zákusky, koláče a malé
občerstvenia obsahujúce najmä produkty obsiahnuté v triede 30, ale tiež obsahujúce prísady zemiakov, mäsa, rýb, hydiny, zeleniny a korenín;
čaj, káva, kávové náhradky, kakao, čokoládové
nápoje, uvedené výrobky tiež v extrahovanej forme (tekutej alebo sušenej) ako hotové nápoje, nápoje vo vrecúškach, ako aj nápoje na predaj
v automatoch; nátierky alebo plnky do pekárskych alebo cukrárskych výrobkov alebo plniek
do pečív obsahujúce prevažne uvedené produkty;
sirup 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, sladké pečivo, múčniky, dezerty, biskvity, čokoláda, čokoládové výrobky, plnky do pekárskych a cukrárskych výrobkov a plnky do pečív, zákuskov a koláčov vyrobené prevažne z uvedených produktov.

(540) MARS ŤA VTIAHNE DO ŽIVOTA
(732) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

187105
20.9.1999
26.2.2007
26.2.2017
607-97
26.2.1997
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(442)
(450)
7 (511)
(510)

11.6.1999
10.12.1999
3
Prípravky proti zarosovaniu skiel a optiky, čistiace prostriedky na optiku.

(540) APLLEX
(732) PRO-Q-INT, spol. s r. o., Wolkrova 19, 851 01
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187120
20.9.1999
28.2.2007
28.2.2017
630-97
28.2.1997
11.6.1999
10.12.1999
7, 11, 42
7 - Stroje zaradené v tejto triede a obrábacie stroje, časti strojov, predovšetkým časti vodných,
parných a plynových turbín, motory (s výnimkou
motorov pre pozemné vozidlá), spojky a transmisné zariadenia (okrem tých, ktoré sú na pozemné vozidlá), nosníky, tlakové nádoby a nádrže, poľnohospodárske náradie.
11 - Prístroje na osvetlenie, kúrenie, ohrievanie
tekutín, výrobu pary, na varenie, predovšetkým
kotly, výmenníky tepla, spaľovacie komory, kondenzátory, spaľovne odpadov, chladiace prístroje, zariadenia na sušenie, ventiláciu, distribúciu
vody, pary, zdravotné zariadenia a ich pomocné
a doplnkové zariadenia.
42 - Programovanie počítačmi, softvér, projekčné
a inžinierske činnosti, vývoj, výskum v oblasti
technických a prírodných vied, predovšetkým vývoj, navrhovanie v oblasti energetických, tepelných, strojárskych, chemických, ekologických
zariadení, vývoj a navrhovanie technológií.

(442)
(450)
7 (511)
(511)

11.6.1999
10.12.1999
12, 36, 37
12 - Osobné a nákladné automobily, časti a súčasti automobilov.
36 - Prenájom a lízing osobných a úžitkových automobilov.
37 - Opravy a servis motorových vozidiel.

(540)

(732) SWAM, spol. s r.o., Vozárova 1, 040 17 Košice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187139
20.9.1999
13.3.2007
13.3.2017
758-97
13.3.1997
11.6.1999
10.12.1999
5, 30, 39
5 - Chlieb pre diabetikov.
30 - Krekery (slané pečivo); jemné slané tyčinky;
kráľovské jemné slané tyčinky s posypom; cestá;
cestoviny; sucháre; sušienky, keksy, biskvity; oblátky; zákusky, koláče; výrobky z obilnín; cukríky;
cukrovinky; kukuričné vločky; perníky, medovníky; potravinárska múka; kukuričná múka; múčne potraviny; potraviny škrobovité; keksy; lístkové cesto; maslové, tukové cesto; makaróny;
chlieb; výrobky z múky; niťovky; rezance; koláče s plnkou; sendviče; jemné pečivo; pečivo; pizza; ravioly; krupica; špagety; zvitky; ovsené vločky; ovsená múka; lupienky, vločky (obilninové).
39 - Balenie tovaru.

(540)

(540) SES
(732) Porubčan Róbert, Ing. - EDING, Zliechovská 341,
018 64 Košeca, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187130
20.9.1999
3.3.2007
3.3.2017
643-97
3.3.1997
11.6.1999
10.12.1999
14
Hodinky, hodiny a iné hodinárske výrobky, ich
súčasti a príslušenstvo zaradené v tejto triede.

(540) CORCOM
(732) CORCOM INTERNATIONAL, s.r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

187138
20.9.1999
12.3.2007
12.3.2017
755-97
12.3.1997

(732) Kaczoreková Ingrid, Ing., INWEX, Hviezdoslavova 47, 990 01 Veľký Krtíš, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187140
20.9.1999
13.3.2007
13.3.2017
759-97
13.3.1997
11.6.1999
10.12.1999
5, 30, 39
5 - Chlieb pre diabetikov.
30 - Krekery (slané pečivo); jemné slané tyčinky;
kráľovské jemné slané tyčinky s posypom; cestá;
cestoviny; sucháre; sušienky, keksy, biskvity; oblátky; zákusky, koláče; výrobky z obilnín; cukríky;
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cukrovinky; kukuričné vločky; perníky, medovníky; potravinárska múka; kukuričná múka; múčne potraviny; potraviny škrobovité; keksy; lístkové cesto; maslové, tukové cesto; makaróny;
chlieb; výrobky z múky; niťovky; rezance; koláče s plnkou; sendviče; jemné pečivo; pečivo; pizza; ravioly; krupica; špagety; zvitky; ovsené vločky; ovsená múka; lupienky, vločky (obilninové).
39 - Balenie tovaru.
(540)

(732) Kaczoreková Ingrid, Ing., INWEX, Hviezdoslavova 47, 990 01 Veľký Krtíš, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187141
20.9.1999
13.3.2007
13.3.2017
760-97
13.3.1997
11.6.1999
10.12.1999
5, 30, 39
5 - Chlieb pre diabetikov.
30 - Krekery (slané pečivo); jemné slané tyčinky;
kráľovské jemné slané tyčinky s posypom; cestá;
cestoviny; sucháre; sušienky, keksy, biskvity; oblátky; zákusky, koláče; výrobky z obilnín; cukríky;
cukrovinky; kukuričné vločky; perníky, medovníky; potravinárska múka; kukuričná múka; múčne potraviny; potraviny škrobovité; keksy; lístkové cesto; maslové, tukové cesto; makaróny;
chlieb; výrobky z múky; niťovky; rezance; koláče s plnkou; sendviče; jemné pečivo; pečivo; pizza; ravioly; krupica; špagety; zvitky; ovsené vločky; ovsená múka; lupienky, vločky (obilninové).
39 - Balenie tovaru.

(540) INWEX
(732) Kaczoreková Ingrid, Ing., INWEX, Hviezdoslavova 47, 990 01 Veľký Krtíš, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

187155
20.9.1999
4.4.2007
4.4.2017
960-97
4.4.1997
11.6.1999
10.12.1999
30
Čaj.
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(732) Merrill J. Fernando Sons (Pvt) Limited, 52 Maligawatte Road, Colombo 10, LK;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187168
20.9.1999
25.4.2007
25.4.2017
1143-97
25.4.1997
11.6.1999
10.12.1999
24, 25
24 - Vlnené tkaniny a tkaniny z prírodných a umelých vlákien používané pri výrobe odevov.
25 - Odevy, najmä kabáty, saká, plášte do dažďa,
svetre, pletené vesty, zapínacie svetre, šatky, šály,
kravaty, sukne, obleky, šaty a kostýmy, šortky,
trenírky a spodky, košele, tričká, nohavice, blúzy,
športové saká a odevy, plášte, klobúky a klobučnícky tovar, plavky.

(540)

(732) MIROGLIO S.p.A., Via Santa Margherita 23,
12051 Alba, Cuneo, IT;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187173
20.9.1999
15.5.2007
15.5.2017
1301-97
15.5.1997
2127038
18.3.1997
GB
11.6.1999
10.12.1999
3
3 - Toaletné prípravky bez liečivých účinkov;
pleťové, telové a vlasové prípravky; spreje; balzamy; pleťové vody; parfémy; krémy; gély; mydlá; peny na holenie; antiperspiranty; šampóny;
dezodoranty; éterické oleje.

(540) POWER SPORT
(732) Robert McBride Ltd, Middleton Way, Middleton,
Manchester, M24 4DP, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187192
20.9.1999
26.5.2007
26.5.2017
1459-97
26.5.1997
11.6.1999
10.12.1999
3, 21
3 - Parfumy, kolínske vody, vône, prostriedky po
holení, antiperspiranty, osobné dezodoranty, práškový mastenec, toaletné vody, telový púder, koz-
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metické a krášliace prípravky, najmä telové, krémy na tvár a lotiony, opaľovacie krémy a lotiony
vrátane prípravkov s ochranným filtrom, samoopaľovacie krémy a lotiony, prípravky na starostlivosť o vlasy, najmä šampóny, kondicionéry,
krémy a lotiony, brilantíny a stimulačné prípravky pokožky hlavy, kúpeľové a sprchové prípravky, najmä toaletné mydlá, telové šampóny, depilačné prípravky, kúpeľové soli, kúpeľové a sprchové gély, oleje a esenciálne oleje.
21 - Telové kefy.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

(540) RALPH LAUREN PURPLE LABEL
(732) THE POLO/LAUREN COMPANY, L. P., 650
Madison Avenue, New York, New York 10022, US;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;

(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187199
20.9.1999
28.5.2007
28.5.2017
1473-97
28.5.1997
11.6.1999
10.12.1999
9, 16, 42
9 - Technické vybavenie počítačov vrátane mikroprocesorov, centrálnych procesorových jednotiek, dosiek integrovaných spojov a integrovaných obvodov; operačné systémy a užívateľské
aplikácie ako počítačové programy.
16 - Manuály a užívateľské príručky k počítačovému hardvéru, k operačným systémom a k užívateľským aplikáciám.
42 - Konzultácie v oblasti hardvéru, softvéru a programov.

(540) SPARC
(732) SPARC International, Inc., 2242 Camden Ave.,
Suite 105, San Jose, CA 95124, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187360
19.10.1999
19.2.2007
19.2.2017
545-97
19.2.1997
12.7.1999
18.1.2000
16, 35
16 - Tlačoviny.
35 - Reklama.

(540)

(732) Medvedík Ján, Kotešová 307, 013 61 Kotešová, SK;

187382
19.10.1999
18.3.2007
18.3.2017
814-97
18.3.1997
12.7.1999
18.1.2000
12
Vozidlá, dopravné prostriedky pozemné, letecké
alebo vodné.

(732) GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY COMPANY, 199-1 Cheongcheon-2Dong, Bupyung-Gu,
Incheon, KR;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187403
19.10.1999
17.4.2007
17.4.2017
1067-97
17.4.1997
12.7.1999
18.1.2000
5, 41, 42
5 - Farmaceutické prípravky, liečivé čaje, dietetické látky prispôsobené na lekárske účely.
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov a kurzov, zabezpečovanie školení, športová a kultúrna
činnosť.
42 - Lekárska starostlivosť.

(540)

(732) Provazník Vít, MUDr., Klincová 15, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187404
19.10.1999
17.4.2007
17.4.2017
1068-97
17.4.1997
12.7.1999
18.1.2000
9
Predznačené nosiče dát, najmä nosiče zvukových
záznamov, nosiče obrazových záznamov, nosiče
dátových záznamov, všetky rovnako na interakčné využitie; exponované filmy vrátane hraných
filmov; audio- a/alebo videokazety, magnetické
pásky a disky (nenahrané a nahrané) a gramofónové platne.
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(540)

(732) RCA TRADEMARK MANAGEMENT SA, 46,
quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne Billancourt, FR;
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187405
19.10.1999
17.4.2007
17.4.2017
1069-97
17.4.1997
12.7.1999
18.1.2000
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.

(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187406
19.10.1999
17.4.2007
17.4.2017
1070-97
17.4.1997
12.7.1999
18.1.2000
5
Farmaceutické prípravky, najmä prípravky na
liečenie infekčných a ostatných chorôb s výnimkou farmaceutických prípravkov na potlačenie
prejavov vírusu humánnej imunodeficiencie (HIV)
u pacientov s ochorením AIDS, zverolekárske
a zdravotnícke prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá
a deti; náplasti, obväzový materiál; hmoty na
plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné
prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu a iných
živočíšnych škodcov; fungicídy, herbicídy.

(540) ZIDOVAL
(732) 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road,
St. Paul, Minnesota, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

187411
19.10.1999
21.4.2007
21.4.2017
1102-97
21.4.1997
12.7.1999
18.1.2000
17, 35, 36, 42
17 - Izolačný elektrický materiál; izolačné fólie,
pásky, pásy, samolepiace izolačné pásky.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.
36 - Sprostredkovanie nehnuteľností; sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností.
42 - Odborné poradenstvo s výnimkou obchodného.

(540) NAPRO
(732) NAPRO, s. r. o., Ondavská 3, 820 05 Bratislava,
SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) Colgate-Palmolive Company, spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu Delaware, 300 Park Avenue, New York, New York
10022-7499, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
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187423
19.10.1999
28.4.2007
28.4.2017
1169-97
28.4.1997
12.7.1999
18.1.2000
6, 19, 20, 37, 42
6 - Stavebné materiály kovové, kovové konštrukcie.
19 - Stavebné materiály nekovové, sklo na stavebné účely, montované prenosné stavby.
20 - Nábytok kovový i nekovový, rámy.
37 - Servisné služby, občianske i priemyselné stavby.
42 - Vývoj, projekcia, nové konštrukcie v stavebníctve a nábytkárskom priemysle.

(540) JANSE
(732) Sehnoutek Jan, Michalská 5, 111 21 Praha, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187433
19.10.1999
30.4.2007
30.4.2017
1198-97
30.4.1997
12.7.1999
18.1.2000
12
Pozemné vozidlá, najmä osobné automobily, nákladné automobily, autobusy, trajlery, traktory, kolesá a pneumatiky na vozidlá, časti a súčasti na
uvedený tovar.

(540)

(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 140-2, Kedong, Chongro-ku, Seoul, KR;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187435
19.10.1999
6.5.2007
6.5.2017
1236-97
6.5.1997
12.7.1999
18.1.2000
29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 42
29 - Mäso, mäsové konzervy; mlieko, mliečne
výrobky; ryby s výnimkou živých; konzervované
ovocie, zelenina, olivy, šampiňóny.
30 - Cukor, čaj, káva, kuchynská soľ, med, orechy,
ocot, ryža, všetky druhy múk, škrob, sójové výrobky, koreniny a zmesi korenín, obilné prípravky.
31 - Nespracované poľnohospodárske produkty;
čerstvé ovocie a zelenina; živé ryby.
32 - Nealkoholické nápoje; pivá.
33 - Alkoholické nápoje.
35 - Sprostredkovanie v obchodnej činnosti s uvedenými tovarmi; porady - obchodné.
37 - Technický servis a opravárenské služby.
42 - Výskum, vývoj a zavádzanie nových technológií.

(540)

(510) Mydlá, parfumériové výrobky, kozmetika vrátane výrobkov na starostlivosť o pleť, vlasy, telo
a mejkap.
(540)

(732) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku,
Tokyo 104-10, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187469
19.10.1999
10.6.2007
10.6.2017
1589-97
10.6.1997
12.7.1999
18.1.2000
3
Mydlá, parfumériové výrobky, kozmetika vrátane výrobkov na starostlivosť o pleť, vlasy, telo
a mejkap.

(540)
(732) PROGAST, s. r. o., Krajinská cesta 18, 821 06
Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187467
19.10.1999
10.6.2007
10.6.2017
1587-97
10.6.1997
12.7.1999
18.1.2000
3
Mydlá, parfumériové výrobky, kozmetika vrátane výrobkov na starostlivosť o pleť, vlasy, telo
a mejkap.

(540)

(732) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku,
Tokyo 104-10, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187471
19.10.1999
10.6.2007
10.6.2017
1591-97
10.6.1997
12.7.1999
18.1.2000
3
Mydlá, parfumériové výrobky, kozmetika vrátane výrobkov na starostlivosť o pleť, vlasy, telo
a mejkap.

(540)
(732) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku,
Tokyo 104-10, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

187468
19.10.1999
10.6.2007
10.6.2017
1588-97
10.6.1997
12.7.1999
18.1.2000
3

(732) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku,
Tokyo 104-10, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187472
19.10.1999
10.6.2007
10.6.2017
1593-97
10.6.1997
12.7.1999
18.1.2000
3
Mydlá, parfumériové výrobky, kozmetika vrátane výrobkov na starostlivosť o pleť, vlasy, telo
a mejkap.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)
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187832
17.11.1999
18.4.2007
18.4.2017
1080-97
18.4.1997
6.8.1999
14.2.2000
2, 6, 37
2 - Farebné nátery a tmely na báze polymérov na
použitie na vzorovanom asfaltovom povrchu.
6 - Kovové šablóny a matrice na vtláčanie vzorov
do asfaltových povrchov.
37 - Vykonávanie dláždenia a vzorovania asfaltových povrchov.

(540) StreetPrint
(732) Integrated Paving Concepts Inc., Suite 102, 17957
55 th Avenue, Surrey, British Columbia, CA;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(732) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku,
Tokyo 104-10, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187473
19.10.1999
10.6.2007
10.6.2017
1594-97
10.6.1997
12.7.1999
18.1.2000
3
Mydlá, parfumériové výrobky, kozmetika vrátane výrobkov na starostlivosť o pleť, vlasy, telo
a mejkap.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

(732) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku,
Tokyo 104-10, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187573
19.10.1999
16.7.2007
16.7.2017
2037-97
16.7.1997
2129582
14.4.1997
GB
12.7.1999
18.1.2000
38
Televízne vysielanie.

(540) 13th STREET
(732) Universal City Studios LLLP, 100 Universal City
Plaza, Universal City, California 91608, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

187838
17.11.1999
25.4.2007
25.4.2017
1144-97
25.4.1997
6.8.1999
14.2.2000
14, 38
14 - Náramky na členok, náramky z drahého kovu, brošne (šperky), pracky (spony) z drahého
kovu, manžetové gombíky, náušnice, náhrdelníky (šperky), prstene (šperky), ihlice do kravaty.
38 - Vysielanie káblovou televíziou, bunkové telefónne služby, spojenie počítačovými terminálmi, spojenie faxom, spojenie družicou, spojenie
telegramami, prenos odkazov a obrazov pomocou počítača, služby elektronickej pošty, tlačové
kancelárie, rádiové vysielanie, rádiové alebo telefónne stránkové služby (paging), požičiavanie vysielacieho zariadenia, družicové vysielanie, telefónne spojovacie služby, televízne vysielanie, videoslužby, ďalekopisné konferencie (konferencie
na diaľku).

(540)

(732) Samsung Electronics Co., Ltd., 416, Maetan-dong,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, KR;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

187852
17.11.1999
21.5.2007
21.5.2017
1394-97
21.5.1997
6.8.1999
14.2.2000
3
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(510) Parfumy, toaletné vody, krémy na pleť, telové
krémy, krémy proti vráskam, krémy na regeneráciu pokožky, očné krémy, telové pleťové vody,
telové oleje, kondicionéry na pery, pleťové vody
na udržanie rovnováhy pokožky, regulátory mastnoty pleti, prípravky na spevnenie pokožky, prípravky na zakrytie chýb pokožky, pleťové tonery, telové tonery, prostriedky na čistenie pleti,
prostriedky na čistenie tela, peeling na tvár, peeling na telo, telové a vlasové šampóny a kondicionéry v jednom, odstraňovače mejkapu, pleťové masky, telové masky, osviežovače pokožky,
vlasové šampóny, vlasové kondicionéry, spreje
na vlasy, peny na vlasy, gély na vlasy, zvlhčujúce prostriedky, prostriedky na revitalizáciu vlasov, telové ochranné prípravky proti slnku, pleťové ochranné prípravky proti slnku, ochranné
prípravky proti slnku na pery, ochranné prípravky proti slnku na vlasy, prípravky na samozhnednutie pokožky, prostriedky na upokojenie
pleti po opaľovaní, základný mejkap, rúže, lesky
na pery, očné linky, očné tiene, maskara, korektory tónovania pokožky, pleťové púdre, telové
púdre, prostriedky na opaľovanie, prostriedky na
dočisťovanie pleti, ceruzky na obočie, kozmetické ceruzky, červeň na tvár, laky na nechty, vrchné laky na nechty, podkladové laky na nechty,
rýchloschnúce vrchné laky, kondicionéry na
nechty, spevňovače na nechty, odlakovače, prostriedky na korekciu vrások, zvlhčovacie krémy
na kožu okolo nechtov, prípravky na odstránenie
zvlhčovacích krémov na kožu okolo nechtov,
prípravky na bielenie nechtov, toaletné vody,
parfumované telové pleťové vody, parfumované
telové krémy, prášky do kúpeľa, oleje do kúpeľa,
čistiace pleťové vody, čistiace gély, púdre, olejové spreje, mydlá, peny na holenie, prípravky na
ošetrenie pleti pred holením a po holení, balzamy
po holení, prostriedky proti poteniu a dezodoranty na osobné použitie, zmesi voňavých látok, masážne oleje, éterické oleje na osobné použitie.
(540)

(732) Gabrielle Studio, Inc., 550 Seventh Avenue, New
York, New York 10018, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187860
17.11.1999
4.6.2007
4.6.2017
1523-97
4.6.1997
6.8.1999
14.2.2000
17
Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; plastové výlisky na použitie vo
výrobe; plastové vlákna nie na textilné využitie;
nite z plastických materiálov nie na textilné využitie; tesniace, vypchávkové a izolačné materiály
z gumy alebo plastov; ohybné rúry s výnimkou
kovových.

(540)

(732) KURARAY Co., Ltd., 1621, Sakazu, Kurashiki
City, Okayama Prefecture, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187903
17.11.1999
13.6.2007
13.6.2017
1649-97
13.6.1997
6.8.1999
14.2.2000
9, 42
9 - Softvér.
42 - Vývoj softvéru, poskytovanie softvéru, poradenstvo v oblasti softvéru, programovanie.

(540) EPRIS
(732) PosAm, spol. s r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188023
17.11.1999
2.9.2007
2.9.2017
2482-97
2.9.1997
6.8.1999
14.2.2000
1
Prípravky na hnojenie, hnojivá poľnohospodárske, pôdne hnojivá.

(540) FLAVIVET
(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188286
14.12.1999
10.3.2007
10.3.2017
728-97
10.3.1997
10.9.1999
13.3.2000
9
Počítače, počítačový hardvér vrátane počítačových periférií, počítačových súčiastok, počítačových klávesníc; zariadenia na ovládanie počítačového videa, najmä počítačové myši, guľové
ovládače, joysticky a hracie podložky; počítače
na použitie v automobiloch a počítačové programy pre ne; vreckové osobné počítače a počítačové programy pre ne; prehrávače optických diskov
a počítačové programy pre ne; elektronické zariadenia na prijímanie televízie a globálneho komunikačného sieťového prenosu a ich prevádzania do televízie alebo iného zobrazovacieho zariadenia a počítačové programy na použitie s nimi; telefóny a počítačové programy na ich kontrolu a riadenie; telefóny na použitie v telekomu-
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nikácii cez globálne telekomunikačné siete a počítačové programy na ich kontrolu a riadenie; zábavné automaty obsahujúce počítačový hardvér
a softvér na prevádzkovanie audio-, video- a multimediálneho výstupu; elektronické prijímače a moduly elektronických prijímačov zahrnuté v iných
zariadeniach a počítačové programy pre ne; prenosné počítače; elektronické príslušenstvo na
hranie hier a operačný systémový softvér na použitie s ním; počítačové programy, najmä operačné systémové programy; počítačové programy na
hranie hier; počítačové programy na riadenie zobrazovania televíznych programov, iných dát
a obsahu dodávaného cez globálne informačné
siete; počítačové programy na riadenie komunikácií a výmeny dát medzi prenosnými počítačmi
a stolovými počítačmi.
(540) MICROSOFT
(732) Microsoft Corporation, One Microsoft Way,
Redmond, Washington 98052-6399, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188302
14.12.1999
4.4.2007
4.4.2017
964-97
4.4.1997
10.9.1999
13.3.2000
32
Minerálne a šumivé vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné džúsy, sirupy a iné
prípravky na prípravu nápojov.

(540) CAPPY
(732) The Coca Cola Company, One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Georgia 30313, US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

188306
14.12.1999
16.4.2007
16.4.2017
1063-97
16.4.1997
10.9.1999
13.3.2000
24, 25
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, látky a tkaniny na použitie na odevy, obuv, bielizeň a čalúnnické výrobky, elastické tkané materiály, džersej (látka
v tubulárnej forme z vlny, bavlny, nylonu alebo
hodvábu, používaná na spodnú bielizeň, šaty
a športové oblečenie), tafty, posteľné pokrývky
a pokrývky na stôl, povlečenie na vankúšiky,
prachové prešívané pokrývky, povlaky na matrace a sypkoviny, posteľná bielizeň a textilné výrobky pre domácnosť, deky na postele, cestovné
pokrývky, osušky a kúpeľové rukavice na umývanie.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.
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(732) INVISTA Technologies S.á.r.l., A Luxembourg
Company, Talstrasse 80, 8001 Zurich, CH;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188318
14.12.1999
7.5.2007
7.5.2017
1267-97
7.5.1997
10.9.1999
13.3.2000
22
Povrazy, šnúry, siete, stany, plachty všetkých druhov, vrecia a vaky, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; materiály na vypchávanie a tesnenie
okrem gumy a plastov; materiály zo surových
textilných vlákien.

(540)

(732) TORAY KABUSHIKI KAISHA, No. 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo
1038666, JP;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188320
14.12.1999
9.5.2007
9.5.2017
1269-97
9.5.1997
10.9.1999
13.3.2000
5
Farmaceutické prípravky a látky.

(540) PROTOPIC
(732) Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-Honcho
2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188322
14.12.1999
12.5.2007
12.5.2017
1283-97
12.5.1997
10.9.1999
13.3.2000
5
Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke prípravky; potrava pre dojčatá a chorých; náplasti,
obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov
a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie buriny a hmyzu.

(540) DARDUM
(732) LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A., Via Licinio, 11/13/15, 22036 Erba, IT;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188326
14.12.1999
15.5.2007
15.5.2017
1312-97
15.5.1997
10.9.1999
13.3.2000
16, 35, 41, 42
16 - Plagáty; knižné zarážky; periodiká; útržkové
bloky; katalógy; knihy; fotografie; tlačivá; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; tlačoviny;
publikácie; brožované knihy, brožúry; papiernický tovar; časopisy (periodiká); knižné záložky;
ročenky; kalendáre; písacie potreby.
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; reklama;
reklamné agentúry; prenájom reklamných plôch.
41 - Školenie; výcvik; vzdelávanie; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie
seminárov; organizovanie a vedenie sympózií.
42 - Inžinierska činnosť; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov.

(540) ZVÁRANIE SVAŘOVÁNÍ
(732) Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút
SR, Račianska 71, 832 59 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188386
15.12.1999
21.7.2007
21.7.2017
2099-97
21.7.1997
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.

(732) FINECO, spol. s r. o., Mlynské Nivy 36, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540) NBA
(732) NBA Properties, Inc., Olympic Tower, 645 Fifth
Avenue, New York, NY 10022, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540) PROSPIRIL
(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)
(511)

188756
19.1.2000
19.3.2007
19.3.2017
844-97
19.3.1997
8.10.1999
10.4.2000
35, 36
35 - Audítorská činnosť.
36 - Finančné poradenstvo, finančné riadenie, finančné analýzy, finančné konzultačné služby.

188771
19.1.2000
7.5.2007
7.5.2017
1257-97
7.5.1997
8.10.1999
10.4.2000
35, 39, 42
35 - Marketing, kalkulácia nákladov a platieb, ich
monitorovanie, zaznamenávanie a spracovávanie;
organizovanie, riadenie, vykonávanie a dohľad nad
predajom a motivačnými schémami na podporu
predaja, služby zákazníckych a spotrebiteľských
klubov.
39 - Ponuka a dodávka tovarov podľa katalógov
alebo počítačových báz dát, katalógové objednávkové a zásielkové služby týkajúce sa športových potrieb, oblečenia, obuvi, pokrývok hlavy,
hračiek, zberateľských kartičiek a iných zberateľských predmetov a hier.
42 - Služby zabezpečované reštauračnými zariadeniami, barmi a nočnými klubmi.

188772
19.1.2000
7.5.2007
7.5.2017
1258-97
7.5.1997
8.10.1999
10.4.2000
35, 39, 42
35 - Marketing, kalkulácia nákladov a platieb, ich
monitorovanie, zaznamenávanie a spracovávanie;
organizovanie, riadenie, vykonávanie a dohľad nad
predajom a motivačnými schémami na podporu
predaja, služby zákazníckych a spotrebiteľských
klubov.
39 - Ponuka a dodávka tovarov podľa katalógov
alebo počítačových báz dát, katalógové objednávkové a zásielkové služby týkajúce sa športových potrieb, oblečenia, obuvi, pokrývok hlavy,
hračiek, zberateľských kartičiek a iných zberateľských predmetov a hier.
42 - Služby zabezpečované reštauračnými zariadeniami, barmi a nočnými klubmi.

(540)

(540)

(591) modrá

(732) NBA Properties, Inc., Olympic Tower, 645 Fifth
Avenue, New York, NY 10022, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188774
19.1.2000
7.5.2007
7.5.2017
1266-97
7.5.1997
8.10.1999
10.4.2000
9, 37, 42
9 - Elektrické ochranné zariadenie vrátane detekcie
ohňa a vybavenia alarmom, stanice na obchôdzky
strážnikov, samočinné hasiace zariadenie a prívod
vody, vybavenie alarmom proti zlodejom a narušiteľom, rôzne druhy alarmov a zariadení na detekciu pohybu; elektrické komunikačné zariadenia; systémy volania ošetrovateľskej služby; programovacie zariadenia na zanechávanie správ; elektronické uzatváracie systémy.
37 - Inštalácia, inšpekcia, údržba a servis v prípade porúch pre elektrické ochranné zariadenia
vrátane detekcie ohňa a vybavenia alarmom, staníc na obchôdzky strážnikov, samočinné hasiace
zariadenie a prívod vody, vybavenie alarmom
proti zlodejom a narušiteľom, rôzne druhy alarmov a zariadení na detekciu pohybu; inštalácia,
inšpekcia, údržba a servis v prípade porúch elektrických komunikačných zariadení, systémov volania ošetrovateľskej služby, programovacieho zariadenia na zanechávanie správ a elektronických
uzatváracích systémov.
42 - Služby centrálnych staníc elektrickej ochrany vrátane služieb alarmu proti zlodejom a narušiteľom, služieb na detekciu ohňa a alarmu, dohliadacie služby nad strážnikmi, služby samočinných hasiacich zariadení a prívodu vody, dohliadacie služby nad priemyselnými procesmi.

(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188779
19.1.2000
13.5.2007
13.5.2017
1284-97
13.5.1997
8.10.1999
10.4.2000
5
Insekticídy, larvicídy, fungicídy, herbicídy, pesticídy, moluskocídy, nematocídy, rodenticídy
a prípravky na hubenie a ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov.

(540) MARATON
(732) BASF Agro B. V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Wädenswil, a Swiss Branch of a Dutch
Private Limited Liability Company, Steinacherstrasse 101, CH-8804 Au, CH;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

188796
19.1.2000
23.5.2007
23.5.2017
1444-97
23.5.1997
8.10.1999
10.4.2000
3
Parfumy, kolínske vody, vône, prostriedky po holení, antiperspiranty, osobné dezodoranty, mastenec, toaletné vody, telový púder, kozmetické
a krášliace prípravky, najmä telové krémy na tvár
a lotiony, opaľovacie krémy a lotiony vrátane
prostriedkov s ochranným filtrom, samoopaľovacie krémy a lotiony, prostriedky na starostlivosť
o vlasy, najmä šampóny, kondicionéry, krémy
a lotiony, brilantíny a stimulačné prostriedky pokožky hlavy, kúpeľové a sprchové prípravky,
najmä toaletné mydlá, telové šampóny, depilačné
prípravky, kúpeľové soli, kúpeľové a sprchové
gély, oleje a esenciálne oleje.

(540) BODY FITNESS
(732) The Polo/Lauren Company, L. P., 650 Madison
Avenue, New York, New York 10022, US;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) ADT Services AG, Schwertstrasse 9, CH-8200
Schaffhaussen, CH;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
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188801
19.1.2000
30.5.2007
30.5.2017
1498-97
30.5.1997
8.10.1999
10.4.2000
6, 11, 19, 27, 37
6 - Kovové automatické dverové a bránové systémy všetkých druhov a ich súčasti, najmä automatické dvere a brány, otáčavé, posuvné, rolovacie, sekčné, skladacie, výsuvné, posuvné skladacie, kovové okná a dvere, kovové konštrukcie
výkladov a presklených stien, kovové prvky čistiacich zón, najmä škrabky na obuv, rošty, kovové rohože.
11 - Tepelné clony k dverovým a bránovým systémom (vzduchové).
19 - Nekovové automatické dverové a bránové
systémy všetkých druhov a ich súčasti, najmä automatické dvere a brány, otáčavé, posuvné, rolovacie, sekčné, skladacie, výsuvné, posuvné skladacie, nekovové okná a dvere, nekovové stavebné materiály.
27 - Rohože a koberce.
37 - Stavby a opravy, najmä montáže a servis dverových a bránových systémov, montáž a servis
kovových konštrukcií výkladov a presklených
stien.

(540)

(732) TRIDO, s. r. o., Na Brankách 3, 678 01 Blansko, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

280

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2007 - SK (obnovené ochranné známky)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188818
19.1.2000
10.6.2007
10.6.2017
1575-97
10.6.1997
8.10.1999
10.4.2000
3
Mydlá, parfumériové výrobky, kozmetika vrátane výrobkov na starostlivosť o pleť, vlasy, telo
a mejkap.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188821
19.1.2000
10.6.2007
10.6.2017
1578-97
10.6.1997
8.10.1999
10.4.2000
3
Mydlá, parfumériové výrobky, kozmetika vrátane výrobkov na starostlivosť o pleť, vlasy, telo
a mejkap.

(540)

(540)

(732) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku,
Tokyo 104-10, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(732) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku,
Tokyo 104-10, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188819
19.1.2000
10.6.2007
10.6.2017
1576-97
10.6.1997
8.10.1999
10.4.2000
3
Mydlá, parfumériové výrobky, kozmetika vrátane výrobkov na starostlivosť o pleť, vlasy, telo
a mejkap.

(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188822
19.1.2000
10.6.2007
10.6.2017
1579-97
10.6.1997
8.10.1999
10.4.2000
3
Mydlá, parfumériové výrobky, kozmetika vrátane výrobkov na starostlivosť o pleť, vlasy, telo
a mejkap.

(540)

(732) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku,
Tokyo 104-10, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(732) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku,
Tokyo 104-10, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188820
19.1.2000
10.6.2007
10.6.2017
1577-97
10.6.1997
8.10.1999
10.4.2000
3
Mydlá, parfumériové výrobky, kozmetika vrátane výrobkov na starostlivosť o pleť, vlasy, telo
a mejkap.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188823
19.1.2000
10.6.2007
10.6.2017
1580-97
10.6.1997
8.10.1999
10.4.2000
3
Mydlá, parfumériové výrobky, kozmetika vrátane výrobkov na starostlivosť o pleť, vlasy, telo
a mejkap.

(540)

(540)
(732) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku,
Tokyo 104-10, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(732) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku,
Tokyo 104-10, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188824
19.1.2000
10.6.2007
10.6.2017
1581-97
10.6.1997
8.10.1999
10.4.2000
3
Mydlá, parfumériové výrobky, kozmetika vrátane výrobkov na starostlivosť o pleť, vlasy, telo
a mejkap.

(540)

188827
19.1.2000
10.6.2007
10.6.2017
1584-97
10.6.1997
8.10.1999
10.4.2000
3
Mydlá, parfumériové výrobky, kozmetika vrátane výrobkov na starostlivosť o pleť, vlasy, telo
a mejkap.

(540)

(732) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku,
Tokyo 104-10, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
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188825
19.1.2000
10.6.2007
10.6.2017
1582-97
10.6.1997
8.10.1999
10.4.2000
3
Mydlá, parfumériové výrobky, kozmetika vrátane výrobkov na starostlivosť o pleť, vlasy, telo
a mejkap.

(540)

(732) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku,
Tokyo 104-10, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188828
19.1.2000
10.6.2007
10.6.2017
1585-97
10.6.1997
8.10.1999
10.4.2000
3
Mydlá, parfumériové výrobky, kozmetika vrátane výrobkov na starostlivosť o pleť, vlasy, telo
a mejkap.

(540)
(732) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku,
Tokyo 104-10, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188826
19.1.2000
10.6.2007
10.6.2017
1583-97
10.6.1997
8.10.1999
10.4.2000
3
Mydlá, parfumériové výrobky, kozmetika vrátane výrobkov na starostlivosť o pleť, vlasy, telo
a mejkap.

(540)

(732) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku,
Tokyo 104-10, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(732) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku,
Tokyo 104-10, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188841
19.1.2000
3.7.2007
3.7.2017
1826-97
3.7.1997
8.10.1999
10.4.2000
12, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28
12 - Detské kočíky a doplnky k nim; kryty a prikrývky na detské kočíky, autosedačky a doplnky
k nim; podložky k autosedačkám; detské chodúľky.
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18 - Detské slnečníky, slnečníky k detským kočíkom, tašky k detským kočíkom, tašky na nosenie
detí, detské nosiče s konštrukciou, detské nosiče
bez konštrukcie, dojčenské ležadlá.
20 - Detské ohrady, detské postele, príslušenstvo
k detským posteliam, lôžkoviny, matrace, prebaľovacie matrace, vankúše, paplóny, perinky, detské ochranné hniezda, detský nábytok, kúpacie
a prebaľovacie skrinky a stoly, detské stoličky,
ležadlá.
21 - Detské vaničky, prenosné detské vaničky.
22 - Striežky, markízy a baldachýny na detské
postieľky, striešky k autosedačkám.
24 - Prikrývky, posteľná bielizeň (lôžkoviny),
ochranné poťahy na detský nábytok.
25 - Detské oblečenie vrátane osobnej bielizne,
detské výbavičky, detské textilné plienky, detské
vaky a nánožníky.
28 - Športové potreby obsiahnuté v triede 28, hry
a hračky, postieľky pre bábiky, kočíky pre bábiky.

(540) BABYLAND
(732) BABYLAND, spol. s r. o., Pestovateľská 9, 821 04
Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188842
19.1.2000
3.7.2007
3.7.2017
1827-97
3.7.1997
8.10.1999
10.4.2000
12, 18, 25, 28
12 - Detské kočíky a doplnky k nim; kryty a prikrývky na detské kočíky, autosedačky a doplnky
k nim, podložky k autosedačkám; detské chodúľky.
18 - Detské slnečníky, slnečníky k detským kočíkom, tašky k detským kočíkom, tašky na nosenie
detí, detské nosiče s konštrukciou, detské nosiče
bez konštrukcie, dojčenské ležadlá.
25 - Detské vaky a nánožníky.
28 - Športové potreby obsiahnuté v triede 28, hry
a hračky, postieľky pre bábiky, kočíky pre bábiky.

(540) STEGGI
(732) BABYLAND, spol. s r. o., Pestovateľská 9, 821 04
Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188845
19.1.2000
3.7.2007
3.7.2017
1835-97
3.7.1997
8.10.1999
10.4.2000
19
19 - Pretláčané plastové stavebné materiály a pretláčané plastové kompozitné stavebné materiály;
zasklievacie lišty a prúžky, rámové žliabky, tesniace pásky, okenné rámy a okenné parapety,
krycie lišty, obvodové hrany dverného krídla

a zasklievacie lišty U-profilu, prahové lišty, zárubne, soklové lišty a podkladové panely, obvodové plášte, obklady zo syntetickej živice na sedadlá, piknikové stoly, móla a piliere pre lode
a člny, átriové podlahy a podobne.
(540)

(591) zelená, biela
(732) Crane Plastics Company LLC, 2141 Fairwood
Avenue, Columbus, Ohio 43216-1047, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188943
19.1.2000
17.9.2007
17.9.2017
2700-97
17.9.1997
8.10.1999
10.4.2000
5
Farmaceutické prípravky s aktívnou substanciou
budesonide vo forme aerosólov a nosných sprejov na liečenie bronchiálnej astmy a rinitídy.

(540) TAFEN
(732) Lek Pharmaceutical and Chemical Company d. d.,
Verovškova 57, 1526 Ljubljana, SI;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188957
19.1.2000
18.9.2007
18.9.2017
2720-97
18.9.1997
8.10.1999
10.4.2000
25
Oblečenie, obuv, najmä čižmy, topánky, papuče,
sandále, tenisky, ponožky, pančuchový tovar, trikotový tovar, pokrývky hlavy, klobúky, čiapky,
barety, šatky a šály, rukavice, palčiaky, opasky
ako súčasť oblečenia.

(540) PRINCIPLES
(732) Principles Retail Limited, 19-22 Rathbone Place,
London W1T 1HY, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

189034
20.1.2000
4.11.2007
4.11.2017
3251-97
4.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
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7 (511) 1, 5, 31
(511) 1 - Chemické prípravky na priemyselné a vedecké účely, priemyselné hnojivá, priemyselné chemikálie, chemické látky na konzervovanie potravín, chemické prípravky na odmasťovanie.
5 - Lieky, drogy, farmaceutické prípravky na humánne a veterinárne použitie, chemické prípravky na farmaceutické účely, farmaceutické a zverolekárske prípravky, krmivá (prísady) do kŕmnych zmesí na lekárske účely, chemické prípravky na zverolekárske účely, chemicko-farmaceutické prípravky, chemické prípravky na farmaceutické účely, organopreparáty, séra a krvné deriváty, dezinfekčné prípravky na hygienické účely,
antimikrobiká, antiparazitiká, posilňujúce a dietetické prípravky na lekárske použitie, dietetické
prípravky pre deti a chorých, prípravky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, medikované prípravky pre zvieratá, chemické prísady do
krmív na lekárske účely.
31 - Krmivá pre zvieratá, chemické prísady do
krmív (nie na lekárske použitie), fortifikačné a stimulačné substancie na výživu zvierat.
(540) CALCIVET
(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189035
20.1.2000
5.11.2007
5.11.2017
3252-97
5.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
32, 33
32 - Perlivé a minerálne vody, ovocné nápoje,
sódovky a sirupy.
33 - Vína, liehoviny, pálenky, likéry, kokteily na
báze likérov.

(540) BETON
(732) Jan Becher - Karlovarská becherovka, a. s., T. G.
Masaryka 57, 360 00 Karlovy Vary, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189094
20.1.2000
14.11.2007
14.11.2017
3371-97
14.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
1, 5, 31
1 - Chemické prípravky na priemyselné a vedecké účely, priemyselné hnojivá, priemyselné chemikálie, chemické látky na konzervovanie potravín, chemické prípravky na odmasťovanie.
5 - Lieky, drogy, farmaceutické prípravky na humánne a veterinárne použitie, chemické prípravky na farmceutické účely, farmaceutické a zverolekárske prípravky, krmivá (prísady) do kŕmnych
zmesí na lekárske účely, chemické prípravky na
zverolekárske účely, chemicko-farmaceu-tické
prípravky, chemické prípravky na farmace-
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utické účely, organopreparáty, séra a krvné deriváty, dezinfekčné prípravky na hygienické účely,
antimikrobiká, antiparazitiká, posilňujúce a dietetické prípravky na lekárske použitie, dietetické
prípravky pre deti a chorých, prípravky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, medikované prípravky pre zvieratá, chemické prísady do
krmív na lekárske účely.
31 - Krmivá pre zvieratá, chemické prísady do
krmív (nie na lekárske použitie), fortifikačné a stimulačné substancie na výživu zvierat.
(540) SULAM
(732) Biotika, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189325
16.2.2000
11.4.2007
11.4.2017
1019-97
11.4.1997
120089
6.3.1997
CZ
8.11.1999
16.5.2000
1, 3, 5, 30, 32, 33
1 - Chemické prípravky pre priemysel.
3 - Kozmetické výrobky.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky, dietetické prípravky pre deti a chorých
na lekárske účely, chemické prípravky na veterinárne účely.
30 - Sirup z melasy.
32 - Šumivé a iné nealkoholické nápoje a iné prípravky na prípravu nápojov, osviežujúce a vitamínové nápoje.
33 - Liehoviny a likéry.

(540)

(732) Fresenius Kabi s.r.o., Plzeňská 3217/16, 150 00
Praha, Smíchov, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189337
16.2.2000
21.5.2007
21.5.2017
1392-97
21.5.1997
8.11.1999
16.5.2000
1, 7, 9, 11, 12
1 - Lepidlá a tmely na priemyselné účely.
7 - Reťaze dopravníkov (ako časti strojov), zapaľovacie sviečky do spaľovacích motorov, žeraviace sviečky do dieselových motorov, remene
ventilátorov do motora, hnacie reťaze (s výnimkou reťazí na pozemné vozidlá), filtre; filtre (ako
časti strojov alebo motorov), filtre na čistenie
a chladenie vzduchu (do motorov).
9 - Elektrické káble, tlakomery (manometre), tlakomery na ventily.
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11 - Žiarovky do smeroviek na vozidlá.
12 - Automobily, motocykle, reťaze na bicykle
a motocykle, ozubené kolesá a súkolesia na bicykle, stierače.

(540)

(591) modrá, biela
(732) BBN, spol. s r.o., Školská 15, 960 01 Zvolen, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

189342
16.2.2000
10.6.2007
10.6.2017
1574-97
10.6.1997
8.11.1999
16.5.2000
3
Mydlá, parfuméria, kozmetika vrátane výrobkov
na starostlivosť o pleť, vlasy, telo a mejkap.

(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

(732) Barnes & Noble College Booksellers, Inc., 120
Mountain View Boulevard, Baskin Ridge, New
Jersey 07920, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku,
Tokyo 104-10, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189360
16.2.2000
3.7.2007
3.7.2017
1834-97
3.7.1997
8.11.1999
16.5.2000
19
19 - Pretláčané plastové stavebné materiály a pretláčané plastové kompozitné stavebné materiály;
zasklievacie lišty a prúžky, rámové žliabky, tesniace pásky, okenné rámy a okenné parapety,
krycie lišty, obvodové hrany dverného krídla
a zasklievacie lišty U-profilu, prahové lišty, zárubne, soklové lišty a podkladové panely, obvodové plášte, obklady zo syntetickej živice na sedadlá, piknikové stoly, móla a piliere na lode
a člny, átriové podlahy a podobne.

(540) CRANE PLASTICS
(732) Crane Plastics Company LLC, 2141 Fairwood
Avenue, Columbus, Ohio 43216-1047, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

189369
16.2.2000
8.7.2007
8.7.2017
1914-97
8.7.1997
8.11.1999
16.5.2000
16, 39
16 - Časopisy a knihy.
39 - Distribučné služby týkajúce sa časopisov
a kníh.

189382
16.2.2000
18.8.2007
18.8.2017
2346-97
18.8.1997
8.11.1999
16.5.2000
7, 8, 9, 37
7 - Stroje, a to vŕtačky, brúsky, píly, frézky, leštičky, zváračky, elektrocentrály, pneumatické náradie; obrábacie stroje; motory a hnacie stroje;
súkolesia, prevody a ich časti; poľnohospodárske
náradie s výnimkou ručného.
8 - Ručné nástroje a ručné náradia; nožiarsky tovar a príbory; bodné zbrane; britvy, žiletky, holiace čepele, holiace strojčeky, skrutkovače.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zememeračské, elektrické, fotografické, optické,
kinematografické; signalizačné, kontrolné, prístroje a nástroje záchranné, vzdelávacie, prístroje
a nástroje na meranie a váženie; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov
uvádzaných do činnosti vhodením mince; registračné pokladnice, počítacie stroje; počítače (hardvér, softvér).
37 - Opravy a údržba uvedených tovarov; prenájom uvedených tovarov; montážne a inštalačné
služby týkajúce sa uvedených tovarov; zariaďovanie dielní a montážnych vozidiel.

(540)

(732) TECHNIA, spol. s r.o., Komárňanská cesta 72,
940 01 Nové Zámky, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189597
16.2.2000
27.3.2008
27.3.2018
785-98
27.3.1998
128303
10.12.1997
CZ
8.11.1999
16.5.2000
3, 10, 18, 25, 28
3 - Mydlá, kozmetické prostriedky.
10 - Masážne a hygienické pomôcky, hlavne špongie, frotírové rukavice, pásy z materiálu LOFFAH.
18 - Kufre, tašky, plecniaky, opasky - všetko z kože a z imitácie.
25 - Odevy z textilu a kože - hlavne bundy, nohavice, vesty, kabáty, saká, mikiny, teplákové súpravy, spodná bielizeň, tričká, tielka, ponožky,
rukavice, legíny, svetre, otepľovačky, šály, šatky,
čapice, pyžamá, nočné košele, košele, blúzky;
obuv všetkých druhov.
28 - Hračky.

(540)

(732) HEDEL ENTERPRISES LTD., 1582 Wintergreen Place, Coquitlam B. C. V3E 2V5, CA;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189670
20.3.2000
20.5.2007
20.5.2017
1361-97
20.5.1997
10.12.1999
12.6.2000
16, 25, 35
16 - Papiernický tovar zahrnutý v triede 16, vizitky, nákupné tašky a kabely, všetko z papiera,
znaky a vývesné štítky z papiera alebo kartónu.
25 - Odevy, pokrývky hlavy, obuv.
35 - Riadenie obchodov s odevmi.

(540)

(732) LEVI STRAUSS & CO., Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco, California 94111, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

189744
20.3.2000
24.9.2007
24.9.2017
2790-97
24.9.1997

(442)
(450)
7 (511)
(511)
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10.12.1999
12.6.2000
9, 25
9 - Kinematografické filmy na divadelné a televízne použitie, vopred nahraté magnetické audioa video pásky v zásobníkoch a kazetách.
25 - Pyžamy, nočné košele, župany, kúpacie plášte,
kabáty, plášte, saká, košele, pulóvre, blúzky, tričká s krátkym a dlhým rukávom, bavlnené bundy,
potné vložky, tepláky, šortky, čiapky, klobúky,
rukavice, rukavice s polovičnými prstami, podväzkové pásy, traky, sukne, spodné nohavice, texasky, pančuchy, tielka, nohavičky, šaty, kombinézy, slipy, montérky, otepľovačky, topánky,
čižmy, lodičky, papuče, podbradníky z látky, zástery, svetre, kroje, kostýmy, maškarné kostýmy.

(540) 13 th STREET
(732) Universal City Studios LLLP, 100 Universal City
Plaza, Universal City, California 91608, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190117
26.4.2000
4.4.2007
4.4.2017
965-97
4.4.1997
18.1.2000
11.7.2000
7, 12
7 - Zapaľovacie a vznetové aparáty a ich príslušenstvo, ktoré sú súčasťami spaľovacích motorov, ako sú napr. zapaľovacie sviečky, žeraviace
sviečky, koncovky sviečkových káblov, káble do
sviečok.
12 - Zapaľovacie a vznetové aparáty, ktoré sú súčasťou spaľovacích motorov pozemných, leteckých alebo vodných dopravných prostriedkov,
ako sú napríklad zapaľovacie sviečky a ich príslušenstvo obsiahnuté v triede 12.

(540)

(732) NGK SPARK PLUG CO., LTD., 14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, JP;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190118
26.4.2000
9.4.2007
9.4.2017
999-97
9.4.1997
18.1.2000
11.7.2000
11, 17, 19, 20, 37
11 - Kozuby.
17 - Gutaperča, guma, balata a náhradky týchto
hmôt zahrnuté v tejto triede, polotovary z plastických hmôt v tvare fólií, dosiek, tyčí a pod.,
penové materiály na báze gumy a plastických
hmôt, tesniace hmoty a tmely, tepelné, elektrické
a zvukové upchávky a izolácie, izolačné nátery,
azbest, sľuda a výrobky z azbestu a sľudy zahrnuté v tejto triede, hadice s výnimkou kovových.
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19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového vrátane polospracovaného reziva, trámy, dosky, drevené panely, preglejka, kompozitné stavebné materiály na báze dreva a iných materiálov, tehly,
sklenené tehly, tvárnice, dlaždice, obkladačky
stavebné nekovové, preklady, dechtová krycia lepenka, podlahové krytiny stavebného charakteru
s výnimkou kovových, prírodný a umelý kameň,
cement, vápno, spojivá na stavebné účely, malta,
sadra, štrk, kameninové a cementové rúry, stavebný materiál na stavbu ciest s výnimkou kovového, asfalt, smola, živec, prenosné domy s výnimkou kovových, kamenné pomníky.
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového
nábytku, brúsené sklá a zrkadlá, rámy, výrobky
z dreva, korku, trstiny, prútia, vŕbového prútia,
rohoviny, kostí, slonoviny, kostíc, korytnačiny,
jantáru, perlete, morskej peny, celulózy ako nábytkové doplnky, výrobky z plastických hmôt
ako nábytkové doplnky, posteľové vybavenie
s výnimkou kovového, lôžkoviny s výnimkou posteľnej bielizne, matrace, podušky.
37 - Montáž a opravy nábytku.

(540)

(540)

(554) trojrozmerná známka
(591) čierna, biela, hnedá, žltá, zelená, červená, sivá
(732) Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG,
Ottobrunner Straße 45, 82008 Unterhaching, DE;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

190302
26.4.2000
19.3.2008
19.3.2018
700-98
19.3.1998
18.1.2000
11.7.2000
30
Horčica.

(732) INDECO CZ s. r. o., Oderská 406, 196 00 Praha - Čakovice, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

190215
26.4.2000
6.2.2008
6.2.2018
286-98
6.2.1998
18.1.2000
11.7.2000
7
Čerpadlá a ich súčasti patriace do triedy 7, hlavne
obežné kolesá, skrine na obežné kolesá a obloženie skríň na obežné kolesá.

(540) X-CAVALLOY
(732) Flowserve Management Company, 5215 N. O'
Connor Blvd., Suite 2300, Irving, Texas 75039, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

190301
26.4.2000
19.3.2008
19.3.2018
699-98
19.3.1998
18.1.2000
11.7.2000
30
Horčica.

(554) trojrozmerná známka
(591) čierna, biela, hnedá, žltá, zelená, červená
(732) Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG,
Ottobrunner Straße 45, 82008 Unterhaching, DE;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190646
19.5.2000
9.1.2007
9.1.2017
58-97
9.1.1997
339077
24.9.1996
EM
14.2.2000
14.8.2000
37
37 - Opravy, údržba a renovácia leteckých motorov, gondol a obracačov ťahu, ich základné súčasti a ich náhradné diely.

(540)

(732) SAFRAN, 2, Boulevard du Général Martial Valin, Paris, FR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2007 - SK (obnovené ochranné známky)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190681
19.5.2000
9.7.2007
9.7.2017
1919-97
9.7.1997
14.2.2000
14.8.2000
9, 10, 12, 16, 35, 42
9 - Audiovizuálna technika, premietacie prístroje,
diaprojektory, diktovacie stroje, fakturovacie stroje, faxy, monitory, modemy, listové váhy, skartovacie stroje, fotokopírovacie prístroje, počítače,
počítačový softvér, periférne zariadenia k počítačom, tlačiarne k počítačom, počítačové klávesnice, počítačové pamäte.
10 - Stroje na použitie v zdravotníctve, a to chirurgické, lekárske, zubárske, zverolekárske a ich
časti.
12 - Autá.
16 - Kancelárske dierkovače, držiaky, frankovacie
stroje, kopírovacie zariadenia, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, obálkovacie stroje, orezávacie strojčeky, rezačky na papier, kopírovacie
stroje, písacie stroje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi.
42 - Prenájom strojov a prístrojov na použitie
v zdravotníctve, a to chirurgických, lekárskych,
zubárskych a zverolekárskych.

42 - Prenájom strojov a prístrojov na použitie
v zdravotníctve, a to chirurgických, lekárskych,
zubárskych a zverolekárskych.
(540) ZOLS
(732) ZOLS, s. r. o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

(732) ZOLS, s. r. o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190682
19.5.2000
9.7.2007
9.7.2017
1920-97
9.7.1997
14.2.2000
14.8.2000
9, 10, 12, 16, 35, 42
9 - Audiovizuálna technika, premietacie prístroje,
diaprojektory, diktovacie stroje, fakturovacie stroje, faxy, monitory, modemy, listové váhy, skartovacie stroje, fotokopírovacie prístroje, počítače,
počítačový softvér, periférne zariadenia k počítačom, tlačiarne k počítačom, počítačové klávesnice, počítačové pamäte.
10 - Stroje na použitie v zdravotníctve, a to chirurgické, lekárske, zubárske, zverolekárske a ich
časti.
12 - Autá.
16 - Kancelárske dierkovače, držiaky, frankovacie
stroje, kopírovacie zariadenia, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, obálkovacie stroje, orezávacie strojčeky, rezačky na papier, kopírovacie
stroje, písacie stroje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi.
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191007
23.5.2000
6.8.2007
6.8.2017
2247-97
6.8.1997
14.2.2000
14.8.2000
9, 20, 21, 27, 33
9 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne
účely; prístroje a nástroje navigačné, t. j. prístroje
a nástroje určené na prenášanie rozkazov, na meranie a prístroje všeobecne používané pri riadení
lodí a lietadiel; prístroje a nástroje geodetické
a prístroje a nástroje elektrické nezačlenené do
iných tried; prístroje a nástroje na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje fotografické, kinematografické,
optické vrátane premietačov obrazov a zväčšovacích prístrojov; prístroje a nástroje na váženie a
meranie, prístroje a nástroje signalizačné vrátane
signálnych píšťaliek; prístroje a nástroje určené
na kontrolné účely; prístroje a nástroje na záchranné a učebné účely; automaty uvádzané do
činnosti vhodením mince alebo známky, prístroje
na záznam a reprodukciu hovoreného slova; zapisovacie; hasiace prístroje; špeciálne puzdrá na
prístroje a nástoje patriace do tejto triedy, pokladnice a počítače vrátane kalkulačných kancelárskych strojov.
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového
nábytku; zrkadlá; rámy; výrobky z dreva, korku,
trstiny, vŕbového prútia, rohoviny, kostí, slonoviny, kostíc, korytnačiny, jantáru, perlete, morskej peny, buničiny patriace do tejto triedy; výrobky z plastických hmôt, pokiaľ nie sú zahrnuté
v iných triedach ; posteľné potreby, najmä matrace a podhlavnice.
21 - Drobné náradie a prenosné nádoby na domáce a kuchynské účely, ako kuchynský riad, vedrá,
plechové misky, misky z plastických alebo iných
hmôt, strojčeky na mletie, sekanie a lisovanie;
hrebene a huby na umývanie, toaletné potreby;
kefy, kefársky materiál, pomôcky na upratovanie,
drôtiky; tovar sklenený vrátane obločného skla,
výrobky z porcelánu a kameniny, patriace do tejto
triedy, brúsené sklo.
27 - Koberce, rohože, linoleum a iné dlážkové krytiny; farebné papierové tapety, zásteny, voskové
plátno poťahové, žinenky.
33 - Vína, liehoviny, likéry.

(540)

(732) Jaguar Cars Limited, Browns Lane, Allesley,
Coventry, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

191385
17.7.2000
5.5.2007
5.5.2017
1233-97
5.5.1997
10.4.2000
9.10.2000
30
Výrobky z obilia patriace do tejto triedy, pekárske výrobky.

(540) Korn chlieb
(732) Liptovské pekárne a cukrárne Včela - Lippek, k. s.,
1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191388
17.7.2000
28.5.2007
28.5.2017
1475-97
28.5.1997
10.4.2000
9.10.2000
9, 35, 37, 38, 41, 42
9 - Prístroje elektrické, optické a signalizačné,
najmä telekomunikačné prístroje a zariadenia, zariadenia a prístroje na záznam, prevod a reprodukciu zvuku alebo obrazu, nosiče zvukových
a/alebo obrazových záznamov, programové vybavenie počítačov, technické prostriedky výpočtovej techniky, ako prístroje na spracovanie informácií, počítače, ich časti a súčasti.
35 - Automatizované spracovanie dát.
37 - Inštalácia a konfigurácia počítačových sietí,
správa a dohľad počítačových sietí, montáž, servis, opravy a údržba technických prostriedkov
výpočtovej techniky, počítačových sietí, telekomunikačných zariadení, kancelárskej a reprodukčnej elektroniky.
38 - Počítačová komunikácia, poskytovanie pripojení k počítačovým sieťam vrátane internetu.
41 - Organizovanie kurzov a seminárov.
42 - Poskytovanie softvéru, programovanie počítačov, tvorba softvéru, návrh a projektovanie počítačových sietí, návrh a projektovanie informačných systémov, servis počítačových programov a
informačných systémov.

(540) ANECT
(732) Anect, a. s., Vídeňská 125, 619 00 Brno, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

191390
17.7.2000
12.6.2007
12.6.2017
1625-97
12.6.1997
10.4.2000
9.10.2000
34
Tabak, tabakové výrobky, najmä cigarety a potreby pre fajčiarov zahrnuté v triede 34 (okrem
zapaľovačov).

(540) POLO
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Parkstrasse 51, 22605 Hamburg, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

192516
17.10.2000
5.5.2007
5.5.2017
1230-97
5.5.1997
11.7.2000
18.1.2001
30
Výrobky z obilia patriace do tejto triedy, pekárske výrobky.

(540) Korn chlieb krájaný, balený
(732) Liptovské pekárne a cukrárne Včela - Lippek, k. s.,
1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

192517
17.10.2000
5.5.2007
5.5.2017
1231-97
5.5.1997
11.7.2000
18.1.2001
30
Výrobky z obilia patriace do tejto triedy, pekárske výrobky vyrobené podľa fínskej receptúry.

(540) Fínsky chlieb krájaný, balený
(732) Liptovské pekárne a cukrárne Včela - Lippek, k. s.,
1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

192518
17.10.2000
5.5.2007
5.5.2017
1232-97
5.5.1997
11.7.2000
18.1.2001
30
Výrobky z obilia patriace do tejto triedy, pekárske výrobky vyrobené podľa fínskej receptúry.

(540) Fínsky chlieb
(732) Liptovské pekárne a cukrárne Včela - Lippek, k. s.,
1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

193042
16.11.2000
11.9.2007
11.9.2017
2601-97
11.9.1997
14.8.2000
12.2.2001
35, 36, 39, 41, 42
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(511) 35 - Poskytovanie informácií a poradenstvo v oblasti zhromažďovania rôznych druhov tovarov v prospech iných osôb, umožňujúce zákazníkom pohodlné prezeranie, preskúšanie a nákup týchto tovarov.
36 - Služby súvisiace s rozvojom, nákupom, predajom, financovaním, manažmentom, prevádzkovaním, prenájmom, podporou, sprostredkovateľstvom v oblasti bytov, izieb, nájomných bytov
a domov, domov a bytov v osobnom vlastníctve,
časovo vymedzeného vlastníctva imania, podielového vlastníctva, dočasného (intervalového) vlastníctva imania, obchodného imania, nákupných
stredísk a nákupných obchodných veľkostredísk
a nehnuteľností všetkých druhov; predaj a kúpa
nehnuteľností pre iné osoby a v ich zastúpení, financovanie, manažment, oceňovanie a ohodnocovanie, prenájom a sprostredkovateľstvo obchodu s bytmi, izbami, nájomnými domami a bytmi,
domami a bytmi v osobnom vlastníctve, imaním
s časovo obmedzeným vlastníctvom, podielovým
vlastníctvom, dočasným (intervalovým) vlastníctvom, obchodnými budovami a pozemkami a s nehnuteľnosťami; služby súvisiace so zmenou vlastníctva nehnuteľností vrátane časovo vymedzeného vlastníctva imania, podielového vlastníctva,
dočasného (intervalového) vlastníctva imania.
39 - Služby súvisiace s prenájmom člnov, organizovaním okružných plavieb a letov, námorná
doprava a preprava a služby s tým súvisiace; turistické a cestovné kancelárie a agentúry s výnimkou kancelárií a agentúr poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania; organizovanie ciest,
rezervácia ciest a zájazdov s výnimkou rezervácie hotelového ubytovania, sprevádzanie turistov,
preprava turistov; prevádzkovanie garáží, prenájom parkovacích miest, parkovacie služby, prenájom automobilov; preprava tovarov a odborné
informácie v tejto oblasti.
41 - Zabezpečovanie rekreačných, zábavných a športových podujatí; služby v oblasti divadelných
a filmových predstavení, koncertov a ostatných
druhov zábavných podujatí; zabezpečovanie a prevádzkovanie športových zariadení, klubov zdravia a činností s tým súvisiacich; služby umeleckých galérií; prevádzkovanie herní a kasín; služby vyučovacie a vzdelávacie, kurzy, školenia
a prednáškové činnosti.
42 - Hotelové služby; ubytovacie a stravovacie
služby rekreačných, športových a zábavných
stredísk (zimných aj letných), kúpeľné služby;
rezervácia hotelov (ubytovania); služby reštauračné, stravovacie a pohostinské, bankety; odborné poradenstvo v oblasti prepravy tovarov.
(540)

(732) Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd., Chancery
House, High Street, Bridgetown, BB;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
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193283
22.11.2000
15.4.2007
15.4.2017
1055-97
15.4.1997
7.5.1999
12.2.2001
9
Videoprehrávače, videorekordéry, videokamery,
televízne prístroje.

(540) ORION
(732) ORION ELECTRIC CO., LTD., 41-1, Iehisa-Cho, Echizen-City, Fukui, JP;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

193293
23.11.2000
15.5.2007
15.5.2017
1300-97
15.5.1997
12.7.1999
12.2.2001
12, 27
12 - Terénne vozidlá a ich motory, súčiastky a príslušenstvo (patriace do triedy 12) uvedených tovarov; tvarované poťahy volantov a autosedadlá
do terénnych vozidiel; pumpy na fúkanie pneumatík; strešné nosiče, batožinové nosiče, nosiče
bicyklov, nosiče surfov, nosiče lyží a snehové reťaze na terénne motorové vozidlá; slnečné clony
na terénne motorové vozidlá.
27 - Tvarované alebo formované rohože a podlahové koberce do terénnych motorových vozidiel.

(540) MINI
(732) Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130,
BMW Haus, D - 800 München 40, DE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

193672
28.12.2000
27.11.2007
27.11.2017
3497-97
27.11.1997
12.9.2000
12.3.2001
16, 35, 38, 42
16 - Tlačoviny.
35 - Konzultačné služby v obchodnej činnosti; pomocné služby v manažmente; zabezpečovanie tvorby a distribúcie dokumentov v sfére financií; poskytovanie počítačových systémov na prístup
k dokumentom na kontinuálnom časovo kritickom základe; spracovanie dokumentov; rozmnožovanie dokumentov; propagačná činnosť; tvorba
komunikačných správ prispôsobených potrebám
investorov v súlade s marketingovou stratégiou;
služby týkajúce sa správy dokumentov.
38 - Služby s využitím faxu, služby teletextu.
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42 - Tlačiarske služby; prekladateľské a tlmočnícke služby; konzultačné služby v oblasti počítačov; počítačové programovanie pre iné osoby;
udržiavanie ažurity počítačového softvéru; tvorba
softvéru pre iné osoby; lokalizačné služby v súvislosti s prekladateľskými a tlmočníckymi službami; vytváranie kompletnej stránky na internete; tvorba dodatočných počítačových (web) stránok zameraných najmä na investorov; umožnenie
konverzie tlačených dokumentov na formáty
vhodné na sieť internetu; konzultácie ohľadne
najefektívnejšej aplikácie internetu pre kompatibilitu a komunikačné programy.

(540) BOWNE
(732) BOWNE OF LOS ANGELES, INC., 2103 East
University Drive, Dominguez Hills, California
90220, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

194372
13.2.2001
30.5.2007
30.5.2017
1496-97
30.5.1997
7.11.2000
10.5.2001
9, 12
9 - Elektrické zariadenia proti krádeži a zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu.
12 - Poplašné prístroje, zariadenia a alarmy proti
krádeži automobilov, náhradné diely k uvedenému tovaru, systémy na diaľkové ovládanie automobilov, pozičné a kontrolné (riadiace) systémy
k automobilom (systémy proti krádeži) a ich súčiastky.

(540)

(732) COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES SPA,
Via Astico 41, 21100 Varese, IT;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

195001
20.4.2001
9.12.2007
9.12.2017
3616-97
9.12.1997
18.1.2001
10.7.2001
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
(511) 1 - Chemikálie používané v priemysle na vedecké účely a fotografovanie a chemikálie na použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesnom
hospodárstve s výnimkou herbicídov, fungicídov
a insekticídov; surová syntetická živica; surové
plastické hmoty; hnojivá; hasiace prostriedky;

temperovacie a spájacie prípravky; chemické látky na konzerváciu potravín; triesloviny; priemyselné lepidlá.
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 - Bieliace prípravky a ďalšie pracie prípravky;
čistiace, leštiace, odmasťovacie a brúsne prípravky; mydlá; éterické oleje, kozmetické prípravky
a dezodoranty na osobnú potrebu, voňavkárske
výrobky, prípravky na rast vlasov, prípravky na
čistenie zubov.
4 - Priemyselné oleje a mazacie tuky; mazadlá;
zmesi pohlcujúce prach, zmáčadlá, vosk, vazelína, palivá (vrátane benzínu) a osvetľovacie látky;
sviečky, knôty.
5 - Farmaceutické, veterinárne a hygienické prípravky; dietetické látky prispôsobené lekárskym
účelom, výživné látky pre mikroorganizmy, náplasti a obväzové materiály, zubné plombovacie
materiály, zubný vosk, dezinfekčné látky, prípravky na likvidáciu hlodavcov; fungicídy, herbicídy.
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny, kovové stavebné materiály; prepraviteľné kovové materiály;
kovové materiály na železničné trate; neelektrické káble a drôty z obyčajných kovov, železiarsky
drobný tovar; kovové potrubia a rúry, iné rúry
z kovu, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach,
bezpečnostné schránky.
7 - Stroje, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach,
poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného,
motory (okrem motorov pre pozemné vozidlá),
spojovacie a prevodové zariadenia (okrem zariadení pre pozemné vozidlá), poľnohospodárske
náradia, liahne.
8 - Ručné nástroje a náradia (ručne ovládané);
nože, vidličky, lyžice, nástroje na rezanie a strihanie, sečné zbrane, holiace prístroje a britvy.
9 - Vedecké, námorné, zememeračské, fotografické, kinematografické, optické, navigačné, signálne, kontrolné (riadiace), záchranné a vzdelávacie zariadenia a nástroje, elektrické prístroje
zahrnuté v tejto triede, záchranné a učebné zariadenia a nástroje, zariadenia na nahrávanie, prenos
a reprodukciu zvuku a obrazu, magnetické nosiče
dát, záznamové disky, predajné automaty a zariadenia s prevádzkou na mince, registračné pokladnice, kalkulačné stroje, zariadenia na spracovanie dát a počítače, hasiace zariadenia.
10 - Chirurgické, lekárske, dentálne a veterinárne
prístroje a nástroje, umelé končatiny, oči a zuby,
ortopedické pomôcky, materiály na zošívanie.
11 - Osvetľovacie zariadenia a zariadenia na vykurovanie, varenie, chladenie a sušenie, vodárenské a sanitárne zariadenia.
12 - Vozidlá, dopravné prostriedky a zariadenia
na pozemnú, leteckú a vodnú dopravu.
13 - Strelné zbrane, strelivo a náboje, výbušniny,
ohňostroje.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, tovar z drahých
kovov alebo nimi pokovovaný, ktorý nie je zaradený v iných triedach, klenoty, drahokamy, bižutéria, hodinárske nástroje a nástroje na časomieru.
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15 - Hudobné súčiastky do hudobných nástrojov,
ako sú jazýčky na fúkacích strojoch, klapky na
hudobné nástroje, klávesy, kobylky hudobných
nástrojov, klavírne struny, ladiace kľúče alebo
kladivká, ladičky, mechy do hudobných nástrojov, kože na bubon, stojany, puzdrá na hudobné
nástroje, žabky sláčikov.
16 - Papier, kartón a tovar z týchto materiálov,
ktorý nie je zaradený v iných triedach, tlačoviny,
materiály na viazanie kníh, fotografie, papiernický tovar, lepidlá na použitie v kancelárii alebo
v domácnosti, stojany, bridlicové tabuľky, bridlice, tuš, ceruzky, držiaky na kriedu, kresliaci
uhlík, krieda na písanie, mištičky na vodové farby, modelovací íl, modelovacie vosky s výnimkou dentálnych, mramorovacie hrebene, maliarske plátna, maliarske stojany, maliarske štetce,
orezávacie hrebene, maliarske plátna, maliarske
stojany, maliarske štetce, orezávacie strojčeky na
ceruzky, rysovacie súpravy, rytecké dosky, sádzacie rámy, rytiny, skicáre, vodové farby, písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku),
vzdelávacie a učebné materiály (okrem prístrojov), baliace materiály z plastických hmôt (ktoré
nie sú zaradené v iných triedach), hracie karty,
tlačiarenské písmená, tlačiarenské formy.
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a tovar vyrobený z týchto materiálov, ktorý nie je zaradený v iných triedach, plastické hmoty v pretlačených profiloch na použitie pri výrobe, baliace, plniace a izolačné materiály, pružné rúrky
nevyrobené z kovu.
18 - Usne, umelé usne a tovar vyrobený z týchto
materiálov, ktorý nie je zaradený do iných tried,
koža zvierat, kufre a cestovné tašky, dáždniky,
slnečníky a vychádzkové palice, biče a sedlárske
výrobky.
19 - Stavebné materiály (nekovové); nekovové
pevné rúrky na stavebné účely, asfalt, smola a bitúmen; nekovové prepraviteľné budovy a konštrukcie; nekovové pamätníky a pomníky.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy obrazov, tovar (ktorý nie je zaradený v ostatných triedach ) z dreva,
korku, tŕstia, trstiny, prútia, rohoviny, kosti, slonoviny veľrybej kosti, lastúr, korytnačiny, jantáru, perlete, morskej peny a náhradiek všetkých
týchto materiálov alebo z plastickej hmoty.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby (nie
z drahých kovov alebo nimi pokovovaných),
hrebene a špongie, kefy (okrem maliarskych štetcov) materiály na výrobu kief, upratovacie prostriedky, drôtenky na podlahu, neopracované či
poloopracovné sklo (okrem skla požívaného v stavebníctve), sklo, porcelán a kamenina, ktoré nie
sú zaradené v iných triedach.
22 - Povrazy a laná s výnimkou kovových, struny, siete, stany, nepremokavé plachty, lodné
plachty, nepremokavá plachtovina, vrecia (ktoré
nie sú zaradené v iných triedach), vrecia a vaky,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach a vypchávkové materiály (okrem kaučuku alebo plastické
hmoty), surové vláknité textilné materiály.
23 - Priadze a vlákna na využitie v textilnom
priemysle.
24 - Textil a textilný tovar, ktorý nie je zaradený
do iných tried, posteľná bielizeň a stolné prestieranie.
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25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar.
26 - Čipky a výšivky, lemovky a stužky, gombíky, háčiky a očká - galantéria, špendlíky a ihly,
umelé kvety.
27 - Koberce, predložky, rohože, rohožky, linoleum a ďalšie materiály, ktoré slúžia ako podlahové krytiny, tapisérie a tapety (nie však textilné).
28 - Hry s výnimkou hier využívajúcich televízne
prijímače, hračky a hracie predmety, cvičebné
a športové náradie, ktoré nie sú zaradené do iných
tried, ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou
osvetľovacích telies.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené, varené a zavarené
ovocie a zelenina, želé, džemy a lekváre, kompóty, ovocné omáčky, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje, tuky, solené potraviny a potraviny z rýb.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávová náhradka, 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, škrobovité potraviny.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesnícke
výrobky a obilie, ktoré nie sú zaradené do iných
tried, živé zvieratá, čerstvé ovocie a čerstvá zelenina, semená, osivo, živé kvety, vianočné stromčeky s výnimkou umelých, krmivo pre zvieratá,
slad.
32 - Pivo, minerálne a sódové vody a ďalšie nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a ďalšie polotovary na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva).
34 - Tabak, fajčiarske potreby, zápalky.
35 - Reklama, propagačné služby, rozširovanie
reklamných a propagačných materiálov, obchodné riadenie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, reklamné služby s využitím direct mailingu, prieskum trhu a marketing, distribúcia vzoriek, aranžovanie výkladov, poskytovanie počítačových obchodných informácií.
36 - Poistenie, finančné záležitosti, peňažné záležitosti, nehnuteľnosti, bankovníctvo, úverové
služby, služby vkladových účtov, služby úverových kariet.
37 - Stavebníctvo, opravy budov, inštalačné
služby, služby servisných staníc.
38 - Telekomunikačné služby, vysielanie rádiové,
rozhlasové, televízne, prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov.
39 - Doprava, preprava, balenie a skladovanie tovaru, organizovanie ciest.
40 - Úprava materiálov, informácie o spracovaní
a úprave materiálov, spracovanie kožušín, spracovanie papiera, nekrčivá úprava šatstva, farbenie obuvi, prešívanie, strihové služby, úprava
a spracovanie kovov, vodovzdorná úprava látok,
úprava odevov, úprava textilu proti moľom.
41 - Vzdelávanie, poskytovanie školení, zábava,
športová a kultúrna činnosť.
42 - Prenájom počítačov, počítačového softvéru,
inštalácia, spúšťanie a aktualizovanie počítačových programov, inžinierska činnosť súvisiaca
s počítačmi.
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tačového softvéru, údržba a aktualizovanie počítačového softvéru; prenájom prístupového času
k počítačovým bázam dát; výskum a prieskum
pod vodou; geologický prieskum, seizmický prieskum a služby s tým spojené; podvodné mapovanie a služby s tým spojené; rezervačné služby
patriace do triedy 42; poradenské a konzultačné
služby vzťahujúce sa na uvedené služby a činnosti.

(540) TESCO METRO
(732) TESCO STORES LIMITED, Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Waltham Cross, Hertfordshire EN8 9SL, GB;
(740) Pagáčová Jana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

195465
15.6.2001
2.6.2007
2.6.2017
1507-97
2.6.1997
12.3.2001
11.9.2001
16, 35, 36, 37, 42
16 -Tlačoviny, časopisy, knihy, zoznamy, brožúry, letáky, karty, mapy; papiernický tovar, papier,
kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; fotografie,
vzdelávacie a učebné pomôcky a potreby okrem
prístrojov; baliace materiály z plastu, ktoré nie sú
zahrnuté v iných triedach; karty vo forme úverových kariet, debetných kariet, telefónnych a iných
kariet.
35 - Reklamné služby; marketingové služby, služby v oblasti vzťahov s verejnosťou; obchodný
manažment a administratívne riadenie; komerčné
poradenské a konzultačné služby; zaznamenávanie, prepis, zostavovanie, kompilácia, systematizácia dátových a digitálnych komunikácií; využitie a kompilácia matematických a štatistických
dát; príprava obchodných správ; poradenské
a konzultačné služby vzťahujúce sa na uvedené
služby a činnosti, spracovanie dát.
36 - Poisťovníctvo a finančné služby; finančné konzultačné služby; služby poskytované v súvislosti
s kreditnými kartami, debetnými kartami a inými
kartovými operáciami; finančný manažment;
bankové služby; poradenské a konzultačné služby vzťahujúce sa na uvedené služby a činnosti.
37 - Služby a opravy poskytované v stavebníctve,
opravy, montáž a údržba telekomunikačných zariadení, strojov a prístrojov, vysielacích a prijímacích zariadení a prístrojov, prístrojov a zariadení na posielanie a prijímanie správ; podmorské
stavby a konštrukcie, inštalácie a opravy; služby
spojovania podmorských káblov, kladenie, ukladanie a zakopávanie káblov; poradenské a konzultačné služby vzťahujúce sa na uvedené služby
a činnosti.
42 - Vedecké a priemyselné výskumné a rešeršné
služby; technické projektové štúdie; služby vzťahujúce sa na využívanie umelých inteligencií;
konzultačné služby v oblasti telekomunikácií; projekčné a dizajnérske služby; počítačové programovanie; prenájom počítačov a periférnych zariadení k počítačom; vytváranie počítačového
hardvéru a softvéru; údržba, inovácia a aktualizácia počítačového softvéru a elektronických báz
dát; počítačové systémové analýzy; počítačové
služby v oblasti telekomunikácií patriace do triedy 42, najmä písanie, aktualizovanie a upravovanie počítačového softvéru, počítačové systémové
analýzy, počítačové konzultačné služby, dizajnovanie počítačového hardvéru, dizajnovanie počí-

(540) CABLE & WIRELESS
(732) CABLE AND WIRELESS PLC, 124 Theobalds
Road, London WC1X 8RX, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

199498
9.7.2002
23.5.2007
23.5.2017
1453-97
23.5.1997
4.4.2002
8.10.2002
6, 7, 8, 35, 40
6 - Guľky, valčeky a výkovky z ocele, oceľové krúžky a poistné podložky, oceľové upínacie i sťahovacie puzdrá a ich oceľové matice.
7 - Guľkové, valčekové a ihlové ložiská, vodiace
kladky ako súčasti strojov, ozubené kolesá a hriadele strojov, stroje na spracovanie kovov, obrábacie stroje a stroje na ložiskovú výrobu a ich
súčasti, strojové rezné nástroje.
8 - Ručné nástroje a náradie na spracovanie kovov.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými výrobkami.
40 - Kováčske práce, obrábanie a tepelná úprava
kovov.

(540)

(732) OCHRANNÁ ZNÁMKA, s. r. o., Tomášikova 30,
821 01 Bratislava, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

199499
9.7.2002
23.5.2007
23.5.2017
1454-97
23.5.1997
4.4.2002
8.10.2002
6, 7, 8, 35, 40
6 - Guľky, valčeky a výkovky z ocele, oceľové krúžky a poistné podložky, oceľové upínacie i sťahovacie puzdrá a ich oceľové matice.
7 - Guľkové, valčekové a ihlové ložiská, vodiace
kladky ako súčasti strojov, ozubené kolesá a hriadele strojov, stroje na spracovanie kovov, obrábacie stroje a stroje na ložiskovú výrobu a ich
súčasti, strojové rezné nástroje.
8 - Ručné nástroje a náradie na spracovanie kovov.
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35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými výrobkami.
40 - Kováčske práce, obrábanie a tepelná úprava
kovov.
(540) ZVL
(732) OCHRANNÁ ZNÁMKA, s. r. o., Tomášikova 30,
821 01 Bratislava, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

199620
16.7.2002
23.5.2007
23.5.2017
1455-97
23.5.1997
4.4.2002
8.10.2002
6, 7, 8, 35, 40
6 - Guľky, valčeky a výkovky z ocele, oceľové krúžky a poistné podložky, oceľové upínacie i sťahovacie puzdrá a ich oceľové matice.
7 - Guľkové, valčekové a ihlové ložiská, vodiace
kladky ako súčasti strojov, ozubené kolesá a hriadele strojov, stroje na spracovanie kovov, obrábacie stroje a stroje na ložiskovú výrobu a ich
súčasti, strojové rezné nástroje.
8 - Ručné nástroje a náradie na spracovanie kovov.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými výrobkami.
40 - Kováčske práce, obrábanie a tepelná úprava
kovov.

(540)

(732) OCHRANNÁ ZNÁMKA, s. r. o., Tomášikova 30,
821 01 Bratislava, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

217226
14.3.2007
20.12.2006
20.12.2016
3448-96
20.12.1996
7.12.2006
3.5.2007
3
Kozmetické výrobky.

(540) FEMINA
(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
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Prevody a prechody práv
(111) 92917
(210) 8148
(732) Huntsman Packaging Corporation, 500 Hunstman
Way, Salt Lake City, Utah 84108, US;
(770) HUNTSMAN FILM PRODUCTS CORPORATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu
Utah, 1975 Eagle Gate Tower, 60 East South Temple, Salt Lake City, Utah 84111, US;
(580) 3.4.2007
(111) 98105
(210) 11821
(732) BIOVETA, a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, CZ;
(770) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha,
Dolní Měcholupy, CZ;
(580) 30.3.2007

(111) 158732
(210) 41522
(732) BATMark Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB;
(770) British American Tobacco (Germany) GmbH,
Alsterufer 4, 20354 Hamburg, DE;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.11.2006
(580) 24.4.2007
(111) 158732
(210) 41522
(732) Philip Morris Products S. A., Quai Jeanrenaud 3,
CH - 2000 Neuchâtel, CH;
(770) BATMark Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.11.2006
(580) 24.4.2007
(111) 163810
(210) 50315
(732) Keramchemie GmbH, Berggarten 1, D-56427
Siershahn, DE;
(770) MBT Holding AG, Vulkanstrasse 110, CH-8048
Zürich, CH;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.4.1998
(580) 19.4.2007

(111) 163810
(210) 50315
(732) SGL Technik GmbH, Berggarten 1, D-56427
Siershahn, DE;
(770) Keramchemie GmbH, Berggarten 1, D-56427
Siershahn, DE;
(580) 19.4.2007

(111) 164827
(210) 52029
(732) SANKYO AGRO COMPANY, LIMITED, 5-2,
Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
(770) Sankyo Company Limited, Tokyo, JP;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.3.2007
(580) 30.4.2007
(111) 168243
(210) 57337
(732) Amino Development Corporation, 23800 SE Kent
Kangley Road, Suite 3, Maple Valley, WA 98038,
US;
(770) Amiga Development LLC, 600 North Derby Lane, North Sioux City, South Dakota 57049, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.12.1999
(580) 13.4.2007
(111) 168243
(210) 57337
(732) KMOS Inc., 225 Foster Avenue, Kentfield, CA 94904,
US;
(770) AMIGA, INC., 24403 256th Avenue SE, P.O.Box 887,
Ravensdale, WA 98051, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.8.2004
(580) 13.4.2007
(111) 169967
(210) 57870
(732) Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
GB;
(770) SmithKline Beecham (SWG) Limited, 980 Great
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.5.2006
(580) 20.4.2007
(111) 169970
(210) 57867
(732) Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
GB;
(770) SmithKline Beecham (SWG) Limited, 980 Great
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.5.2006
(580) 20.4.2007
(111) 169996
(210) 57878
(732) Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
GB;
(770) SmithKline Beecham (SWG) Limited, 980 Great
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.5.2006
(580) 20.4.2007
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(111) 169998
(210) 57874
(732) Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
GB;
(770) SmithKline Beecham (SWG) Limited, 980 Great
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.5.2006
(580) 20.4.2007
(111) 169999
(210) 57877
(732) Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
GB;
(770) SmithKline Beecham (SWG) Limited, 980 Great
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.5.2006
(580) 20.4.2007

(111) 170000
(210) 57876
(732) Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
GB;
(770) SmithKline Beecham (SWG) Limited, 980 Great
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.5.2006
(580) 20.4.2007
(111) 170292
(210) 57875
(732) Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
GB;
(770) SmithKline Beecham (SWG) Limited, 980 Great
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.5.2006
(580) 20.4.2007
(111) 176876
(210) 709-93
(732) REGENT MEDICAL LIMITED, 1 Silk Street,
London EC2Y 8HQ, GB;
(770) LRC Products Limited, 35 New Bridge Street,
London, EC4U 6BW, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.6.2004
(580) 30.3.2007

(111) 177602
(210) 2437-96
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(770) TOPVAR, a. s., Krušovská 2092, 955 14 Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007
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(111) 180531
(210) 2911-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 181140
(210) 2830-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 184391
(210) 613-96
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 4.4.2007
(111)
(210)
(732)
(770)

186016
2960-96
VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha, CZ;
PORT Rychnov nad Kněžnou s.r.o., Na Poříčí 60, 516 01 Dobruška, CZ;
(580) 3.4.2007

(111) 186312
(210) 1815-96
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 4.4.2007
(111) 186313
(210) 1824-96
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 4.4.2007
(111) 187168
(210) 1143-97
(732) GRUPPO MIROGLIO S.p.A., Strada Santa Margherita 23, 12051 Alba, Cuneo, IT;
(770) Miroglio S. p. A., Strada S. Margherita 23, 12051
Alba, Cuneo, IT;
(580) 19.4.2007
(111) 187292
(210) 1695-96
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 4.4.2007

296

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍSTVA SR 6 - 2007 - SK (prevody a prechody práv)

(111) 188167
(210) 1150-96
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 4.4.2007

(111) 188168
(210) 1151-96
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 4.4.2007
(111) 188169
(210) 1152-96
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 4.4.2007
(111) 188170
(210) 1153-96
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 4.4.2007
(111) 188171
(210) 1154-96
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 4.4.2007
(111) 188172
(210) 1155-96
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 4.4.2007
(111) 188173
(210) 1156-96
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 4.4.2007
(111) 188174
(210) 1157-96
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;

(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 4.4.2007
(111) 188175
(210) 1158-96
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 4.4.2007
(111) 188176
(210) 1159-96
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 4.4.2007
(111) 188177
(210) 1160-96
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 4.4.2007

(111) 188178
(210) 1161-96
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 4.4.2007
(111) 188219
(210) 2257-96
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 4.4.2007

(111) 188220
(210) 2260-96
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 4.4.2007
(111) 188221
(210) 2261-96
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 4.4.2007
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(111) 188306
(210) 1063-97
(732) INVISTA Technologies S.á.r.l., A Luxembourg
Company, Talstrasse 80, 8001 Zurich, CH;
(770) E. I. du Pont de Nemours and Company, 1007
Market Street, Wilmington, Delaware 19898, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 12.2.2007
(580) 26.4.2007
(111) 188706
(210) 1251-96
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 4.4.2007

(111) 188731
(210) 3367-96
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 4.4.2007
(111) 189302
(210) 3518-96
(732) RASAX alfa, spol. s r. o., Letná 27, 040 01 Košice, SK;
(770) RASAX, a. s., Letná 27, 043 40 Košice, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 18.5.1999
(580) 27.4.2007
(111) 189325
(210) 1019-97
(732) Fresenius Kabi s.r.o., Plzeňská 3217/16, 150 00
Praha, Smíchov, CZ;
(770) INFUSIA, a. s., Hořátev 104, 289 12 Sadská, CZ;
(580) 30.3.2007
(111) 189759
(210) 2823-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 189760
(210) 2824-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 189761
(210) 2827-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
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(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 189762
(210) 2828-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 189763
(210) 2829-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 189764
(210) 2832-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 189765
(210) 2833-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 189766
(210) 2837-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 189767
(210) 2838-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 189768
(210) 2839-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
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(111) 189769
(210) 2840-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 189770
(210) 2841-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 189771
(210) 2842-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 189772
(210) 2843-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 189773
(210) 2844-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 189774
(210) 2845-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 189775
(210) 2846-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 189776
(210) 2847-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;

(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 189777
(210) 2848-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 189778
(210) 2849-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 189779
(210) 2850-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 189780
(210) 2851-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 189781
(210) 2852-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 189782
(210) 2853-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 189783
(210) 2855-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
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(111) 189949
(210) 492-98
(732) Amino Development Corporation, 23800 SE Kent
Kangley Road, Suite 3, Maple Valley, WA 98038,
US;
(770) Amiga Development LLC, 600 North Derby Lane, North Sioux City, South Dakota 57049, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.12.1999
(580) 13.4.2007
(111) 189949
(210) 492-98
(732) KMOS Inc., 225 Foster Avenue, Kentfield, CA
94904, US;
(770) AMIGA, INC., 24403 256th Avenue SE, P.O.Box
887, Ravensdale, WA 98051, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.8.2004
(580) 13.4.2007

(111) 190100
(210) 1149-96
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 4.4.2007
(111) 190101
(210) 1253-96
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 4.4.2007

(111) 190151
(210) 2831-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., 900 82
Blatné 334, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 190336
(210) 762-98
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111)
(210)
(732)
(770)

190646
58-97
SAGEM S.A., 27, rue Leblanc, 75015 Paris, FR;
SNECMA S.A., 2, Boulevard du Général Martial
VALIN, 75724 PARIS CEDEX 15, FR;
(580) 19.4.2007
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(111) 190647
(210) 159-97
(732) CoCreate Software GmbH, Posener Strasse 1,
D-71065 Sindelfingen, DE;
(770) CoCreate Software GmbH + CoKG, Posener
Strasse 1, D-71065 Sindelfingen, DE;
Dátum uzavretia zmluvy: 31.1.2007
(580) 27.4.2007
(111) 191287
(210) 2515-98
(732) Ing. Arch. PhD. Martin Mašek, Buková 10, 811 02
Bratislava, SK;
(770) ARCHPRESS, s. r. o., Zochova 4, 811 03 Bratislava, SK;
(580) 24.4.2007

(111) 191322
(210) 2802-98
(732) SANKYO AGRO COMPANY, LIMITED, 5-2,
Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
(770) SANKYO COMPANY LIMITED, 5-1, Nihonbashi Honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.3.2007
(580) 30.4.2007
(111) 191416
(210) 3715-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 191417
(210) 3716-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 191418
(210) 3717-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 191419
(210) 3718-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
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(111) 191623
(210) 2081-98
(732) STEELRAY NO.162 LIMITED, 29 High Street,
Poole, Dorset, BH15 1AB, GB;
(770) Lush Ltd., 29 1/2 High Street, BH15 1AB Poole,
Dorset, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 18.5.2001
(580) 2.5.2007
(111) 191623
(210) 2081-98
(732) COSMETIC WARRIORS LIMITED, 29 High
Street, Poole, Dorset, BH15 1AB, GB;
(770) STEELRAY NO.162 LIMITED, 29 High Street,
Poole, Dorset, BH15 1AB, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 23.5.2001
(580) 2.5.2007

(111) 191799
(210) 2825-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 192108
(210) 813-98
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 192246
(210) 2882-98
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 192876
(210) 536-99
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(770) TOPVAR, a. s., Krušovská 2092, 955 14 Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007
(111) 192877
(210) 537-99
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(770) TOPVAR, a. s., Krušovská 2092, 955 14 Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007

(111) 192878
(210) 538-99
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(770) TOPVAR, a. s., Krušovská 2092, 955 14 Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007
(111) 192879
(210) 539-99
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(770) TOPVAR, a. s., Krušovská 2092, 955 14 Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007
(111) 193619
(210) 1094-99
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 193643
(210) 1531-99
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(770) TOPVAR, a. s., Krušovská 2092, 955 14 Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007

(111) 194231
(210) 2052-99
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 194232
(210) 2053-99
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 194849
(210) 2834-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
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(111) 195382
(210) 1511-99
(732) HSI Service II Corp., 220 Continental Drive, Suite 115, Newark, Delaware 19713, US;
(770) HSI Service Corp., 220 Continental Drive - Suite
112, Newark, Delaware 19713, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.4.2006
(580) 10.4.2007
(111) 195382
(210) 1511-99
(732) HS TM, Inc., 220 Continental Drive, Suite 115,
Newark, Delaware 19713, US;
(770) HSI Service II Corp., 220 Continental Drive, Suite 115, Newark, Delaware 19713, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.4.2006
(580) 10.4.2007

(111) 196444
(210) 2835-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 196445
(210) 2836-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 197062
(210) 2883-98
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 197557
(210) 2161-2000
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 197558
(210) 2162-2000
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
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(111) 197559
(210) 2163-2000
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 197560
(210) 2167-2000
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 197636
(210) 2164-2000
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 197637
(210) 2165-2000
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 197638
(210) 2166-2000
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 199143
(210) 1601-2000
(732) NOVOMATIC AG, Wiener Strasse 158, A-2352
Gumpoldskirchen, AT;
(770) NOVO-NMN-AUTOMATENTECHNIK, spol.
s r. o., Humenské nám. 1, 851 07 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.2.2007
(580) 24.4.2007
(111) 200211
(210) 1516-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
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(111) 200306
(210) 1159-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 200307
(210) 1160-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 200470
(210) 1038-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 200572
(210) 1825-2001
(732) SANKYO AGRO COMPANY, LIMITED, 5-2,
Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
(770) SANKYO COMPANY LIMITED, 5-1, Nihonbashi Honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.3.2007
(580) 30.4.2007
(111) 200784
(210) 2249-2001
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(770) TOPVAR, a. s., Krušovská 2092, 955 14 Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007
(111) 201055
(210) 2040-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 201056
(210) 2041-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 201427
(210) 2159-2000
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;

(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 201428
(210) 2160-2000
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 201600
(210) 814-98
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 201748
(210) 3713-2001
(732) The Dow Chemical Company, Midland, Michigan 48674, US;
(770) Flexible Products Company, 1881 West Oak Parkway, Marietta, Georgia, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.2.2007
(580) 10.4.2007
(111) 201795
(210) 2683-2002
(732) TRUVA s. r. o., Bojnická cesta 15, 971 01 Prievidza, SK;
(770) MADOC Slovakia, s. r. o., Bratislavská 354/32,
018 41 Dubnica nad Váhom, SK;
(580) 10.4.2007

(111) 201899
(210) 3476-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 201900
(210) 3477-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 201901
(210) 3478-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
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(111) 201902
(210) 3479-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 201903
(210) 3480-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 201904
(210) 3483-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 201905
(210) 3484-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 201906
(210) 3485-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 201907
(210) 3486-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 201908
(210) 3487-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 202513
(210) 3488-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
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(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 202514
(210) 3489-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 202515
(210) 3490-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 202516
(210) 3491-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 202517
(210) 3492-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 202518
(210) 3493-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 202519
(210) 3494-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 202520
(210) 3495-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
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(111) 202521
(210) 3496-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 202522
(210) 3497-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 202523
(210) 3498-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 202524
(210) 3499-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 202525
(210) 3500-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 202526
(210) 3502-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 202527
(210) 3503-2001
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 203234
(210) 125-2002
(732) Manhattan Development SK a.s., Vysokoškolákov 52, 010 08 Žilina, SK;

(770) Euro Mall Žilina S. C., a. s., Vysokoškolákov 52,
010 08 Žilina, SK;
(580) 18.4.2007

(111) 203291
(210) 802-2002
(732) TRUVA s. r. o., Bojnická cesta 15, 971 01 Prievidza, SK;
(770) MADOC Slovakia, s. r. o., Bratislavská 354/32,
018 41 Dubnica nad Váhom, SK;
(580) 10.4.2007
(111) 203857
(210) 1392-2002
(732) Ing. Arch. PhD. Martin Mašek, Buková 10, 811 02
Bratislava, SK;
(770) ARCHPRESS, s. r. o., Zochova 4, 811 03 Bratislava, SK;
(580) 24.4.2007
(111) 203858
(210) 1393-2002
(732) Ing. Arch. PhD. Martin Mašek, Buková 10, 811 02
Bratislava, SK;
(770) ARCHPRESS, s. r. o., Zochova 4, 811 03 Bratislava, SK;
(580) 24.4.2007

(111) 203859
(210) 1394-2002
(732) Ing. Arch. PhD. Martin Mašek, Buková 10, 811 02
Bratislava, SK;
(770) ARCHPRESS, s. r. o., Zochova 4, 811 03 Bratislava, SK;
(580) 24.4.2007
(111) 203860
(210) 1395-2002
(732) Ing. Arch. PhD. Martin Mašek, Buková 10, 811 02
Bratislava, SK;
(770) ARCHPRESS, s. r. o., Zochova 4, 811 03 Bratislava, SK;
(580) 24.4.2007

(111) 205240
(210) 3131-2002
(732) Palm Corp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11
Košice, SK;
(770) OPTIMA CORPORATION BRATISLAVA, s. r. o.,
Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, SK;
(580) 19.4.2007
(111) 205623
(210) 2637-2002
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
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(111) 205624
(210) 2638-2002
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 205979
(210) 2636-2002
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 205980
(210) 2640-2002
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 205981
(210) 2641-2002
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 205982
(210) 2642-2002
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 205983
(210) 2643-2002
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 206240
(210) 2397-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 206241
(210) 2632-97
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
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(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 206759
(210) 3639-2002
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 208173
(210) 2639-2002
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 208527
(210) 3053-2003
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 209198
(210) 3617-2003
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné 18,
900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 210663
(210) 1980-2004
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 210952
(210) 3277-2003
(732) A3 spol. s r.o., Melčice 484, 913 05 Melčice - Lieskové, SK;
(770) AMADEUS CS, s. r. o., 913 05 Melčice - Lieskové 484, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 7.7.2006
(580) 10.4.2007
(111) 210986
(210) 1208-2004
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
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(111) 210987
(210) 1209-2004
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 211950
(210) 2988-2004
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 211069
(210) 2212-2004
(732) Multisystem Handelsgesmbh, Innrain 107, 6020
Innsbruck, AT;
(770) MTG s. r. o., Cukrová 14, 813 39 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.1.2007
(580) 19.4.2007

(111) 211951
(210) 2989-2004
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 211132
(210) 2582-2004
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 211142
(210) 2643-2004
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 211337
(210) 2519-2004
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 211338
(210) 2520-2004
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 211341
(210) 2528-2004
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 211552
(210) 2856-2004
(732) TRUVA s. r. o., Bojnická cesta 15, 971 01 Prievidza, SK;
(770) MADOC Slovakia, s. r. o., Bratislavská 354/32,
018 41 Dubnica nad Váhom, SK;
(580) 10.4.2007

(111) 211983
(210) 3190-2004
(732) Babiččiny nudle s.r.o., Nádražní 159/21, 370 01
České Budějovice, CZ;
(770) Doležal Martin, Ing., Chotěvice 186, 543 76 Chotěvice, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 12.2.2007
(580) 2.5.2007
(111) 212060
(210) 2935-2004
(732) BATMark Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB;
(770) British American Tobacco (Brands) Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.11.2006
(580) 24.4.2007

(111) 212060
(210) 2935-2004
(732) Philip Morris Products S. A., Quai Jeanrenaud 3,
CH - 2000 Neuchâtel, CH;
(770) BATMark Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.11.2006
(580) 24.4.2007

(111) 212950
(210) 5350-2004
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 212972
(210) 509-2005
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(770) TOPVAR, a. s., Krušovská 2092, 955 14 Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007
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(111) 213045
(210) 3637-2004
(732) MAX NÁBYTOK, s. r. o., Štrková 23, 010 01
Žilina, SK;
(770) FORTES, s. r. o., Športová 2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.2.2007
(580) 3.4.2007

(111) 215110
(210) 1903-2000
(732) Mediatech Media and Cable Technology Ltd.,
Keleti Károly u. 20-22, H-1024 Budapest, HU;
(770) Sogecable, SA, Avda. de los Artesanos, 6 2a planta, Tres Cantos, Madrid, ES;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.11.2004
(580) 10.4.2007

(111) 213473
(210) 5425-2005
(732) Padana Garments (PVT) Ltd., P.O.Box 1345,
Defence Road, Sialkot, PK;
(770) PADANA s. r. o., Revoluční 522, 373 41 Hluboká nad Vltavou, CZ;
(580) 2.5.2007

(111) 215440
(210) 1549-2005
(732) TRUVA s. r. o., Bojnická cesta 15, 971 01 Prievidza, SK;
(770) MADOC Slovakia, s. r. o., Bratislavská 354/32,
018 41 Dubnica nad Váhom, SK;
(580) 10.4.2007

(111) 213574
(210) 341-2005
(732) TRUVA s. r. o., Bojnická cesta 15, 971 01 Prievidza, SK;
(770) MADOC Slovakia, s. r. o., Bratislavská 354/32,
018 41 Dubnica nad Váhom, SK;
(580) 10.4.2007

(111) 216447
(210) 2264-2005
(732) TRUVA s. r. o., Bojnická cesta 15, 971 01 Prievidza, SK;
(770) MADOC Slovakia, s. r. o., Bratislavská 354/32,
018 41 Dubnica nad Váhom, SK;
(580) 10.4.2007

(111) 213874
(210) 2790-2002
(732) Palm Corp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11
Košice, SK;
(770) OPTIMA CORPORATION BRATISLAVA, s. r. o.,
Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, SK;
(580) 18.4.2007

(111) 216529
(210) 914-2006
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 213898
(210) 851-2005
(732) InPulse, s. r. o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, SK;
(770) Pro. MES, s. r. o., Príkopova 6, 831 03 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.3.2007
(580) 30.3.2007

(111) 216621
(210) 511-2006
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 213970
(210) 5481-2005
(732) Padana Garments (PVT) Ltd., P.O.Box 1345,
Defence Road, Sialkot, PK;
(770) PADANA s. r. o., Revoluční 522, 373 41 Hluboká nad Vltavou, CZ;
(580) 2.5.2007
(111) 214155
(210) 1472-2005
(732) TRUVA s. r. o., Bojnická cesta 15, 971 01 Prievidza, SK;
(770) MADOC Slovakia, s. r. o., Bratislavská 354/32,
018 41 Dubnica nad Váhom, SK;
(580) 10.4.2007

(111) 216638
(210) 511-2005
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(770) TOPVAR, a. s., Krušovská 2092, 955 14 Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007
(111) 216647
(210) 1565-2006
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
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(111) 216695
(210) 2182-2005
(732) NOVOMATIC AG, Wiener Strasse 158, A-2352
Gumpoldskirchen, AT;
(770) NOVO-NMN-AUTOMATENTECHNIK, spol.
s r. o., Humenské nám. 1, 851 07 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.2.2007
(580) 24.4.2007
(111) 216697
(210) 2184-2005
(732) NOVOMATIC AG, Wiener Strasse 158, A-2352
Gumpoldskirchen, AT;
(770) NOVO-NMN-AUTOMATENTECHNIK, spol.
s r. o., Humenské nám. 1, 851 07 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.2.2007
(580) 24.4.2007

(111) 216724
(210) 446-2006
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
(111) 216768
(210) 777-2006
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 216873
(210) 479-2006
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 216874
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007

(111) 216920
(210) 880-2006
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(770) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(580) 5.4.2007
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch
(111)
(210)
(732)
(580)

92748
8325
SpofaDental, a. s., Markova 238, 506 46 Jičín, CZ;
30.4.2007

(111) 92917
(210) 8148
(732) Pliant Corporation, 1475 Woodfield Road, Suite 700,
Schaumburg, Illinois 60173, US;
(580) 3.4.2007
(111) 94113
(210) 8026
(732) MEGGER LTD, Avocet House, Archcliffe Road,
Dover, Kent CT17 9EN, GB;
(580) 26.4.2007
(111) 94834
(210) 8673
(732) The Coca Cola Company, One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Georgia 30313, US;
(580) 11.4.2007
(111) 157207
(210) 39828
(732) Medicamenta a. s., Jankovcova 53, 170 00 Praha,
CZ;
(580) 25.4.2007
(111) 157604
(210) 40086
(732) PARKER PEN PRODUCTS, Parker House, Estate Road, New Haven, East Sussex BN9 0AU, GB;
(580) 17.4.2007
(111) 157883
(210) 40088
(732) PARKER PEN PRODUCTS, Parker House, Estate Road, New Haven, East Sussex BN9 0AU, GB;
(580) 17.4.2007
(111) 160584
(210) 45652
(732) The Wellcome Foundation Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, GB;
(580) 12.4.2007
(111) 163411
(210) 49933
(732) Deloro Stellite Holdings Corporation, 900 South
Highway Drive, Suite 104, St. Louis, Missouri
63026, US;
(580) 11.4.2007

(111) 163810
(210) 50315
(732) KCH GROUP GmbH, Berggarten 1, D-56427
Siershahn, DE;
(580) 19.4.2007
(111) 164249
(210) 51003
(732) GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex
UB6 0NN, GB;
(580) 12.4.2007
(111) 167510
(210) 54997
(732) SKC Co., Ltd., 633, Chongja-dong, Changan-gu,
Suwon, Kyonggi-do, KP;
(580) 11.4.2007
(111) 167994
(210) 56356
(732) Svaz českých a moravských výrobních družstev,
Václavské nám. 21, 113 60 Praha, CZ; COOP
PRODUKT SLOVENSKO, Mliekarenská 10, 824 92
Bratislava, SK;
(580) 25.4.2007
(111) 168243
(210) 57337
(732) AMIGA, INC., 167 Madison Avenue, Suite 301,
New York, Ny 10016, US;
(580) 13.4.2007
(111) 169967
(210) 57870
(732) SmithKline Beecham (SWG) Limited, 980 Great
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 20.4.2007
(111) 169970
(210) 57867
(732) SmithKline Beecham (SWG) Limited, 980 Great
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 20.4.2007
(111) 169996
(210) 57878
(732) SmithKline Beecham (SWG) Limited, 980 Great
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 20.4.2007
(111) 169998
(210) 57874
(732) SmithKline Beecham (SWG) Limited, 980 Great
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 20.4.2007
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(111) 169999
(210) 57877
(732) SmithKline Beecham (SWG) Limited, 980 Great
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 20.4.2007

(111) 186499
(210) 887-97
(732) HMH s. r. o., Tavarikova osada 39, 841 02 Bratislava, SK;
(580) 18.4.2007

(111) 170000
(210) 57876
(732) SmithKline Beecham (SWG) Limited, 980 Great
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 20.4.2007

(111) 186787
(210) 546-97
(732) Čermák Květoslav, Ing.,CSc., Petrušov 26, 569 32
Staré Město, CZ;
(580) 26.4.2007

(111) 170292
(210) 57875
(732) SmithKline Beecham (SWG) Limited, 980 Great
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 20.4.2007

(111) 187105
(210) 607-97
(732) PRO-Q-INT, spol. s r. o., Wolkrova 19, 851 01
Bratislava, SK;
(580) 26.4.2007

(111) 172154
(210) 39-93
(732) The Cartoon Netvork, Inc., 1050 Techwood Drive, N. W., Atlanta, Georgia 30318, US;
(580) 12.4.2007

(111) 187147
(210) 917-97
(732) Juraj ORVAN - DOORZ MUSIC & VIDEO, Národná 3, 010 01 Žilina, SK;
(580) 30.4.2007

(111) 175456
(210) 69163
(732) ARGO BOHEMIA, s. r. o., U vlečky 2, 617 00
Brno, CZ;
(580) 4.4.2007

(111) 187168
(210) 1143-97
(732) MIROGLIO S.p.A., Via Santa Margherita 23,
12051 Alba, Cuneo, IT;
(580) 19.4.2007

(111) 176705
(210) 73554
(732) Víglaský Dušan, Ing., Brusnicova 7, 831 01 Bratislava, SK;
(580) 4.4.2007
(111) 176876
(210) 709-93
(732) LRC Products Limited, 35 New Bridge Street,
London, EC4U 6BW, GB;
(580) 30.3.2007
(111) 179603
(210) 1763-97
(732) PYROBATYS, a. s., Osloboditeľov 283, 059 35
Batizovce, SK;
(580) 26.4.2007

(111) 187403
(210) 1067-97
(732) Provazník Vít, MUDr., Klincová 15, 821 08 Bratislava, SK;
(580) 24.4.2007
(111) 187411
(210) 1102-97
(732) NAPRO, s. r. o., Ondavská 3, 820 05 Bratislava,
SK;
(580) 30.4.2007
(111) 187435
(210) 1236-97
(732) PROGAST, s. r. o., Krajinská cesta 18, 821 06
Bratislava, SK;
(580) 26.4.2007

(111) 186016
(210) 2960-96
(732) PORT Rychnov nad Kněžnou s.r.o., Na Poříčí 60,
516 01 Dobruška, CZ;
(580) 3.4.2007

(111) 187838
(210) 1144-97
(732) Samsung Electronics Co., Ltd., 416, Maetan-dong,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, KR;
(580) 17.4.2007

(111) 186446
(210) 667-97
(732) OLIMPEX, spol. s r. o., Wellnerova 134/7, 779 00
Olomouc, CZ;
(580) 26.4.2007

(111) 188302
(210) 964-97
(732) The Coca Cola Company, One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Georgia 30313, US;
(580) 11.4.2007
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(111) 188318
(210) 1267-97
(732) TORAY KABUSHIKI KAISHA, No. 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo
1038666, JP;
(580) 17.4.2007
(111) 188756
(210) 844-97
(732) FINECO, spol. s r. o., Mlynské Nivy 36, 821 09
Bratislava, SK;
(580) 11.4.2007
(111)
(210)
(732)
(580)

188801
1498-97
TRIDO, s. r. o., Na Brankách 3, 678 01 Blansko, CZ;
26.4.2007

(111) 188845
(210) 1835-97
(732) Crane Plastics Company LLC, 2141 Fairwood
Avenue, Columbus, Ohio 43216-1047, US;
(580) 20.4.2007
(111)
(210)
(732)
(580)

189325
1019-97
INFUSIA, a. s., Hořátev 104, 289 12 Sadská, CZ;
30.3.2007

(111) 189360
(210) 1834-97
(732) Crane Plastics Company LLC, 2141 Fairwood
Avenue, Columbus, Ohio 43216-1047, US;
(580) 20.4.2007
(111) 189369
(210) 1914-97
(732) Barnes & Noble College Booksellers, Inc., 120
Mountain View Boulevard, Baskin Ridge, New
Jersey 07920, US;
(580) 26.4.2007
(111) 189479
(210) 3714-97
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007
(111) 189949
(210) 492-98
(732) AMIGA, INC., 167 Madison Avenue, Suite 301,
New York, Ny 10016, US;
(580) 13.4.2007
(111) 190215
(210) 286-98
(732) Flowserve Management Company, 5215 N. O'
Connor Blvd., Suite 2300, Irving, Texas 75039, US;
(580) 26.4.2007
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(111) 190646
(210) 58-97
(732) SAFRAN, 2, Boulevard du Général Martial Valin, Paris, FR;
(580) 19.4.2007
(111) 191730
(210) 396-2000
(732) Víglaský Dušan, Ing., Brusnicova 7, 831 01 Bratislava, SK;
(580) 4.4.2007
(111) 192651
(210) 2760-97
(732) STAF Automation, s. r. o., Kostiviarska 4944/5,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(580) 4.4.2007
(111) 192970
(210) 489-99
(732) Matador Česká republika, a. s., Herčíkova 1a,
657 71 Brno, CZ;
(580) 4.4.2007

(111) 193042
(210) 2601-97
(732) Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd., Chancery
House, High Street, Bridgetown, BB;
(580) 26.4.2007
(111) 193283
(210) 1055-97
(732) ORION ELECTRIC CO., LTD., 41-1, Iehisa-Cho,
Echizen-City, Fukui, JP;
(580) 17.4.2007

(111) 194015
(210) 1895-99
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., The Prentice Hall
Corp. System, c/o FGR Corporate Services, Inc.,
BBV Tower, 8th floor, 254 Munoz Rivera Avenue, San Juan, 00918, Puerto Rico, US;
(580) 25.4.2007
(111) 194372
(210) 1496-97
(732) COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES SPA,
Via Astico 41, 21100 Varese, IT;
(580) 17.4.2007

(111) 195665
(210) 370-2000
(732) SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 12.4.2007
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(111) 196955
(210) 3060-99
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., The Prentice Hall
Corp. System, c/o FGR Corporate Services, Inc.,
BBV Tower, 8th floor, 254 Munoz Rivera Avenue, San Juan, 00918, Puerto Rico, US;
(580) 25.4.2007
(111) 196956
(210) 3061-99
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., The Prentice Hall
Corp. System, c/o FGR Corporate Services, Inc.,
BBV Tower, 8th floor, 254 Munoz Rivera Avenue, San Juan, 00918, Puerto Rico, US;
(580) 25.4.2007
(111) 198134
(210) 2932-2000
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., The Prentice Hall
Corp. System, c/o FGR Corporate Services, Inc.,
BBV Tower, 8th floor, 254 Munoz Rivera Avenue, San Juan, 00918, Puerto Rico, US;
(580) 25.4.2007
(111) 198725
(210) 3236-2000
(732) Víglaský Dušan, Ing., Brusnicova 7, 831 01 Bratislava, SK;
(580) 4.4.2007
(111) 199006
(210) 3232-2001
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007
(111) 199701
(210) 693-2001
(732) Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio - F. I. A. M. M. S. p. A., viale Europa,
63, 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza), IT;
(580) 25.4.2007
(111) 199910
(210) 1394-2001
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007
(111) 199911
(210) 1397-2001
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007
(111) 200069
(210) 1395-2001
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007

(111) 200070
(210) 1396-2001
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007
(111) 200071
(210) 1398-2001
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007
(111) 200072
(210) 1399-2001
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007
(111) 200073
(210) 1403-2001
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007

(111) 200074
(210) 1404-2001
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007
(111) 200138
(210) 790-2001
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., The Prentice Hall
Corp. System, c/o FGR Corporate Services, Inc.,
BBV Tower, 8th floor, 254 Munoz Rivera Avenue, San Juan, 00918, Puerto Rico, US;
(580) 25.4.2007

(111) 200149
(210) 532-2002
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007
(111) 200150
(210) 533-2002
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007

(111) 200151
(210) 534-2002
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007
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(111) 200202
(210) 1408-2001
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007
(111) 200203
(210) 1409-2001
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007
(111) 201012
(210) 1847-2001
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007
(111) 201013
(210) 1848-2001
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007

(111) 201014
(210) 1849-2001
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007
(111) 201015
(210) 1850-2001
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007

(111) 201016
(210) 1851-2001
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007
(111) 201017
(210) 1852-2001
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007

(111) 201533
(210) 3057-2001
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., The Prentice Hall
Corp. System, c/o FGR Corporate Services, Inc.,
BBV Tower, 8th floor, 254 Munoz Rivera Avenue, San Juan, 00918, Puerto Rico, US;
(580) 25.4.2007
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(111) 201534
(210) 3058-2001
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., The Prentice Hall
Corp. System, c/o FGR Corporate Services, Inc.,
BBV Tower, 8th floor, 254 Munoz Rivera Avenue, San Juan, 00918, Puerto Rico, US;
(580) 25.4.2007
(111) 201535
(210) 3059-2001
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., The Prentice Hall
Corp. System, c/o FGR Corporate Services, Inc.,
BBV Tower, 8th floor, 254 Munoz Rivera Avenue, San Juan, 00918, Puerto Rico, US;
(580) 25.4.2007
(111) 203234
(210) 125-2002
(732) Euro Mall Žilina S. C., a. s., Vysokoškolákov 52,
010 08 Žilina, SK;
(580) 18.4.2007
(111) 204873
(210) 1384-2002
(732) LB International, spol. s r. o., Tomášikova 10/E,
821 03 Bratislava, SK;
(580) 25.4.2007

(111) 205240
(210) 3131-2002
(732) OPTIMA CORPORATION BRATISLAVA, s. r. o.,
Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, SK;
(580) 19.4.2007
(111) 205579
(210) 109-2003
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., The Prentice Hall
Corp. System, c/o FGR Corporate Services, Inc.,
BBV Tower, 8th floor, 254 Munoz Rivera Avenue, San Juan 00918, Puerto Rico, US;
(580) 25.4.2007

(111) 205580
(210) 110-2003
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., The Prentice Hall
Corp. System, c/o FGR Corporate Services, Inc.,
BBV Tower, 8th floor, 254 Munoz Rivera Avenue, San Juan, 00918, Puerto Rico, US;
(580) 25.4.2007
(111) 205581
(210) 111-2003
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., The Prentice Hall
Corp. System, c/o FGR Corporate Services, Inc.,
BBV Tower, 8th floor, 254 Munoz Rivera Avenue, San Juan, 00918, Puerto Rico, US;
(580) 25.4.2007
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(111) 205582
(210) 112-2003
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., The Prentice Hall
Corp. System, c/o FGR Corporate Services, Inc.,
BBV Tower, 8th floor, 254 Munoz Rivera Avenue, San Juan, 00918, Puerto Rico, US;
(580) 25.4.2007

(111) 207269
(210) 1834-2003
(732) LB International, spol. s r. o., Tomášikova 10/E,
821 03 Bratislava, SK;
(580) 25.4.2007
(111) 207270
(210) 1835-2003
(732) LB International, spol. s r. o., Tomášikova 10/E,
821 03 Bratislava, SK;
(580) 25.4.2007
(111) 207273
(210) 1845-2003
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 18.4.2007

(111) 207274
(210) 1846-2003
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007
(111) 208120
(210) 1844-2003
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007

(111) 208841
(210) 3108-2003
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007
(111) 208842
(210) 3116-2003
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007

(111) 208843
(210) 3119-2003
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007

(111) 208844
(210) 3120-2003
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007
(111) 208861
(210) 3109-2003
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007
(111) 208862
(210) 3114-2003
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007
(111) 208863
(210) 3117-2003
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007
(111) 208864
(210) 3121-2003
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007
(111) 208865
(210) 3122-2003
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007
(111) 209469
(210) 760-2004
(732) Santander Consumer Finance a.s., Šafránkova 1,
155 00 Praha, CZ;
(580) 4.4.2007
(111) 209470
(210) 761-2004
(732) Santander Consumer Finance a.s., Šafránkova 1,
155 00 Praha, CZ;
(580) 4.4.2007
(111) 209471
(210) 764-2004
(732) Santander Consumer Finance a.s., Šafránkova 1,
155 00 Praha, CZ;
(580) 4.4.2007
(111) 209599
(210) 334-2004
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍSTVA SR 6 - 2007 - SK (zmeny v údajoch OZ)

315

(111) 210082
(210) 3115-2003
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007

(111) 213777
(210) 669-2005
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007

(111) 211084
(210) 2280-2004
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007

(111) 213874
(210) 2790-2002
(732) OPTIMA CORPORATION BRATISLAVA, s. r. o.,
Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, SK;
(580) 18.4.2007

(111) 212541
(210) 3071-2004
(732) The Cartoon Netvork, Inc., 1050 Techwood Drive, N. W., Atlanta, Georgia 30318, US;
(580) 12.4.2007

(111) 214042
(210) 5070-2005
(732) Turner Network Television, Inc., 1050 Techwood
Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, US;
(580) 12.4.2007

(111) 212762
(210) 3654-2004
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007

(111) 214043
(210) 5104-2005
(732) Turner Network Television, Inc., 1050 Techwood
Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, US;
(580) 12.4.2007

(111) 212763
(210) 3655-2004
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007

(111) 214219
(210) 5767-2005
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007

(111) 212764
(210) 3656-2004
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007

(111) 214220
(210) 5768-2005
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007

(111) 212767
(210) 5367-2004
(732) Lekkerland GmbH & Co. KG, Europaallee 57,
50226 Frechen, DE;
(580) 12.4.2007

(111) 214629
(210) 5684-2005
(732) EASTFIELD a. s., Ventúrska 1, 811 01 Bratislava, SK;
(580) 18.4.2007

(111) 213759
(210) 436-2005
(732) STAF Automation, s. r. o., Kostiviarska 4944/5,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(580) 4.4.2007

(111) 214630
(210) 5685-2005
(732) EASTFIELD a. s., Ventúrska 1, 811 01 Bratislava, SK;
(580) 18.4.2007

(111) 213760
(210) 437-2005
(732) STAF Automation, s. r. o., Kostiviarska 4944/5,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(580) 4.4.2007

(111) 214631
(210) 5686-2005
(732) EASTFIELD a. s., Ventúrska 1, 811 01 Bratislava, SK;
(580) 18.4.2007

(111) 213761
(210) 439-2005
(732) STAF Automation, s. r. o., Kostiviarska 4944/5,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(580) 4.4.2007

(111) 214632
(210) 5687-2005
(732) EASTFIELD a. s., Ventúrska 1, 811 01 Bratislava, SK;
(580) 18.4.2007
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(111) 214633
(210) 5688-2005
(732) EASTFIELD a. s., Ventúrska 1, 811 01 Bratislava, SK;
(580) 18.4.2007

(111) 215410
(210) 6296-2005
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007

(111) 214634
(210) 5689-2005
(732) EASTFIELD a. s., Ventúrska 1, 811 01 Bratislava, SK;
(580) 18.4.2007

(111) 215411
(210) 6297-2005
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007

(111) 214635
(210) 5690-2005
(732) EASTFIELD a. s., Ventúrska 1, 811 01 Bratislava, SK;
(580) 18.4.2007

(111) 215495
(210) 6084-2005
(732) INTERSET Bratislava, s. r. o., Židovská 3/104716,
811 08 Bratislava, SK;
(580) 25.4.2007

(111) 214636
(210) 5691-2005
(732) EASTFIELD a. s., Ventúrska 1, 811 01 Bratislava, SK;
(580) 18.4.2007
(111) 214637
(210) 5692-2005
(732) EASTFIELD a. s., Ventúrska 1, 811 01 Bratislava, SK;
(580) 18.4.2007
(111) 214638
(210) 5693-2005
(732) EASTFIELD a. s., Ventúrska 1, 811 01 Bratislava, SK;
(580) 18.4.2007
(111) 214810
(210) 1395-2005
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007
(111) 215187
(210) 1637-2005
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813
33 Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007
(111) 215211
(210) 1816-2005
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007
(111) 215409
(210) 6294-2005
(732) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(580) 2.5.2007

(111) 215963
(210) 6342-2005
(732) Slovak Lines, a. s., Rožňavská 2, 820 04 Bratislava, SK;
(580) 4.4.2007

(111) 216268
(210) 438-2005
(732) STAF Automation, s. r. o., Kostiviarska 4944/5,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(580) 4.4.2007
(111) 216433
(210) 5170-2006
(732) Slovak Lines, a. s., Rožňavská 2, 820 04 Bratislava, SK;
(580) 4.4.2007

(111) 216552
(210) 5171-2006
(732) Slovak Lines, a. s., Rožňavská 2, 820 04 Bratislava, SK;
(580) 4.4.2007
(111) 216764
(210) 766-2006
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007

(111) 216765
(210) 767-2006
(732) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 17.4.2007
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Licenčné zmluvy registrované
(111) 183067
(210) 660-95
(732) HANSA SPORT, s. r. o., Na Karasiny 73, 971 01
Prievidza, SK;
(791) Produtex s.r.o., Teplárenská 1, 971 01 Prievidza, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 23.2.2007
(580) 11.4.2007
(111) 183983
(210) 1279-96
(732) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140,
D-53113 Bonn, DE;
(791) Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62
Bratislava, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.12.2005
(580) 4.4.2007

(111) 185862
(210) 2858-95
(732) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140,
D-53113 Bonn, DE;
(791) Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62
Bratislava, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.12.2005
(580) 4.4.2007
(111) 185863
(210) 2859-95
(732) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140,
D-53113 Bonn, DE;
(791) Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62
Bratislava, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.12.2005
(580) 4.4.2007

(111) 187403
(210) 1067-97
(732) Provazník Vít, MUDr., Klincová 15, 821 08 Bratislava, SK;
(791) PROVITA BRATISLAVA s.r.o., Líščie údolie 57,
842 31 Bratislava, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.1.2007
(580) 24.4.2007

(111) 197195
(210) 2422-2000
(732) COOP Jednota Bratislava, spotrebné družstvo,
Stromová 16, 833 02 Bratislava, SK;
(791) COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 10.12.2003
(580) 11.4.2007

(111)
(210)
(732)
(791)

211231
1942-2004
Šmehýl Milan, Ing., J. Vuruma 8, 010 01 Žilina, SK;
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Murgašova 3, 010 01
Žilina, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 26.5.2006
(580) 4.4.2007
(111)
(210)
(732)
(791)

211231
1942-2004
Šmehýl Milan, Ing., J. Vuruma 8, 010 01 Žilina, SK;
DOXX - Stávkové kancelárie, spol. s r. o., Murgašova 3, 010 01 Žilina, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 19.12.2006
(580) 4.4.2007

(111) 186197
(210) 217-97
(732) HANSA SPORT, s. r. o., Na Karasiny 73, 971 01
Prievidza, SK;
(791) Produtex s.r.o., Teplárenská 1, 971 01 Prievidza, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 23.2.2007
(580) 11.4.2007

(111) 217146
(210) 5275-2006
(732) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(791) Unilever Slovensko, spol. s r. o., Cintorínska 3/B,
810 00 Bratislava, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 30.12.2005
(580) 20.4.2007

(111) 187063
(210) 218-97
(732) HANSA SPORT, s. r. o., Na Karasiny 73, 971 01
Prievidza, SK;
(791) Produtex s.r.o., Teplárenská 1, 971 01 Prievidza, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 23.2.2007
(580) 11.4.2007

(111) MOZ 680034
(732) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140,
53104 Bonn, Allemagne, DE;
(791) T-Mobile International AG & Co. KG, Landgrabenweg 151, 53225 Bonn, Allemagne, DE;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 23.12.2004
(580) 30.4.2007
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(111) MOZ 680035
(732) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140,
53104 Bonn, Allemagne, DE;
(791) T-Mobile International AG & Co. KG, Landgrabenweg 151, 53225 Bonn, Allemagne, DE;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 23.12.2004
(580) 30.4.2007

Sublicenčné zmluvy registrované
(111) MOZ 680034
(732) T-Mobile International AG & Co. KG, Landgrabenweg 151, 53225 Bonn, Allemagne, DE;
(791) T-Mobile Global Holding Nr. 2 GmbH, Landgrabenweg 151, 53225 Bonn, Allemagne, DE;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 16.3.2005
(580) 30.4.2007

(111) MOZ 680035
(732) T-Mobile International AG & Co. KG, Landgrabenweg 151, 53225 Bonn, Allemagne, DE;
(791) T-Mobile Global Holding Nr. 2 GmbH, Landgrabenweg 151, 53225 Bonn, Allemagne, DE;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 16.3.2005
(580) 30.4.2007

(111) MOZ 680034
(732) T-Mobile Global Holding Nr. 2 GmbH, Landgrabenweg 151, 53225 Bonn, Allemagne, DE;
(791) EuroTel Bratislava, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03
Bratislava, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 16.3.2005
(580) 30.4.2007

(111) MOZ 680035
(732) T-Mobile Global Holding Nr. 2 GmbH, Landgrabenweg 151, 53225 Bonn, Allemagne, DE;
(791) EuroTel Bratislava, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03
Bratislava, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 16.3.2005
(580) 30.4.2007
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Medzinárodne zapísané ochranné známky
(111) 120346
(220) 4.6.1949
(800) 917 877
Dátum medzinárodného zápisu: 8.2.2007
Platnosť pre: BX, BG, CY, DK, EE, FI, FR, GR,
IE, LT, LV, HU, DE, PL, PT, AT, RO, SI, ES,
SE, IT, GB
(111) 205001
(220) 19.8.2002
(800) 916 053
Dátum medzinárodného zápisu: 7.8.2006
Platnosť pre: KZ, RU, RS, CH, UA
(111) 205972
(220) 29.12.2003
(800) 829 790
Dátum medzinárodného zápisu: 14.3.2007
Platnosť pre: FR, AT
(111) 214423
(220) 27.1.2006
(800) 917 175
Dátum medzinárodného zápisu: 12.7.2006
Platnosť pre: BX, BY, BA, BG, CZ, DK, EE, FI,
FR, GR, HR, IE, LT, LV, MK, HU, MD, DE,
NO, PL, PT, AT, RO, RU, SI, RS, ES, CH, SE,
IT, TR, UA, GB

(111) 215541
(220) 4.5.2006
(800) 917 303
Dátum medzinárodného zápisu: 9.11.2006
Platnosť pre: AL, AM, AU, AZ, BY, BA, BG,
CN, EG, EM, HR, IR, IS, JP, KE, KP, KR, CU,
LI, MK, MA, MD, MC, RO, RU, SM, US, RS,
CH, TR, UA, VN
(111) 216634
(220) 18.10.2004
(800) 916 194
Dátum medzinárodného zápisu: 25.1.2006
Platnosť pre: CZ, HU, PL

(111) 216650
(220) 14.9.2006
(800) 916 101
Dátum medzinárodného zápisu: 8.2.2007
Platnosť pre: CZ, HU, PL
(111) 216653
(220) 29.9.2006
(800) 917 863
Dátum medzinárodného zápisu: 8.2.2007
Platnosť pre: BG, CZ, PL, AT, RU, ES, CH, IT, UA

(111) 214739
(220) 28.2.2006
(800) 916 969
Dátum medzinárodného zápisu: 8.8.2006
Platnosť pre: CZ, HU, DE, PL, AT, UA

Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy)
(111) 183067
(210) 660-95
(732) HANSA SPORT, s. r. o., Na Karasiny 73, 971 01
Prievidza, SK;
Záložný veriteľ:
Produtex s.r.o., Teplárenská 1, 971 01 Prievidza, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 23.2.2007
(580) 11.4.2007
(111) 186197
(210) 217-97
(732) HANSA SPORT, s. r. o., Na Karasiny 73, 971 01
Prievidza, SK;
Záložný veriteľ:
Produtex s.r.o., Teplárenská 1, 971 01 Prievidza, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 23.2.2007
(580) 11.4.2007

(111) 187063
(210) 218-97
(732) HANSA SPORT, s. r. o., Na Karasiny 73, 971 01
Prievidza, SK;
Záložný veriteľ:
Produtex s.r.o., Teplárenská 1, 971 01 Prievidza, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 23.2.2007
(580) 11.4.2007
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Zastavené konania o prihláškach ochranných známok
(210)
5773-2006

Zamietnuté prihlášky ochranných známok
(210)

(210)

(210)

(210)

579-2002
2839-2002
2659-2004

2660-2004
2662-2004
3056-2004

3057-2004
3316-2004
5559-2005

6368-2005

Zaniknuté ochranné známky
(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

91251
94690
110975
110976
110977
110978
110979
110980
114764
114765
152784
152829
157000
157001
157094
157095
157250
157261
157262
163161
177167
177268
177269
177316
177345
177349
177601
177640
177675
177675A
177715
177716
177717
177718
177719
177720
177976

07.09.2006
30.09.2007
11.09.2006
11.09.2006
11.09.2006
11.09.2006
11.09.2006
11.09.2006
12.09.2006
12.09.2006
18.09.2006
13.09.2006
23.09.2006
23.09.2006
30.09.2006
30.09.2006
08.09.2006
28.09.2006
29.09.2006
28.09.2006
20.09.2006
24.09.2006
20.09.2006
16.09.2006
23.09.2006
16.09.2006
11.09.2006
06.09.2006
11.09.2006
11.09.2006
04.09.2006
04.09.2006
04.09.2006
04.09.2006
04.09.2006
04.09.2006
04.09.2006

178099
180052
182336
182337
182338
182339
183563
184850
184854
184878
185168
185171
185173
185176
185177
185179
185180
185182
185183
185185
185186
185190
185191
185192
185193
185196
185199
185206
185207
185208
185210
185213
185215
185216
185217
185218
185219

18.09.2006
15.10.1999
26.09.2006
26.09.2006
26.09.2006
26.09.2006
09.09.2006
05.09.2006
06.09.2006
23.09.2006
02.09.2006
02.09.2006
02.09.2006
03.09.2006
04.09.2006
04.09.2006
04.09.2006
04.09.2006
04.09.2006
04.09.2006
04.09.2006
06.09.2006
06.09.2006
06.09.2006
06.09.2006
09.09.2006
02.09.2006
18.09.2006
18.09.2006
18.09.2006
18.09.2006
19.09.2006
19.09.2006
19.09.2006
20.09.2006
20.09.2006
20.09.2006

185220
185224
185226
185230
185231
185232
185554
185556
185557
185559
185560
185564
185565
185568
185569
185570
185571
185574
185575
185579
185580
185585
185586
185587
185588
185974
185978
185980
185981
185982
185983
185985
185988
185990
185992
185993
185996

20.09.2006
23.09.2006
23.09.2006
24.09.2006
24.09.2006
24.09.2006
02.09.2006
04.09.2006
04.09.2006
05.09.2006
05.09.2006
05.09.2006
09.09.2006
20.09.2006
24.09.2006
24.09.2006
25.09.2006
25.09.2006
26.09.2006
27.09.2006
27.09.2006
30.09.2006
30.09.2006
30.09.2006
30.09.2006
06.09.2006
10.09.2006
10.09.2006
11.09.2006
11.09.2006
11.09.2006
11.09.2006
12.09.2006
12.09.2006
16.09.2006
19.09.2006
27.09.2006

185997
186258
186326
186666
186668
186669
186670
186971
186976
186979
186980
186982
186983
187303
187304
187307
187633
187738
187740
187741
188223
188224
188715
188716
188717
190048
191771
192903
194126
194838
198420
200082
205388
207924
208569
217537

23.09.2006
10.09.2006
03.09.2006
09.09.2006
19.09.2006
25.09.2006
25.09.2006
11.09.2006
16.09.2006
25.09.2006
25.09.2006
25.09.2006
30.09.2006
05.09.2006
09.09.2006
30.09.2006
11.09.2006
06.09.2006
18.09.2006
20.09.2006
10.09.2006
10.09.2006
04.09.2006
04.09.2006
16.09.2006
06.09.2006
10.09.2006
10.09.2006
04.09.2006
17.09.2006
23.09.2006
10.09.2006
27.03.2006
24.04.2006
23.03.2007
30.04.2007
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Čiastočne vymazané ochranné známky
30 - Zmrzliny, cestoviny, výrobky zo strukovín zaradené do triedy 30, krupica, krúpy, horčica, korenie a prísady, škroby a výrobky zo škrobu, soľ,
výrobky racionálnej výživy ako müsli, kukuričné
lupienky, krehké chleby, cereálne tyčinky, výrobky zo sóje zaradené do triedy 30 a ochutené cereálie, sladké i slané cestá v prášku, zemiaková kaša a zemiakové knedle v prášku.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina, čerstvá sója a strukoviny, zemiaky, potraviny pre zvieratá.
32 - Koncentráty.
33 - Alkoholické nápoje.

(111) 207971
(210) 2139-2001
(220) 13.7.2001
Dátum čiastočného výmazu: 14.9.2005
9 (511) 1, 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33
(511) 1 - Umelé sladidlá.
3 - Pracie prostriedky, aviváže, čistiace a leštiace
prostriedky, kozmetické výrobky, prípravky na
ústnu hygienu, vata a vatové výrobky na kozmetické účely.
5 - Vata a vatové výrobky na lekárske účely, hygienické vložky, osviežovače vzduchu.
16 - Plienky z papiera alebo buničiny, toaletný papier, papierové obrúsky, vreckovky a kuchynské
utierky.
29 - Mlieko a mliečne výrobky, polievky, bujóny,
konzervované sójové výrobky, mäso a mäsové
výrobky vrátane konzervovaných a mrazených,
polotovary z mäsa a hotové jedlá, polotovary zo
zeleniny a ovocia a hotové jedlá, konzervované
a mrazené výrobky z cestovín, ryže a strukovín,
polotovary z nich a hotové jedlá, upravené zemiaky a konzervované zemiaky.

Opravy adries
(111) 187361
(210) 598-97
(732) The Singer Company Limited, 2nd floor Sixty Circular Road, Douglas, IM;
Vestník č. 4/2007 - str. 298, 327

(111) 181950
(210) 1735-93
(732) Husqvarna AB, Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna, SE;
Vestník č. 4/2007 - str. 321, 327

Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
(111) 157926
(210) 40573
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH & Co OHG,
Scholtzstrasse 3, D-21465 Reinbek, DE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
Vestník č. 5/2007 - str. 205, 260
(111) 157927
(210) 40584
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH & Co OHG,
Scholtzstrasse 3, D-21465 Reinbek, DE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
Vestník č. 5/2007 - str. 205, 260

(111) 207696
(210) 1750-2004
(800) 841 396
Vestník č. 11/2005 - str. 261
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Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb
(210) 6148-2006
8 (511) 9, 16, 35, 38, 41
(511) 41 - …a vykonávanie hier a súťaží aj verejných.
Vestník č. 4/2007 - str. 208

(111)
(210)
8 (511)
(511)

217123
1250-2006
5, 29, 30, 32
5 - …doplnky na zlepšenie fyzickej, psychickej
a zdravotnej kondície,...
Vestník č. 12/2006 - str. 129

(111)
(210)
9 (511)
(511)

217365
5630-2006
6, 7, 11, 19, 37
6 - ...posuvné okná; kovové závory; kovové potrubia...
Vestník č. 12/2006 - str. 162

ČASŤ
OZNAČENIA PÔVODU VÝROBKOV
A ZEMEPISNÉ OZNAČENIA VÝROBKOV
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Zverejnené zemepisné označenia výrobkov
Číslo žiadosti: 1-2007
Názov zemepisného označenia: „Oravský korbáčik“ alebo „Zázrivský korbáčik“
Dátum podania žiadosti: 07.05.2007
Žiadateľ: Združenie zázrivských korbáčikárov, Dolina 126, 027 05 Zázrivá, SK;
Druh produktu: Syr
Opis výrobku
Oravský korbáčik alebo Zázrivský korbáčik je parený syr údený alebo neúdený tvaru korbáčika s dĺžkou 10 - 50 cm. Vyrába sa tradičným spôsobom - parením vykysnutého a čiastočne prezretého hrudkového syra v horúcej vode, jeho vyťahovaním
do tvaru nití, ktoré sa tradične nazývajú „vojky“ s hrúbkou od 2 do 10 mm. Vytiahnuté nite - vojky sa potom spletajú do tvaru
korbáčika.
Charakteristické senzorické vlastnosti sú dané vytvorenou vláknitou štruktúrou vytiahnutých nití z pareného syrového cesta
a špecifickým tvarom korbáčika vzniknutého po zapletení jednotlivých nití.
Oravský korbáčik alebo Zázrivský korbáčik sa na trhu ponúka v potravinárskej fólii v skupinovom balení odlišujúcom sa
počtom kusov a hmotnosťou balenia výrobku.
Zemepisná oblasť
Výroba Oravského korbáčika alebo Zázrivského korbáčika sa uskutočňuje v povodí rieky Oravy (región Orava) na území
Slovenskej republiky. Zemepisná oblasť je ohraničená zo severu a východu štátnou hranicou s Poľskou republikou, západnou
hranicou okresu Námestovo a Dolný Kubín a južnou hranicou okresov Dolný Kubín a Tvrdošín. Obec Zázrivá je súčasťou tohto územia.
Kontakt
Ján Záň, Dolina 126, 027 05 Zázrivá, SK;
Prístup k špecifikácii výrobku: http://www.upv.sk/pdf/specifkorbac_ek.pdf

