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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

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 9 - 2007 - SK (patenty)

7

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
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BA9A

Zverejnené patentové prihlášky

(21)

(51)

5100-2005
5112-2005
6-2006
8-2006
13-2006
19-2006

E03D 1/24
E21D 9/08
F03G 7/00
B23Q 1/25
F02B 53/00
B62J 1/00

(21)
23-2006
26-2006
27-2006
29-2006
35-2006
36-2006

(51)

(21)

F16B 39/00
C04B 2/00
B22F 3/00
B29C 35/04
F28D 7/10
A61K 36/185

37-2006
41-2006
42-2006
44-2006
5003-2006
5016-2006

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

A61K 36/185, A61K 31/7004, A61P 43/00
36-2006
23.2.2006
Osztoš Ladislav, Prievidza, SK;
Osztoš Ladislav, Prievidza, SK;
Rakytníkový vitamínový prípravok
Vitamínový prípravok pozostávajúci z usušených
a pomletých plodov rakytníka rešetliakového (Hippophae rhamnoides) a glukózy.

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

B01F 7/16
42-2006
3.3.2006
Vároš Jozef, Štiavnik, SK;
Vároš Jozef, Štiavnik, SK;
Zvislá motorová miešačka
Zvislá motorová miešačka s nakláňacou hlavicou
je stavaná zvisle. Pohon s miešadlom je v dolnej
časti. Pri zapnutí pohonu sa miešadlo otáča, vybruje, mieša potrebnú zmes a zároveň sa ovláda
jeho pohyb podľa potreby do všetkých strán. Miešačka je schopná dokonale, bez fyzickej námahy
premiešať požadované materiály.

8 (51)
(21)
(22)
(71)
(72)
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B22F 3/00, B22F 3/02
27-2006
16.2.2006
Ústav materiálového výskumu SAV, Košice, SK;
Ďurišin Juraj, Ing., CSc., Košice, SK; Orolínová Mária, Ing., Košice, SK; Ďurišinová Katarína, Ing.,
Košice, SK;
(54) Spôsob lisovania práškových výliskov s definovanou polohou neutrálnej roviny
(57) Vynález sa zaoberá lisovaním tvarovo náročných
práškových súčiastok s ľubovoľne definovanou
polohou neutrálnej roviny. Neutrálna rovina sa vyznačuje tým, že sa v nej všetky sily pôsobiace pri
lisovaní rušia a v lisovnici nedochádza pri lisovaní k posuvu prášku. Vzhľadom na neutrálnu
rovinu je v protiľahlých rezoch priebeh fyzikálnych vlastností vo výlisku rovnaký a spojitý v celom objeme výlisku. Poloha neutrálnej roviny je
definovaná geometrickým tvarom a rozmerom
výlisku, prípadne polohou geometrickej osi dutiny kolmej na smer lisovania. Z lisovacích charakteristík prášku sa určia rýchlosti lisovníkov
vzhľadom na lisovnicu tak, aby počas lisovania
bola dodržaná podmienka nulového posuvu neutrálnej roviny. Daný spôsob lisovania umožňuje
priame lisovanie tvarovo náročných viacúrovňových súčiastok s prípadnými dutinami, ktorých
os je kolmá na smer lisovania a leží v neutrálnej
rovine.

8 (51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

(51)
E04C 1/00
E05B 13/00
B01F 7/16
B29C 33/02
B28D 1/14
C23C 16/04

(21)

(51)

5020-2006
5079-2006
24-2007

E05B 65/12
C07D 491/00
B65G 17/00

B23Q 1/25
8-2006
17.1.2006
MONEDA, a. s., Turčianske Teplice, SK;
Turan Viliam, Ing., Turčianske Teplice, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
Upínací stôl na upínanie obrobkov
Upínací stôl na upínanie obrobkov pozostáva
z upínacej dosky (1), ktorá má zo spodnej strany
upevnený ozubený veniec (2), do ktorého zapadá
pastorok zo závitovkovej prevodovky (3) spojenej s elektromotorom (4). Závitovková prevodovka (3) a elektromotor (4) sú pevne umiestnené na nosnom sklopnom prvku (5), avšak upínacia doska (1) je k nosnému sklopnému prvku (1)
pripevnená otočne. Nosný sklopný prvok (5) je vzájomne spojený so sklopným ramenom (6) otočným kĺbom. Nosný sklopný prvok (5) obsahuje
prostriedky (7) na upevnenie aspoň jedného naklápacieho valca (8), ktorého druhý koniec je upevnený na sklopnom ramene (6). Ďalej druhý koniec sklopného ramena (6) je výkyvne upevnený
k stabilizačnej päte (9), pričom sklopné rameno
(6) je tiež spojené aspoň jedným zdvihovým valcom
(10) so stabilizačnou pätou (9) cez pomocnú priečku (11) s otočnými prvkami, ktorá je umiestnená
vo vnútornej strane stabilizačnej päty (9). Z vonkajšej strany stabilizačnej päty (9) je situovaný
box (12) s energetickým napájaním, ovládaním,
riadiacou jednotkou a zdrojom tlakového média
pre naklápacie valce (8) a zdvihové valce (10).
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8 (51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)

B28D 1/14, B23B 41/00
5003-2006
13.1.2006
AMV Slovakia, s. r. o., Nové Zámky, SK;
Višňovský Andrej, Ing., Nové Zámky, SK;
Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
Spôsob vŕtania presných otvorov a zariadenie
na jeho realizáciu
(57) Spôsob vŕtania presných otvorov do kamenných
dosiek sa realizuje na zariadení na vŕtanie presných otvorov. Po osadení a upevnení vrtáka (5)
požadovaných rozmerov zodpovedajúcich priemeru vyvrtávaného otvoru sa zapne prívod chladiaceho média. Nastaví sa požadovaná hĺbka otvoru a laserovým zameriavaním sa zameria požadované miesto otvoru. Zapne sa hnacia jednotka
(8), po čom sa jemným zatlačením na rukoväti
(9.1) a (9.2) zariadenia na vŕtanie presných otvorov do kamennej dosky vyvŕta presný otvor.

8 (51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)

(57)

8 (51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)

B29C 33/02, B29C 33/10
44-2006
3.3.2006
MATADOR, a. s., Púchov, SK;
Hajdúch Jaroslav, Ing., Bytča, SK;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
Odvzdušňovací ventil do odvzdušňovacích otvorov vulkanizačných foriem
(57) Odvzdušňovací ventil (3) do odvzdušňovacích otvorov vulkanizačných foriem najmä pre oblasť dezénu behúňa pozostáva z ventilového puzdra (5),
v ktorom je pohyblivo uložená ventilová vložka
(4) a vinutá pružina (6), pričom ventilovú vložku
(4) tvorí ventilový driek (4-3), ktorý je na jednom konci vybavený tanierom (4-1) a na druhom
konci kužeľovou plochou (4-2), prechádzajúcou
do opačne orientovaného kužeľového zakončenia. Pohyb ventilovej vložky (4) je riadený obmedzovačom otvorenia ventilu. Vnútorná plocha ventilového puzdra (5) je v časti (5-4) vzdialenejšej
od taniera (4-1) ventilovej vložky (4) vybavená
kužeľovou plochou (5-2) odvrátenou od taniera
(4-1). Obmedzovač otvorenia ventilu je vytvorený dvomi vzájomne spolupracujúcimi kužeľovými plochami (4-2, 5-2) alebo časťami kužeľových plôch (4-2, 5-2), pričom kužeľová plocha
(4-2) vytvorená na konci ventilového drieku (4-3)
ventilovej vložky (4) je orientovaná proti kužeľovej ploche (5-2) alebo časti kužeľovej plochy
(5-2) ventilového puzdra (5).

8 (51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

B29C 35/04
29-2006
16.2.2006
SCHEITER GmbH, WARMETECHNISCHE ANLAGEN, Graz, AT;
Scheiter Werner, Graz, AT;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
Spôsob horúcovodného vyhrievania vnútorného priestoru vulkanizačných lisov na výrobu
autoplášťov a zariadenie na uskutočňovanie
tohto spôsobu
Spôsob horúcovodného vyhrievania vnútorného
priestoru vulkanizačného lisu s vnútornou membránou alebo bez membrány na výrobu autoplášťov zahŕňa privedenie tvarovacej pary do vnútorného priestoru autoplášťa, umiestneného horizontálne vo vulkanizačnom lise, alebo do membrány
a následné privedenie vyhrievacej vysokotlakovej pary, ďalej vyhrievanie a tlakovanie vnútorného priestoru autoplášťa privedením horúcej tlakovej vody špirálovite prúdiacej vo vnútornom
priestore autoplášťa alebo v membráne a po ukončení vulkanizačného cyklu vytlačenie horúcej vody z vnútorného priestoru autoplášťa pôsobením
vysokotlakovej pary na hladinu horúcej vody zhora smerom dole, pričom vysokotlaková para je
privedená do hornej časti vnútorného priestoru
autoplášťa.
B62J 1/00
19-2006
7.2.2006
Laubert Jaroslav, Banská Bystrica, SK;
Laubert Jaroslav, Banská Bystrica, SK;
Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
Bicyklové sedlo
Bicyklové sedlo, v ktorého telese (1) je umiestnený mechanizmus na jeho bočné naklápanie
okolo predozadnej osi, ktorý pozostáva zo strmeňa (2), ktorého rúrka (21) je výkyvne uložená na
oske (12) a ktorého držiak (22) slúži na upevnenie na sedlovku (3).
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8 (51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

B65G 17/00
24-2007
5.2.2007
20 2006 002 079.9
8.2.2006
DE
MINDA Industrieanlagen GmbH, Minden, DE;
Zeddies Hubertus, Dr., Hannover, DE;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
Prepravné zariadenie pre ťažké náklady
Prepravné zariadenie pre ťažké náklady s modulárnou, uzatvorenou podávacou reťazou ako nosným a ťažným prvkom, v ktorom podávacia reťaz prinajmenšom čiastočne dosadá na dopravníkovú podložku a dopravníková podložka tvorí
klznú rovinu, pričom nosné valčeky (11) sú usporiadané vyčnievajúco nad klznú rovinu (14) a podávacia reťaz (3) je usporiadaná na odvíjanie sa
pozdĺž nosných valčekov (11).

8 (51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)

C04B 2/00
26-2006
15.2.2006
ÚVR Košice, a. s., Košice, SK;
Tunega Ondrej, Ing., Košice, SK;
Tunega Ondrej, Ing., Košice, SK;
Výroba práškového vápenného hydrátu obyčajného z odpadových karbidových vápenných
kalov
(57) Opisuje sa technologický postup výroby práškového vápenného hydrátu obyčajného z odpadových karbidových vápenných kalov vznikajúcich
ako vedľajší produkt pri výrobe acetylénu z karbidu vápnika v chemickom a hutníckom priemysle. Premena kalu na práškovú formu je dosiahnutá využitím tepla vznikajúceho pri hasení vápna vzdušného rôzneho pôvodu.

8 (51) C07D 491/00, C07D 498/00, C07D 513/00,
C07D 515/00, A61K 31/4353, A61P 9/00
(21) 5079-2006
(22) 23.3.2005
(31) 2004-084605
(32) 23.3.2004
(33) JP
(71) NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
(72) Ohrai Kazuhiko, Chiba, JP; Uesugi Osamu, Chiba, JP; Okada Takumi, Chiba, JP; Matsuda Tomoyuki, Saitama, JP; Shigeta Yukihiro, Chiba, JP;
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(86) PCT/JP2005/006004
(87) WO2005/090357
(54) Tricyklická benzopyránová zlúčenina ako antiarytmické činidlo
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(57) Opísané sú benzopyránové deriváty všeobecného
vzorca (I) alebo (II), kde R1 a R2 znamenajú každý nezávisle atóm vodíka, alkylovú skupinu s 1
až 6 atómami uhlíka alebo arylovú skupinu so 6
až 14 atómami uhlíka, R3 znamená atóm vodíka
alebo alkylkarbonyloxyskupinu s 1 až 6 atómami
uhlíka alebo spoločne s R4 tvoria väzbu, R4 znamená atóm vodíka alebo spoločne s R3 tvoria
väzbu, m znamená celé číslo 0 až 4, n znamená
celé číslo 0 až 4, V znamená jednoduchú väzbu,
CR7R8, NR9, O, S, SO alebo SO2, R5 znamená
atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 až 6
atómami uhlíka, R6 znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, cykloalkylovú skupinu s 3 až 8 atómami uhlíka, aminoskupinu, alkylaminoskupinu s 1 až 6 atómami
uhlíka, dialkylaminoskupinu s 1 až 6 atómami
uhlíka, arylaminoskupinu so 6 až 14 atómami uhlíka, heteroarylaminoskupinu s 2 až 9 atómami
uhlíka, arylovú skupinu so 6 až 14 atómami uhlíka, heteroarylovú skupinu s 2 až 9 atómami uhlíka alebo heterocyklylovú skupinu s 2 až 9 atómami uhlíka, A znamená 5-, 6- alebo 7-členný
kruh kondenzovaný s benzénovým jadrom, kde
môže byť ako atóm tvoriaci kruh obsiahnutý
atóm dusíka alebo atóm síry v počte 1 až 3, a to
samotný alebo vo vzájomnej kombinácii, počet
nenasýtených väzieb v kruhu je 1, 2 alebo 3 vrátane nenasýtenej väzby kondenzovaného jadra
a uhlíkovými atómami tvoriacimi kruh môžu byť
karbonylový alebo tiokarbonylový atóm, alebo
ich farmaceuticky prijateľné soli. Tieto zlúčeniny
sú použiteľné ako antiarytmické činidlá.

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

C23C 16/04
5016-2006
10.2.2006
Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava, SK; Ústav
informatiky SAV, Bratislava, SK;
(72) Chromík Štefan, Ing., DrSc., Stupava, SK; Vincenc
Oboňa Jozef, Ing., Hodruša - Hámre, SK; Kostič
Ivan, RNDr., Bratislava, SK;
(54) Spôsob tvarovania submikrometrových štruktúr v kryoelektronike využitím fullerénu C60
(57) Pri výrobe submikrometrových štruktúr s využitím tvarovaných tenkých vrstiev YBCO, potrebných
pre kryoelektroniku, sa často stáva, že použitá maska v kombinácii s odprašovaním pomocou argónového zväzku nezabezpečí kvalitný výsledok.
Objavujú sa problémy s odolnosťou použitých
masiek, s ich odstránením po tvarovaní a s komplikovanosťou ich prípravy. Vynález rieši výrobu
masky z fullerénu C60, ktorý sa nanáša na inverznú masku vyrobenú elektrónovou litografiou,
prípadne hlbokou UV litografiou pomocou vákuovej depozície. Pomocou lift-off techniky sa z týchto dvoch vrstiev vyrobí pozitívna maska C60 spôsobilá kvalitne zabezpečiť odprášenie pomocou
argónového zväzku.
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8 (51)
(21)
(22)
(71)

E03D 1/24, E03D 1/00, A47K 4/00
5100-2005
9.12.2005
Hurbanič Ján, Lozorno, SK; Hurbanič Miroslav,
Lozorno, SK;
(72) Hurbanič Ján, Lozorno, SK; Hurbanič Miroslav,
Lozorno, SK;
(54) Umývadlo na podomietkovú inštalačnú sadu
závesnej misy WC
(57) Po stlačení tlačidla splachovača voda potrebná na
naplnenie nádržky splachovača netečie priamo
do nádržky, ale vtečie cez výtokovú armatúru do
umývadla. Tu je voda prvý raz využitá na umytie
rúk po použití WC. Z umývadla voda samospádom vtečie do nádržky splachovača, kde je pripravená na druhé využitie ako voda na samotné
spláchnutie WC. Po naplnení nádržky plavákový
ventil samočinne uzavrie prítok vody.

8 (51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

E04C 1/00
37-2006
24.2.2006
Poszert - Schwarz Štefan, Bernolákovo, SK;
Poszert - Schwarz Štefan, Bernolákovo, SK;
Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
Sendvičový stavebný panel
Sendvičový stavebný panel obsahuje umelohmotné fľaše, predovšetkým použité PET fľaše, ktoré
sú medzi doskami uložené v izolačnej pene spájajúcej dosky s fľašami a fľaše navzájom. Fľaše
sú plynotesne uzavreté pôvodným uzáverom a vo
výhodnom usporiadaní sú naplnené s pretlakom
oproti okolitému prostrediu. Panel môže mať hrany upravené do tvaru perodrážky alebo môže byť
vybavený dutinami na vkladanie a zapenenie spojovacích fliaš pri výstavbe. V dutinách medzi celými fľašami a/alebo v dutinách medzi doskami
a celými fľašami môžu byť v izolačnej pene umiestnené zlisované umelohmotné fľaše, ktoré sa vytriedili ako nevhodné na tlakovanie a uzatváranie. Izolačná pena bude predovšetkým polyuretánová a dosky drevovláknité, ako napríklad cementotrieskové alebo drevoštiepkové.

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

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

E05B 13/00
41-2006
3.3.2006
Osztoš Ladislav, Prievidza, SK;
Osztoš Ladislav, Prievidza, SK;
Bezpečnostná poistka pre vchodové dvere
Bezpečnostná poistka pre vchodové dvere je dverový doplnok, ktorý zvyšuje bezpečnosť, istotu
a spokojnosť majiteľa bytu pri používaní vchodových dverí vybavených jednostrannou alebo
dvojstrannou bezpečnostnou cylindrickou vložkou tak, že dvere sa nedajú odomknúť zvonka, ak
sú zvnútra bytu uzamknuté kľúčom a zaistené
navrhovanou bezpečnostnou poistkou. Bezpečnostná poistka pre vchodové dvere je konštrukčne
a materiálne nenáročný výrobok, pozostávajúci
z kovového telesa (1), na ktoré je natiahnutá bužírka (2).

E05B 65/12, E05B 47/00
5020-2006
21.2.2006
Royal Defend Holding, a. s., Praha, CZ;
Vojtek Pavel, Ing., Vrané nad Vltavou, CZ; Hořák
Lubomír, Ing., Mladcová, CZ;
(74) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;
(54) Zariadenie na blokovanie pohyblivých prvkov
vozidla ovládaných prostredníctvom lanka
(57) Zariadenie na blokovanie pohyblivých prvkov
vozidla ovládaných prostredníctvom lanka obsahuje elektromechanický reaktívny zámok (1), ku
ktorému je priradená spojka (2) s valčekom (3)
uloženým v jej vnútornej dutine (2.2), v ktorom
je upevnený voľný koniec (6.1) prvého ovládacieho lanka (6) prechádzajúceho reaktívnym zámkom (1). Spojka (2) pozostáva z vonkajšieho puzdra (2.1) s montážnym otvorom (2.4), vo valčeku
(3) je vytvorený prvý závitový otvor (3.2) a druhý závitový otvor (3.3), valček (3) je vybavený
priechodným otvorom (3.5), do ktorého je z prvej
čelnej strany (3.4) privedené prvé ovládacie lanko (6) prechádzajúce elektromechanickým reaktívnym zámkom (1). Voľný koniec (6.1) prvého
ovládacieho lanka (6) je súčasne pripevnený jednak k upevňovaciemu prvku (1.2), ktorý je súčasťou elektromechanického reaktívneho zámku
(1), a tiež k valčeku (3). K upevňovaciemu prvku
(1.2) je voľný koniec (6.1) upevnený skrutkou
(4) vedenou prvým závitovým otvorom (3.2).
Bovden (6.2) prvého ovládacieho lanka (6) je
prvou čelnou stranou (6.3) opretý o osadenie (12)
vytvorené na prvej čelnej strane (1.1) elektromechanického reaktívneho zámku (1). Cez otvor
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v osadení (2.3) vytvorenom na druhej čelnej strane (2.6) spojky (2) je do priechodného otvoru
(3.5) valčeka (3) privedené druhé ovládacie lanko (7), pričom voľný koniec (7.1) druhého ovládacieho lanka (7) je pripevnený vo valčeku (3),
a to skrutkou (5) vedenou druhým závitovým otvorom (3.3), a bovden (7.2) druhého ovládacieho lanka (7) je prvou čelnou stranou (7.3) opretý o osadenie (2.3) a druhou čelnou stranou (7.5) je opretý o prvok (11).

E21D 9/08, E21D 9/10
5112-2005
29.12.2005
Krčík Marián, Ing., Bojnice, SK;
Krčík Marián, Ing., Bojnice, SK;
Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;
Tunelovací stroj na plnoprofilové razenie tunelov hlavne s podkovovitým priečnym profilom
(57) Tunelovací stroj na plnoprofilové razenie tunelov
s podkovovitým priečnym profilom je charakteristický tým, že pozostáva z kruhovej čelnej reznej hlavy (3) uloženej na posuvnom hriadeli (2)
a viazanej k pohonu, ako aj z dopravníkového systému na zachytenie a presun vylámaného materiálu a z ďalšieho vybavenia, ktoré súvisí s funkciou kruhovej čelnej reznej hlavy (3). Tunelovací
stroj ďalej obsahuje nosné teleso (1) uložené na
posuvnom hriadeli (2) s kruhovou čelnou reznou
hlavou (4) alebo ako nosné teleso (10) môže byť
použitý plášť tunelovacieho stroja. Nosné teleso
(1, 10) je vybavené držiakom (1.1, 10.1). Tunelovací stroj ďalej obsahuje dve dokončujúce rezné
hlavy (4), ktoré sú vzájomne zrkadlovo a symetricky usporiadané vzhľadom na os (3.2) otáčania
čelnej reznej hlavy a sú umiestnené, z pohľadu
pohybu stroja, za čelnou reznou hlavou (3). Každá z rotačných dokončujúcich rezných hláv (4)
má rotačné teleso (4.1) na nerotačnom hriadeli
(5.2.2). Toto teleso (4.1) ohraničuje vnútorný priestor, v ktorom je usporiadané jeho hnacie zariadenie (5) upevnené o nerotačný hriadeľ.

8 (51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)
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F02B 53/00
13-2006
30.1.2006
Perič Radoslav, Nitra - Staré Mesto, SK;
Perič Radoslav, Nitra - Staré Mesto, SK;
Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
Rotačný spaľovací motor
Rotačný spaľovací motor s ventilmi a fixnou osou
rotácie pozostáva zo statora, v ktorého hornej
časti je umiestnená spaľovacia komora s dvomi
prepúšťacími ventilmi a zapaľovacou sviečkou
a v spodnej časti statora je umiestnený sací kanál
a výfukový kanál, spojený s expanznou a výfukovou komorou, pričom konštrukčné riešenie statora vytvára expanznú a výfukovú komoru, ako aj
nasávaciu a kompresnú komoru, a z rotačného
piesta – rotora kruhového tvaru s pevnou osou rotácie, po obvode ktorého sú proti sebe posuvne
uložené tesniace lišty, pritláčané k statoru vinutou pružinou, pričom v strede rotačného piesta je
pohybový výstup motora.

8 (51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)

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

F03G 7/00
6-2006
12.1.2006
Kubík Pavol, Liesek, SK;
Kubík Pavol, Liesek, SK;
Zariadenie na premenu energie zdvihu morskej hladiny
(57) Zariadenie na premenu energie zdvihu morskej
hladiny pozostáva z osi (1), na ktorej je pripevnené rameno s plavákom a s voľnobežkami (4, 5)
uloženými proti sebe, pričom ozubené kolesá (7,
8) sú prepojené cez ozubené kolesá (9, 10) uložené na hriadeľoch (2, 3).
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8 (51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

(51)
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F16B 39/00, F16B 43/00
23-2006
9.2.2006
Staňa Štefan, Ing., Odorín, SK;
Staňa Štefan, Ing., Odorín, SK;
Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK;
Poistenie skrutkového spoja
Styková plocha aspoň jedného člena skrutkového
spoja, predstavovaného hlavovou skrutkou (5), maticou (6), hlavovou podložkou (7) alebo maticovou podložkou (10), dosadajúca na prvú spájanú
súčasť (8) alebo druhú spájanú súčasť (9), je vybavená aspoň jednou skupinou výstupkov, tvorenou aspoň jedným predným výstupkom (1) a aspoň
jedným zadným výstupkom (2), usporiadanými
v smere otáčania príslušného člena skrutkového
spoja pri uťahovaní skrutkového spoja tak, že za
predným výstupkom (1), výhodne bezprostredne
za ním, je vytvorený zadný výstupok (2), ktorého
vzdialenosť od pozdĺžnej osi skrutkového spoja
je iná, ako je vzdialenosť predného výstupku (1)
od pozdĺžnej osi skrutkového spoja.

(21)

A61K 36/185 36-2006
B01F 7/16
42-2006
B22F 3/00
27-2006
B23Q 1/25
8-2006
B28D 1/14 5003-2006
B29C 33/02
44-2006

(51)

(21)

B29C 35/04
29-2006
B62J 1/00
19-2006
B65G 17/00
24-2007
C04B 2/00
26-2006
C07D 491/00 5079-2006
C23C 16/04 5016-2006

8 (51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

(51)

F28D 7/10, F28D 21/00
35-2006
22.2.2006
Porezaná Mária, MVDr., Kapušany, SK;
Porezaná Mária, MVDr., Kapušany, SK;
Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
Teplovodný výmenník tepla
Teplovodný výmenník tepla s výmenníkmi zapojenými do série pozostáva zo spalinovej komory
(1), ktorá je oddelená od vzduchovej komory (3)
vodnou komorou (2), pričom táto tvorí plášť (1a)
spalinovej komory (1). Vo vzduchovej komore
(3) je umiestnený predhrevný stupeň (4), ktorého
výstup je napojený na vstup (6) do vodnej komory (2), a v spalinovej komore je umiestnený dohrevný stupeň (5), ktorého vstup je napojený na
výstup (7) z vodnej komory (2).

(21)

E03D 1/24 5100-2005
E04C 1/00
37-2006
E05B 13/00
41-2006
E05B 65/12 5020-2006
F02B 53/00
13-2006
F03G 7/00
6-2006

(51)

(21)

E21D 9/08 5112-2005
F16B 39/00
23-2006
F28D 7/10
35-2006
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Udelené patenty

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

285816
285817
285818
285819
285820
285821
285822
285823
285824
285825
285826

C12N 5/10
B22D 11/06
C07D 209/00
C07D 405/00
C07D 453/00
C04B 35/66
A61K 9/06
B09B 3/00
C07C 11/00
A61K 9/00
H03M 13/00

285827
285828
285829
285830
285831
285832
285833
285834
285835
285836
285837

H01H 71/00
B22D 41/14
A61K 31/4523
F16H 37/00
C07C 17/00
C04B 40/00
A61G 13/00
G01N 25/20
A61N 1/362
A61K 31/185
C07D 311/00

285838
285839
285840
285841
285842
285843
285844
285845
285846
285847
285848

C08L 67/00
F03D 9/00
F04B 43/02
A61K 9/14
F01B 7/00
B66B 11/00
C08F 2/00
A61K 31/496
F24D 3/12
A61K 31/21
C08J 5/18

285849
285850
285851
285852
285853
285854
285855
285856
285857
285858
285859

A61K 31/575
C09D 5/00
A47J 31/06
C03C 17/36
C07H 17/00
C07C 229/00
A61G 13/00
C12P 7/02
A61K 31/21
D21H 23/00
A63B 21/06

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

A47J 31/06, A47J 31/40
285851
725-2002
28.9.2000
6.9.2007
99121440.4
28.10.1999
EP
6.11.2002
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey, CH;
Kollep Alexandre, Lutry, CH; Fischer Daniel, Romanshorn, CH; Stieger Mischa, St.-Gallen, CH;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP00/09514
WO01/30218
Zariadenie na vyhadzovanie vrecka z kávovaru

8 (51)
(11)
(21)
(22)
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Prievidza, SK;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
PCT/CA02/00467
WO02/079329
Náterová farba spomaľujúca horenie a spôsob
jej výroby

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

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

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

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

C12N 5/10, A61K 35/30, G01N 33/50, A01K 67/027
285816
306-98
12.9.1996
6.9.2007
9518606.0
12.9.1995
GB
11.1.1999
RENEURON LIMITED, London, GB;
Sinden John, London, GB; Gray Jeffrey Alan, London, GB; Hodges Helen, London, GB; Kershaw Timothy, London, GB; Rashid-Doubell Fiza, Oxford,
GB;
PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
PCT/GB96/02251
WO97/10329
Podmienene nesmrteľná pluripotentná neuroepiteliálna bunková línia na terapeutické použitie, farmaceutický prostriedok a použitie podmienene nesmrteľných pluripotentných neuroepiteliálnych buniek na výrobu liečiva
C12P 7/02, C12F 3/00
285856
1926-2001
26.6.2000
6.9.2007
PV 2389-99
1.7.1999
CZ

(40)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)
8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)
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4.6.2002
Šašek Karel, Ing., Praha, CZ;
Šašek Karel, Ing., Praha, CZ;
Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
PCT/CZ00/00047
WO01/02535
Spôsob výroby liehu bez vzniku výpalkov
D21H 23/00, D21H 17/00
285858
629-2002
2.11.2000
6.9.2007
60/164 230
8.11.1999
US
3.12.2002
CIBA SPECIALTY CHEMICALS WATER TREATMENTS LIMITED, Bradford, West Yorkshire, GB;
Chen Gordon Cheng I., Chesapeake, VA, US; Richardson Gary Peter, Bradford, West Yorkshire,
GB;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
PCT/EP00/10821
WO01/34909
Spôsob výroby papiera a kartónu

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

F01B 7/00
285842
896-2003
14.7.2003
6.9.2007
4.3.2005
Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Lešinský Ján, Ing.,
Dunajská Lužná, SK;
(72) Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Lešinský Ján, Ing.,
Dunajská Lužná, SK;
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(54) Štvortaktový motor s protibežnými piestami

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

F03D 9/00, F03D 11/00
285839
174-2004
13.4.2004
6.9.2007
3.11.2005
MOBIL WIND ENERGY, s.r.o., Brezno, SK;
Cienciala Jiří, Banská Bystrica, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
Prepravná energetická veterná jednotka

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

F04B 43/02
285840
264-2003
5.3.2003
6.9.2007
5.8.2003
Waczlav Karol, Ing., Žilina, SK;
Waczlav Karol, Ing., Žilina, SK;
Dvojtaktné membránové čerpadlo
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8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(40)
(73)
(72)
(74)
(54)

F16H 37/00
285830
138-2003
3.2.2003
6.9.2007
5.10.2004
Horváth Radovan, Mgr., Bratislava, SK;
Horváth Radovan, Mgr., Bratislava, SK;
Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
Planétový mechanizmus

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

F24D 3/12
285846
322-2002
5.11.1999
6.9.2007
99/10503
12.8.1999
FR
2.5.2003
REHAU AG + CO, Rehau, DE;
Nagel Patrice, Lixing-les-Rouhling, FR;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/EP99/08473
WO01/13044
Nopková doska

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

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

G01N 25/20, G01K 17/00
285834
804-2003
23.6.2003
6.9.2007
4.2.2005
Kubičár Ľudovít, Ing., DrSc., Bratislava, SK; Boháč Vlastimil, Ing., CSc., Bratislava, SK; Markovič Marian, Bratislava, SK;
(72) Kubičár Ľudovít, Ing., DrSc., Bratislava, SK; Boháč Vlastimil, Ing., CSc., Bratislava, SK; Markovič Marian, Bratislava, SK; Vretenár Viliam, Ing.,
Spišská Nová Ves, SK; Hrkut Pavol, Ing., CSc., Bratislava, SK; Matay Ladislav, Ing., Bratislava, SK;
(74) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(54) Spôsob merania termofyzikálnych parametrov materiálov impulznou prechodovou metódou a prístroj na meranie touto metódou

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)
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H01H 71/00
285827
1760-99
19.6.1998
6.9.2007
A 1075/97
20.6.1997
AT
14.8.2000
Felten & Guilleaume Austria AG, Schrems, AT;
Polgar Tibor, Dr., Maria Enzersdorf, AT; Kadan
Paul, Dipl.-Ing., Wien, AT;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/AT98/00154
WO98/59354
Spúšťací mechanizmus pre nadprúdové vypínacie zariadenie
H03M 13/00
285826
768-99
26.11.1997
6.9.2007
3048/96
12.12.1996
CH
8.11.1999
SIEMENS SCHWEIZ AG, Zürich, CH;
Habermacher Thomas, Brugg, CH;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/CH97/00442
WO98/26508
Spôsob dekódovania cyklicky kódovaného signálu

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

A47J 31/06
A61G 13/00
A61G 13/00
A61K 9/00
A61K 9/06
A61K 9/14
A61K 31/185
A61K 31/21
A61K 31/21
A61K 31/4523
A61K 31/496

285851
285855
285833
285825
285822
285841
285836
285847
285857
285829
285845

A61K 31/575
A61N 1/362
A63B 21/06
B09B 3/00
B22D 11/06
B22D 41/14
B66B 11/00
C03C 17/36
C04B 35/66
C04B 40/00
C07C 11/00

285849
285835
285859
285823
285817
285828
285843
285852
285821
285832
285824

C07C 17/00
C07C 229/00
C07D 209/00
C07D 311/00
C07D 405/00
C07D 453/00
C07H 17/00
C08F 2/00
C08J 5/18
C08L 67/00
C09D 5/00

285831
285854
285818
285837
285819
285820
285853
285844
285848
285838
285850

C12N 5/10
C12P 7/02
D21H 23/00
F01B 7/00
F03D 9/00
F04B 43/02
F16H 37/00
F24D 3/12
G01N 25/20
H01H 71/00
H03M 13/00

285816
285856
285858
285842
285839
285840
285830
285846
285834
285827
285826
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MM4A

Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

275339
275470
278841
279271
279559
280192
280261
280450
280532

20.12.2006
16.12.2006
20.12.2006
15.12.2006
12.12.2006
31.12.2006
21.12.2006
14.12.2006
27.12.2006

281068
281379
281534
281638
281811
281889
282083
282117
282212

01.12.2006
13.12.2006
10.12.2006
21.12.2006
08.12.2006
21.12.2006
11.12.2006
09.12.2006
11.12.2006

282403
282663
282741
282881
283033
283174
283195
283625
283887

22.12.2006
22.12.2006
09.12.2006
19.12.2006
12.12.2006
12.12.2006
18.12.2006
23.12.2006
23.12.2006

283985
284032
284554
284767
284901
285038

11.12.2006
15.12.2006
12.12.2006
14.12.2006
23.12.2006
01.12.2006

PC9A

Prevody a prechody práv na patentové prihlášky

(21) 327-2002
(71) Orion Corporation - BIC 1999212-6, Espoo, FI;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
ORION CORPORATION, Espoo, FI;
Dátum zápisu do registra: 18.7.2007

(21) 597-2003
(71) Aarhus Universitet, Århus C, DK; Kvaegavlsforeningen Dansire, Randers, DK;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
DANMARKS JORDBRUGSFORSKNING MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG
OG FISKERI, Tjele, DK; Kvaegavlsforeningen Dansire, Randers, DK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.12.2006
Dátum zápisu do registra: 10.7.2007

PC4A

(21) 5-2005
(71) ISTROTERM, s.r.o., Žilina, SK;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
Horecký Peter, Žilina, SK; Horecký Silvester, Žilina, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.6.2007
Dátum zápisu do registra: 12.7.2007

(21) 1923-2001
(71) Orion Corporation - BIC 1999212-6, Espoo, FI;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
ORION CORPORATION, Espoo, FI;
Dátum zápisu do registra: 18.7.2007

Prevody a prechody práv na patenty

(11) 282607
(21) 1288-97
(73) ANORMED CORPORATION, Langley, British
Columbia, CA;
Predchádzajúci majiteľ:
ANORMED INC., Langley, British Columbia, CA;
Dátum zápisu do registra: 19.7.2007
(11) 282607
(21) 1288-97
(73) Shire International Licensing BV, Amsterdam, NL;
Predchádzajúci majiteľ:
ANORMED CORPORATION, Langley, British
Columbia, CA;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.6.2007
Dátum zápisu do registra: 19.7.2007

(11) 283187
(21) 384-2000
(73) Orion Corporation - BIC 1999212-6, Espoo, FI;
Predchádzajúci majiteľ:
ORION CORPORATION, Espoo, FI;
Dátum zápisu do registra: 16.7.2007
(11) 284049
(21) 307-2001
(73) Orion Corporation - BIC 1999212-6, Espoo, FI;
Predchádzajúci majiteľ:
ORION CORPORATION, Espoo, FI;
Dátum zápisu do registra: 17.7.2007
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(11) 284353
(21) 1872-2000
(73) Orion Corporation - BIC 1999212-6, Espoo, FI;
Predchádzajúci majiteľ:
ORION CORPORATION, Espoo, FI;
Dátum zápisu do registra: 17.7.2007

(11) 285362
(21) 1316-98
(73) Orion Corporation - BIC 1999212-6, Espoo, FI;
Predchádzajúci majiteľ:
ORION CORPORATION, Espoo, FI;
Dátum zápisu do registra: 16.7.2007

(11) 284581
(21) 1925-2000
(73) Orion Corporation - BIC 1999212-6, Espoo, FI;
Predchádzajúci majiteľ:
ORION CORPORATION, Espoo, FI;
Dátum zápisu do registra: 17.7.2007

(11) 285363
(21) 5035-2005
(73) Orion Corporation - BIC 1999212-6, Espoo, FI;
Predchádzajúci majiteľ:
ORION CORPORATION, Espoo, FI;
Dátum zápisu do registra: 17.7.2007

(11) 284600
(21) 1555-2000
(73) Orion Corporation - BIC 1999212-6, Espoo, FI;
Predchádzajúci majiteľ:
ORION CORPORATION, Espoo, FI;
Dátum zápisu do registra: 16.7.2007

(11) 285364
(21) 5004-2006
(73) Orion Corporation - BIC 1999212-6, Espoo, FI;
Predchádzajúci majiteľ:
Orion Corporation, Espoo, FI;
Dátum zápisu do registra: 16.7.2007

(11) 284617
(21) 2009-2000
(73) Sasol Solvents Germany GmbH, Hamburg, DE;
Predchádzajúci majiteľ:
SASOL Germany GmbH, Hamburg, DE;
Dátum uzavretia zmluvy: 28.3.2007
Dátum zápisu do registra: 13.7.2007

(11) 285427
(21) 1554-2000
(73) Orion Corporation - BIC 1999212-6, Espoo, FI;
Predchádzajúci majiteľ:
ORION CORPORATION, Espoo, FI;
Dátum zápisu do registra: 17.7.2007

(11) 284629
(21) 284-2002
(73) MATADOR a. s., Púchov, SK; OFZ, a. s., Istebné, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
MATADOR HOLDING, a. s., Púchov, SK; OFZ,
a. s., Istebné, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.5.2007
Dátum zápisu do registra: 6.7.2007
(11) 284838
(21) 906-2000
(73) Orion Corporation - BIC 1999212-6, Espoo, FI;
Predchádzajúci majiteľ:
ORION CORPORATION, Espoo, FI;
Dátum zápisu do registra: 16.7.2007
(11) 284889
(21) 632-2001
(73) Jagotec AG, Muttenz, CH;
Predchádzajúci majiteľ:
JAGO RESEARCH AG, Muttenz, CH;
Dátum zápisu do registra: 4.7.2007

(11) 285004
(21) 1873-2000
(73) Orion Corporation - BIC 1999212-6, Espoo, FI;
Predchádzajúci majiteľ:
ORION CORPORATION, Espoo, FI;
Dátum zápisu do registra: 17.7.2007

(11) 285428
(21) 1934-2001
(73) Orion Corporation - BIC 1999212-6, Espoo, FI;
Predchádzajúci majiteľ:
ORION CORPORATION, Espoo, FI;
Dátum zápisu do registra: 17.7.2007
(11) 285498
(21) 709-2002
(73) MATADOR a. s., Púchov, SK; Výskumný ústav
pre petrochémiu, Prievidza, SK; Trenčianska univerzita, Fakulta priem. technológií, Púchov, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
MATADOR HOLDING, a. s., Púchov, SK; Výskumný ústav pre petrochémiu, Prievidza, SK; Trenčianska univerzita, Fakulta priem. technológií, Púchov, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.6.2007
Dátum zápisu do registra: 9.7.2007
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QA4A
(11)
(21)
(54)
(73)

Ponuky licencií

285830
138-2003
Planétový mechanizmus
Horváth Radovan, Mgr., Bratislava, SK;
Dátum zápisu do registra: 18.7.2007

HC9A

Zmeny mien

(21) 666-2000
(71) Pliant Solutions Corporation, Schaumburg, Illinois,
US;
Dátum zápisu do registra: 13.7.2007

HE9A

Zmeny adries

(21) 976-2003
(71) ZAMBON GROUP S. P. A., Bresso (Milano), IT;
Dátum zápisu do registra: 4.7.2007

TC4A

(21) 981-2001
(71) ZAMBON GROUP S. P. A., Bresso (Milano), IT;
Dátum zápisu do registra: 4.7.2007

Zmeny mien

(11) 280188
(21) 107-93
(73) Asubio Pharma Co., Ltd., Tokyo, JP;
Dátum zápisu do registra: 12.7.2007

TE4A

Zmeny adries

(11) 282370
(21) 1539-99
(73) ZAMBON GROUP S. P. A., Bresso (Milano), IT;
Dátum zápisu do registra: 4.7.2007

ČASŤ
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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
PC9A
PC4A
PD9A
PD4A
PD9A
PD4A
QA9A
QA4A
QB9A
QB4A
QC9A
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 európske patenty vzdaním sa patentu
Zrušené európske patenty
Čiastočne zrušené európske patenty
Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti
Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov
Prevody a prechody práv na európske patentové prihlášky
Prevody a prechody práv na európske patenty
Zmeny dispozičných práv na európske patentové prihlášky (zálohy)
Zmeny dispozičných práv na európske patenty (zálohy)
Zmeny dispozičných práv na európske patentové prihlášky (ukončenie zálohov)
Zmeny dispozičných práv na európske patenty (ukončenie zálohov)
Ponuky licencií na európske patentové prihlášky
Ponuky licencií na európske patenty
Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na európske patentové prihlášky
Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na európske patenty
Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na európske patentové prihlášky
Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na európske patenty
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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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Sprístupnené preklady európskych patentových spisov

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

B22D 11/057
D03D 15/00
B60N 3/04
H01R 4/02
A61K 39/295
F21S 8/10
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8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(54)

A47B 47/00, A47B 57/00
E 2064
04018674.4, 6.8.2004
1516559, 14.3.2007
14.3.2007
MI20031801
22.9.2003
IT
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Grünenthal GmbH, Aachen, DE;
ZIEGLER Iris, Rötgen, DE; BARTHOLOMÄUS
Johannes, Aachen, DE; SCHATEIKIS Dieter, Stolberg, DE;
Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP2004/009530
WO 2005/023216
Orálna dávková forma z viacerých častíc formulovaná v tavenine
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21.3.2003, 21.3.2003, 21.3.2003, 21.3.2003
EP, EP, US, US
DSM IP Assets B.V., Heerlen, NL;
GROENENDAAL Jan Willem, DELFT, NL; LEENDERTS Everardus Johannus Anthonius Maria,
RHOON, NL; DOES VAN DER Thomas, WILNIS,
NL;
PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
PCT/EP2004/003053
WO 2004/082663
Amoxicilín trihydrát
A61K 9/51
E 2077
03765124.7, 16.7.2003
1561460, 20.12.2006
20.12.2006
200201694
19.7.2002
ES
Advanced in Vitro Cell Technologies, S.L., Barcelona, ES;
ALONSO FERNANDEZ Maria José, Santiago
de Compostela, ES; REMUNAN LOPEZ Carmen, Santiago de Compostela, ES; CUNA VILAN
Margarita Maria, Santiago de Compostela, ES;
ALONSO SANDE Maria, Santiago de Compostela, ES; VILA JATO José Luis, Santiago de Compostela, ES;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
PCT/ES2003/000372
WO 2004/009060
Nanočastice na aplikáciu aktívnych zložiek,
spôsoby ich prípravy a kompozícia s ich obsahom
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(97) 1536782, 18.4.2007
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(31) 0219024
(32) 15.8.2002
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(73) PFIZER INC., New York, N.Y., US;
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(54) Synergická kombinácia ligandu alfa-2-delta
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(74) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(86) PCT/US2004/027134
(87) WO 2005/034946
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8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

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

A61K 31/465, A61K 9/14, A61K 9/00
E 2034
03789400.3, 19.12.2003
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DK, US
NicoNovum AB, Helsingborg, SE;
HANSSON Henri, Helsingborg, SE; Arne Kristensen, Helsingborg, SE;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
PCT/EP2003/014802
WO 2004/056363
Fyzikálne a chemicky stabilná partikulárna
látka obsahujúca nikotín a mikrokryštalickú
celulózu
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Wendell, San Diego, CA, US; WATERMAN Kenneth Craig, Groton, CT, US; MOSES Sara Kristen, Groton, CT, US; QUAN Ernest Shing, Groton, CT, US;
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(54) Farmaceutické kompozície s riadeným uvoľňovaním 5,8,14-triazatetracyklo[10,3,1,02,11,
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8 (51) A61K 31/575, A61K 31/167, A61K 9/72,
A61J 3/00, A61P 11/00
(11) E 2075
(96) 03811569.7, 13.11.2003
(97) 1633369, 18.4.2007
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(31) 0203376
(32) 15.11.2002
(33) SE
(73) AstraZeneca AB, Södertälje, SE;
(72) Cawthorne Simon, Loughborough, Leicestershire, GB;
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(86) PCT/SE2003/001760
(87) WO 2004/045621
(54) Spôsob minimalizácie strát kvôli adhézii k povrchom zariadenia
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19.12.2003
EP
Octapharma AG, Lachen, CH;
HEGER Andrea, Wien, AT; RÖMISCH Jürgen,
Gramatneusiedl, AT; SVAE Tor-Einar, Mödling,
AT; MARGUERRE Wolfgang, Heidelberg, DE;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/EP2004/053608
WO 2005/058334
Univerzálne použiteľná krvná plazma s inaktivovanými vírusmi vytvorená z podielov nebelošskej plazmy
A61K 36/185, A61P 15/00
E 2028
04763106.4, 6.7.2004
1644014, 2.5.2007
2.5.2007
MI20031428
11.7.2003
IT
INDENA S.p.A., Milano, IT;
BOMBARDELLI Ezio, Groppello Cairoli, IT;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP2004/007374
WO 2005/004890
Kombinácia vazoaktívnych látok a jej použitie
na liečenie sexuálnych dysfunkcií

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

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

A61K 38/24, A61P 15/00
E 2063
04766306.7, 23.7.2004
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LABORATOIRES SERONO S.A., Aubonne, CH;
DE LEO Vincenzo, Siena, IT; LA MARCA Antonio, Modena, IT;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP2004/051593
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Použitie folikulostimulačného hormónu na redukciu spermatozoových chromozómových aberácií u samcov
A61K 39/295, A61K 47/02
E 2013
02779603.6, 31.7.2002
1416958, 28.3.2007
28.3.2007
0110573
8.8.2001
FR
Sanofi Pasteur, Lyon Cedex 07, FR;
FRANCON Alain, Bessenay, FR;
Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
PCT/FR2002/002770
WO 2003/013600
Vakcinálna kompozícia, obsahujúca aspoň dve
valencie, jednu adjuvantnú a druhú neadjuvantnú
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(54) Formulácie chinaprilu a príbuzných inhibítorov ACE
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Shimoda Biotech (PTY) LTD, Port Elizabeth,
Eastern Cape, ZA;
(72) Penkler Lawrence John, Port Elizabeth, Eastern Cape, ZA;
(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(54) Stabilné injektovateľné kompozície diclofenaku
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16.1.2003, 31.7.2003
DE, DE
Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, DE;
RIEDEL Axel, Maselheim, DE; SENDRA José-Maria, Bogota, CO; LEITER Josef M. E., Holzkirchen, DE; KAUSCHKE Stefan, Biberach, DE;
MARK Michael, Biberach, DE;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
PCT/EP2004/000175
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Farmaceutická kombinácia na profylaxiu alebo liečenie na kardiovaskulárne, kardiopulmonárne, pulmonárne alebo renálne choroby
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E 2029
03013211.2, 12.6.2003
1384510, 21.3.2007
21.3.2007
10229940
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DE
ThyssenKrupp Fördertechnik GmbH, Essen, DE;
Papajewski Detlef, Bochum, DE;
Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
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0115973
11.12.2001
FR
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Paris, FR;
PARIS Jacques, Bagnols/Ceze, FR; COSTES Jean-Raymond, Uchaux, FR;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/FR/2002/004254
WO 2003/049865
Spôsob úpravy kontaminovaného nukleárneho grafitu
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Hamm James E., Grafton, Ohio, US; Wise Randy
Scott, Burton, Ohio, US;
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
(54) Zariadenie na drážkovanie valcovaním
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Nástroj pre ultrazvukové zváracie zariadenie
so spevnením k redukcii vychylovania nástrojovej pracovnej plochy
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ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
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8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(73)

B65D 71/40
E 2042
04785083.9, 27.9.2004
1667918, 4.4.2007
4.4.2007
0322605
26.9.2003
GB
MeadWestvaco Packaging Systems LLC, Glen
Allen, Virginia, US;
AUCLAIR Jean-Michel, Chateauroux, FR;
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Spôsob prípravy aerogélov
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Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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N-[Fenyl(alkylpiperidín-2-yl)metyl]benzamidové deriváty, ich príprava a ich použitie
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Wilex AG, München, DE;
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Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
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(54) 1,2,4-Triaminobenzénové deriváty užitočné na
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(86) PCT/US2002/030135
(87) WO 2003/024971
(54) 6,7-dihydro-5H-pyrazol[1,2-a]pyrazol-1-óny
na kontrolu zápalových cytokínov
8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)

C07F 15/00
E 2067
05000774.9, 15.1.2005
1561754, 7.3.2007
7.3.2007
102004005906
5.2.2004
DE
W. C. Heraeus GmbH, Hanau, DE;
Pepels Andreas, Dr., Hanau, DE; Schnebeck Ralf-Dieter, Dr., Dietz, DE; Rauter Holger, Dr., Flieden, DE; Wissmann Friedrich, Dr., Alzenau, DE;
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(54) Spôsob prípravy 1,2-diaminocyklohexánplatnatých komplexov

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)

C07H 7/00, C07H 15/00, A61K 31/70
E 2044
03736643.2, 15.5.2003
1506211, 7.2.2007
7.2.2007
151436
20.5.2002
US
Bristol-Myers Squibb Company, Princeton, NJ, US;
ELLSWORTH Bruce, Princeton, NJ, US; WASHBURN William N., Titusville, NJ, US; SHER Philip M., Plainsboro, NJ, US; WU Gang, Princeton,
NJ, US; MENG Wei, Pennington, NJ, US;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/US2003/015591
WO 2003/099836
C-arylglukosidové inhibítory SGLT2 a spôsob
ich použitia
C07K 14/435
E 2061
04798163.4, 4.11.2004
1689777, 25.4.2007
25.4.2007
517447 P, 03104092
5.11.2003, 5.11.2003
US, EP
ARES TRADING S.A., Aubonne, CH;
ROSSI Mara, Rome, IT; ZIEGLER Thierry, Leognan, FR; VALOGNES Laure, Bordeaux, FR;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP2004/052807
WO 2005/049649
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Buhl, FR;
(72) Schreiber Bernard, Buhl, FR; Vaccaro Antoine,
Buhl, FR;

38
(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)

8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(73)
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Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
PCT/FR2004/002429
WO 2005/031217
Vykurovacie a klimatizačné zariadenie
G08G 1/14, G07C 1/00, G07B 15/02
E 2027
03786211.7, 17.12.2003
1576562, 28.2.2007
28.2.2007
VR20020129
17.12.2002
IT
Zanotti Gianfranco, S. Pietro In Cariano, IT;
Zuccato Alessandro, Avesa, IT;
Zanotti Gianfranco, S. Pietro In Cariano, IT;
Zuccato Alessandro, Avesa, IT;
Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/IT2003/000825
WO 2004/055751
Automatický systém na sledovanie a riadenie
prístupu na parkovacie miesta
G11B 7/24
E 2023
04770185.9, 6.10.2004
1673769, 11.4.2007
11.4.2007
03103741
9.10.2003
EP
Koninklijke Philips Electronics N.V., Eindhoven,
NL;
MARTENS Hubert C. F., Eindhoven, NL; TIEKE
Benno, Eindhoven, NL; WOERLEE Pierre H.,
Eindhoven, NL; VAN DEN OETELAAR Ronald
J. A., Eindhoven, NL; KOPPERS Wilhelmus, R.,
Eindhoven, NL;
Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
PCT/IB2004/051994
WO 2005/036536
Dvojvrstvové optické dátové úložné médium
na jednorazový záznam

H01L 23/34
E 2048
04003562.8, 18.2.2004
1455391, 21.3.2007
21.3.2007
10309302
4.3.2003
DE
SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG, Nürnberg, DE;
(72) Stockmeier Thomas, Dr., Nürnberg, DE;
(74) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(54) Výkonový polovodičový modul so senzorom

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)

H01R 4/02, H01R 4/58, H01R 43/02
E 2012
04789548.7, 21.10.2004
1730813, 9.5.2007
9.5.2007
5072004
23.3.2004
AT
Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.,
Poysdorf, AT;
FRÖSCHL Karl Franz, Herrnbaumgarten, AT;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
PCT/AT2004/000358
WO 2005/091439
Spôsob spojenia pripojovacieho prvku s elektrickým vodičom z hliníka a elektrický vodič
vyrobený týmto spôsobom
H01R 39/00
E 2045
03793775.2, 28.8.2003
1537635, 14.2.2007
14.2.2007
10241382
6.9.2002
DE
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, München, DE;
PETRASKA Otto, Regensburg, DE; ZVADA Daniel, Regensburg, DE;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/EP2003/009639
WO 2004/023609
Kefa pre dynamoelektrický stroj
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(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

A01G 17/00
A01N 43/64
A01N 43/64
A01N 43/72
A01N 43/90
A23C 19/00
A41G 5/00
A43B 13/14
A45C 5/00
A47B 47/00
A61C 13/225
A61K 9/16
A61K 9/20
A61K 9/51
A61K 31/185
A61K 31/35
A61K 31/4164
A61K 31/465

2041
2068
2030
2015
2054
2031
2026
2036
2020
2064
2049
2052
2050
2077
2040
2039
2047
2034

A61K 31/4995
A61K 31/575
A61K 35/16
A61K 36/185
A61K 38/24
A61K 39/295
A61K 47/02
A61K 47/16
A61P 9/00
B02C 2/00
B02C 19/00
B21D 17/00
B22D 11/057
B22F 3/22
B23D 77/00
B23K 20/10
B26D 1/00
B29C 47/90

2035
2075
2074
2028
2063
2013
2017
2070
2038
2029
2073
2046
2009
2024
2072
2055
2032
2043

B29C 51/26
B60C 25/00
B60N 3/04
B65D 71/40
C01B 33/00
C07D 209/00
C07D 211/00
C07D 213/00
C07D 223/00
C07D 295/00
C07D 333/00
C07D 471/00
C07D 487/00
C07F 15/00
C07H 7/00
C07K 14/435
C07K 16/18
C12Q 1/68

2065
2021
2011
2042
2060
2069
2053
2057
2022
2056
2062
2033
2076
2067
2044
2061
2025
2051

C12Q 1/70
C21B 3/00
D03D 15/00
E04B 1/68
E04C 2/04
E04F 15/02
F16H 55/02
F21S 8/10
F24C 1/00
F24F 1/00
G08G 1/14
G11B 7/24
H01L 23/34
H01R 4/02
H01R 39/00

2058
2019
2010
2018
2016
2037
2059
2014
2066
2071
2027
2023
2048
2012
2045

SC4A
(11)
(97)
(24)
(45)
(54)

Sprístupnené opravené preklady EPS

E 1914
1483264, 27.12.2006
27.12.2006
2.8.2007
1-Alyl-námeľové alkaloidné deriváty, spôsob
ich výroby a ich použitie na prevenciu a liečenie migrény

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

E 1955
1670999, 3.1.2007
3.1.2007
2.8.2007
Plošina ako stavebný prvok a stena obsahujúca túto plošinu
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MM4A Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov
(11) E 156
(97) 1453820
Dátum zániku: 12.12.2006

(11) E 436
(97) 1467927
Dátum zániku: 22.12.2006

(11) E 271
(97) 1461536
Dátum zániku: 14.12.2006

(11) E 710
(97) 1575824
Dátum zániku: 24.12.2006

PC4A

Prevody a prechody práv na európske patenty

(11) E 168
(97) 1408977, 15.6.2005
(73) Orion Corporation - BIC 1999212-6, Espoo, FI;
Predchádzajúci majiteľ:
ORION CORPORATION, Espoo, FI;
Dátum zápisu do registra: 10.7.2007
(11) E 356
(97) 1478362, 12.10.2005
(73) Orion Corporation - BIC 1999212-6, Espoo, FI;
Predchádzajúci majiteľ:
ORION CORPORATION, Espoo, FI;
Dátum zápisu do registra: 18.7.2007

(11) E 440
(97) 1382684, 7.12.2005
(73) Wacker Chemie AG, München, DE;
Predchádzajúci majiteľ:
Consortium für elektrochemische Industrie GmbH,
München, DE;
Dátum uzavretia zmluvy: 18.4.2007
Dátum zápisu do registra: 9.7.2007

TC4A
(11) E 805
(97) 1464787, 3.5.2006
(73) Inoutic/Deceuninck GmbH, Bogen, DE;
Dátum zápisu do registra: 19.7.2007

(11) E 708
(97) 1445310, 17.5.2006
(73) Wacker Chemie AG, München, DE;
Predchádzajúci majiteľ:
Consortium für elektrochemische Industrie GmbH,
München, DE;
Dátum uzavretia zmluvy: 18.4.2007
Dátum zápisu do registra: 9.7.2007

(11) E 1531
(97) 1570066, 27.12.2006
(73) Wacker Chemie AG, München, DE;
Predchádzajúci majiteľ:
Consortium für elektrochemische Industrie GmbH,
München, DE;
Dátum uzavretia zmluvy: 18.4.2007
Dátum zápisu do registra: 9.7.2007

Zmeny mien
(11) E 1369
(97) 1524093, 25.10.2006
(73) Inoutic/Deceuninck GmbH, Bogen, DE;
Dátum zápisu do registra: 19.7.2007

ČASŤ
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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)

4832
4833
4834

E04F 13/08
F42C 15/00
F24D 3/00

4835
4836
4837

A47G 33/00
F42B 4/00
F01C 3/00

4838
4839
4840

F01C 3/00
A01G 31/00
B09B 3/00

4841

G07F 17/00

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

A01G 31/00
4839
5011-2007
28.2.2007
26.7.2007
PV 2006-147
7.3.2006
CZ
6.9.2007
26.7.2007
Štreit Jiří, Ing., Bruntál, CZ;
Štreit Jiří, Ing., Bruntál, CZ;
Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
Prostriedok na hydroponické pestovanie rastlín alebo ich častí

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

A47G 33/00, A41G 1/00
4835
76-2007
4.5.2007
4.7.2007
6.9.2007
4.7.2007
Danczi Vojtech, Levice, SK;
Danczi Vojtech, Levice, SK;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
Napodobenina konára ihličnatých stromov a zariadenie na výrobu tejto napodobeniny

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

B09B 3/00
4840
5029-2007
24.4.2007
26.7.2007
6.9.2007
26.7.2007
5040-2007
Neuročný Peter, Ing., Holíč, SK; Bocko Milan, Ing.,
Holíč, SK;
(73) Neuročný Peter, Ing., Holíč, SK; Bocko Milan, Ing.,
Holíč, SK;
(74) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(54) Zariadenie na recykláciu odpadu z priemyselných výrob obsahujúceho zmes organických
rozpúšťadiel

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

E04F 13/08, E06B 9/26
4832
215-2006
20.10.2006
3.7.2007
6.9.2007
3.7.2007
Bartalos Eugen, Ing., Dunajská Streda, SK;
Bartalos Eugen, Ing., Dunajská Streda, SK;
Bartalos Aurel, Ing., Šamorín, SK;
Tepelnoizolačné dekoračné závesy a obklady

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

F01C 3/00
4837
5016-2007
2.3.2007
24.7.2007
6.9.2007
24.7.2007
5018-2007
Varga Peter, Ing. arch., Bratislava, SK;
Varga Peter, Ing. arch., Bratislava, SK;
Rotačný nosový prstencový motor s vnútorným spaľovaním

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

F01C 3/00
4838
5018-2007
3.4.2007
25.7.2007
6.9.2007
25.7.2007
Varga Peter, Ing. arch., Bratislava, SK;
Varga Peter, Ing. arch., Bratislava, SK;
Rotačný nosový prstencový motor s nosmi na
prstenci s vnútorným spaľovaním

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

F24D 3/00
4834
73-2007
25.4.2007
4.7.2007
6.9.2007
4.7.2007
Vozár Attila, Ing., Drienovec, SK;
U. S. Steel Košice, s. r. o., Košice, SK;
Kombinovaná príchytka na upevnenie bočných
a horných krycích plechov panelových radiátorov
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8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(72)

F42B 4/00
4836
84-2007
16.5.2007
4.7.2007
6.9.2007
4.7.2007
Kindernay Ján, Brezno, SK; Belička Ivan, Ing.,
Banská Bystrica, SK;
(73) Kindernay Ján, Brezno, SK; Belička Ivan, Ing.,
Banská Bystrica, SK;
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(54) Pyrotechnický výrobok

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

F42C 15/00
4833
246-2006
11.12.2006
4.7.2007
6.9.2007
4.7.2007
Turoň Miroslav, Ing., Trenčín, SK; Chromý Emil,
Ing., Trenčín, SK; Hricko Milan, Ing., Trenčín, SK;
Sadloň Ľudovít, Trenčín, SK;
(73) KONŠTRUKTA-DEFENCE, a. s., Trenčín, SK;
(54) Mechanizmus odisťovania dynamickým účinkom tlaku vzduchu

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

G07F 17/00, G07F 13/00
4841
164-2006
28.7.2006
30.7.2007
6.9.2007
30.7.2007
Vierik Martin, Banská Bystrica, SK;
Vierik Martin, Banská Bystrica, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
Automat na razenie pamätných mincí

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

A01G 31/00
A47G 33/00
B09B 3/00

4839
4835
4840

E04F 13/08
F01C 3/00
F01C 3/00

4832
4838
4837

F24D 3/00
F42B 4/00
F42C 15/00

4834
4836
4833

G07F 17/00

4841
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MK1K

Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

1790
1809
1946
2443
2542
2543
2561

08.07.2007
08.07.2007
16.07.2007
31.12.2006
28.12.2006
21.12.2006
02.12.2006

2605
2965
3472
3473
3492
3493
3511

31.12.2006
10.12.2006
05.12.2006
18.12.2006
10.12.2006
13.12.2006
05.12.2006

3512
3513
3520
3521
3523
3537
3594

11.12.2006
20.12.2006
11.12.2006
11.12.2006
23.12.2006
30.12.2006
12.12.2006

3595
3646
3652
3665

30.12.2006
20.12.2006
20.12.2006
30.12.2006

ND1K

Predĺženie platnosti úžitkových vzorov

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

2776
3641

B60R 25/00
F03B 1/00

3647
3747

A01N 33/00
G02B 23/16

3748
3749

G02B 23/16
G02B 23/16

3886
3968

E04H 12/00
C03B 5/00

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

A01N 33/00
3647
34-2003
27.2.2003
Monsanto Technology LLC, St. Louis, MO, US;
Vodná herbicídna kompozícia

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

B60R 25/00
2776
253-2000
7.8.2000
ROYAL DEFEND HOLDING, a. s., Praha, CZ;
Zariadenie na zabezpečenie motorového vozidla proti krádeži s vyberateľným telesom
zámky

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

C03B 5/00, H05B 3/62
3968
116-2004
22.4.2004
Škultéty Karol, Dipl. Ing., Nemšová, SK;
Zariadenie elektrického príhrevu skloviny v sklárskej peci

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

E04H 12/00, F23J 13/00
3886
85-2004
29.3.2004
VERTICAL - priemyselné komíny, a. s., Bratislava, SK;
(54) Komínová vypuzdrovacia a limitne dilatujúca
konštrukcia

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

F03B 1/00, F03B 7/00
3641
138-2003
19.6.2003
Krížik Vladislav, Ing., Martin, SK; Macek Ján, Ing.,
Martin, SK;
(54) Vodný kolesový motor

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

G02B 23/16, F41G 1/00, F41C 27/00
3749
118-2003
27.5.2003
MAGIC TRADING CORPORATION a. s., Liptovský Mikuláš, SK;
(54) Redukcia dennej optiky guľometu na prístroj
nočného videnia

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

G02B 23/16, F41G 1/00, F41C 27/00
3748
117-2003
27.5.2003
MAGIC TRADING CORPORATION a. s., Liptovský Mikuláš, SK;
(54) Redukcia binokulárneho ďalekohľadu na prístroj nočného videnia

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

G02B 23/16, F41G 1/00, F41C 27/00
3747
116-2003
27.5.2003
MAGIC TRADING CORPORATION a. s., Liptovský Mikuláš, SK;
(54) Redukcia dennej optiky ostreľovacej pušky na
prístroj nočného videnia

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

A01N 33/00
B60R 25/00

3647
2776

C03B 5/00
E04H 12/00

3968
3886

F03B 1/00
G02B 23/16

3641
3748

G02B 23/16
G02B 23/16

3749
3747

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 9 - 2007 - SK (oznámenia - úžitkové vzory)

PC1K

Prevody a prechody práv

(11) 3407
(21) 138-2002
(73) MATADOR a.s., Púchov, SK; Výskumný ústav pre
petrochémiu, Prievidza, SK; Trenčianska univerzita, Fakulta priem. technológií, Púchov, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
MATADOR HOLDING, a. s., Púchov, SK; Výskumný ústav pre petrochémiu, Prievidza, SK; Trenčianska univerzita, Fakulta priem. technológií,
Púchov, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.6.2007
Dátum zápisu do registra: 9.7.2007
(11) 3682
(21) 56-2003
(73) Macejka Ľubomír, JUDr., Bratislava, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
Novák Radek, Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.6.2007
Dátum zápisu do registra: 12.7.2007

(11) 4024
(21) 147-2004
(73) Macejka Ľubomír, JUDr., Bratislava, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
Novák Radek, Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.6.2007
Dátum zápisu do registra: 12.7.2007

(11) 4121
(21) 13-2005
(73) ISTROTERM, s.r.o., Žilina, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
Horecký Peter, Žilina, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.6.2007
Dátum zápisu do registra: 12.7.2007

51
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Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST. 9)

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

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

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

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

44
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Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia
(21)
(22)
(68)
(54)

(71)
(74)
(92)
(93)
(95)

5004-2007
4.5.2007
281908
Heteroarylsubstituované deriváty 1,3-dioxolan-4-ylmetoxyfenyl-1-piperazinylfenyl-2,4-dihydro-2-alkyl-3H-1,2,4-triazol-3-ónu, spôsob a medziprodukty na ich výrobu a farmaceutické prostriedky
JANSSEN PHARMACEUTICA N. V., Beerse, BE;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
EU/2/06/063/001, EU/2/06/063/002,
EU/2/06/063/003, 14.11.2006
EU/2/06/063/001, EU/2/06/063/002,
EU/2/06/063/003, 14.11.2006, EU
Mitratapid
typ: Liečivo

Udelené dodatkové ochranné osvedčenia
(11)
(21)
(22)
(24)
(68)
(54)
(73)
(74)
(92)
(93)
(95)
(94)

45
5001-2007
12.1.2007
25.6.2017
1785-98
Substituované 3,5-difenyl-1,2,4-triazoly, ich použitie ako liečiv chelatujúcich kovy a spôsob ich
prípravy
NOVARTIS AG, Basel, CH;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
EU/1/06/356/001, EU/1/06/356/002,
EU/1/06/356/003, EU/1/06/356/004,
EU/1/06/356/005, EU/1/06/356/006, 28.8.2006
EU/1/06/356/001, EU/1/06/356/002,
EU/1/06/356/003, EU/1/06/356/004,
EU/1/06/356/005, EU/1/06/356/006, 28.8.2006, EU
Deferasirox
typ: Liečivo
28.8.2021

PC4A

Prevody a prechody práv na dodatkové ochranné osvedčenia

(21) 5003-2004
(73) Orion Corporation - BIC 1999212-6, Espoo, FI;
Predchádzajúci majiteľ:
Orion Corporation, Espoo, FI;
Dátum zápisu do registra: 18.7.2007

(11) 13
(21) 5-2003
(73) Orion Corporation - BIC 1999212-6, Espoo, FI;
Predchádzajúci majiteľ:
Orion Corporation, Espoo, FI;
Dátum zápisu do registra: 16.7.2007

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)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

27343
27344
27345
27346

06/06.01
08/03.02
06/06.04
03/01.03

27347
27348
27349
27350

12/07.00
09/01.01
09/01.01
12/05.04

27351
27352
27353
27354

25/03.11
21/99.00
26/99.00
25/01.01

27355
27356
27357

25/01.01
13/03.03
06/01.02

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

03/01.03
27346
24.7.2007
11.12.2011
60-2006
11.12.2006
24.7.2007
Hegedüš Vincent, Mgr., Dulovce, SK;
ARMA s. r. o., Dulovce, SK;
Výstrojová súčiastka pre ASR - taška na výstroj
Určenie výrobku: Taška na výstroj je určená na
prenos výstrojových súčiastok pre profesionálnych vojakov v rámci vykonávania služobnej činnosti a pri presunoch.
(28) 1
(55)

(72)
(73)
(74)
(54)

Michalko Ľubomír, Bratislava, SK;
Michalko Ľubomír, Bratislava, SK;
Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
Stolička
Určenie výrobku: Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je STOLIČKA ako sedací nábytok určený na sedenie alebo kľačanie.
(28) 1
(55)

1.1
1.1

1.2

1.2

1.3
8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)

06/01.02
27357
26.7.2007
24.1.2012
5002-2007
24.1.2007
26.7.2007

1.3
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1.2
1.4

1.3
1.5

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

06/06.01
27343
4.7.2007
14.12.2011
61-2006
14.12.2006
4.7.2007
Oravec Jaroslav, Topoľčany, SK;
Oravec Jaroslav, Topoľčany, SK;
Stojan na kvety
Určenie výrobku: Stojan na kvety je určený na
ukladanie kvetov, ktoré sú zasadené v kvetináčoch alebo uložené v ozdobných vázach.
(28) 1
(55)

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

06/06.04
27345
4.7.2007
19.12.2011
5029-2006
19.12.2006
4.7.2007
Daniel Peter, Ing. arch., PhD., Bratislava, SK;
Daniel Peter, Ing. arch., PhD., Bratislava, SK;
Multifunkčný nábytok MODUL
Určenie výrobku: Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je modul sektorového nábytku.
(28) 1
(55)

1.1

1.1

1.2

58
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1.3
1.3
1.4

1.4

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

08/03.02
27344
4.7.2007
15.12.2011
62-2006
15.12.2006
4.7.2007
Capek Viliam, Čadca, SK;
Capek Viliam, Radius, Čadca, SK;
Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
Čepeľ noža na káble QUATRO
Určenie výrobku: Čepeľ noža na káble QUATRO podľa dizajnu je určená na osadenie do rukoväti tak, aby ich vzájomným spojením vznikol
univerzálny nôž na káble s obojstranným ostrím,
umožňujúci bezpečné priečne prerušenie izolácie plášťov káblov, pozdĺžne prerušenie izolácie
(odblankovanie plášťov) kábla, krátenie vodiča alebo jeho izolácie, alebo kábla a ohýbanie odizolovaného vodiča kábla do tvaru očka pod upevňovaciu skrutku.
(28) 1
(55)

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

09/01.01
27349
24.7.2007
2.3.2012
10-2007
2.3.2007
24.7.2007
Prus Radomír, Petrovice u Karviné, CZ;
EXELSIOR Karviná, s. r. o., Petrovice u Karviné,
CZ;
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(54) Fľaša na nápoje
Určenie výrobku: Fľaša na nápoje slúži na plnenie, prepravu a predaj rôznych druhov alkoholických a nealkoholických nápojov, napríklad minerálnej a stolovej vody, limonády, vína, piva a pod.
Taktiež je tento výrobok použiteľný ako obal rôznych druhov kozmetických výrobkov, napr. šampónov, telového a pleťového mlieka, peny do kúpeľa a pod.
(28) 1
(55)

1.1

1.1
1.2

1.2
1.3
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8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(72)
(73)
(74)
(54)

(28)
(55)

09/01.01
27348
24.7.2007
15.1.2012
2-2007
15.1.2007
24.7.2007
Tatarko Peter, Bratislava, SK; Nagy Tomáš, Ing.,
Zvolen, SK;
ST. NICOLAUS, a. s., Liptovský Mikuláš, SK;
Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
Fľaša na nápoje
Určenie výrobku: Dizajn, ktorého zápis sa požaduje predmetnou prihláškou, je stelesnený vo výrobku sklená fľaša na nápoje.
1

1.2

1.3

1.1
12/05.04
27350
24.7.2007
5.3.2012
11-2007
5.3.2007
24.7.2007
Kaľavský Peter, Ing., Košice, SK; Pupala Rudolf,
Ing., Košice, SK;
(73) Slovenský letecký inštitút, a. s., Košice, SK;
(54) Roler pre vysadzovanie nákladov z leteckej
techniky
Určenie výrobku: Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je roler na vysadzovanie nákladov, určený pre zoskoky s padákom s objemným a ťažkým
nákladom.
(28) 1
(55)

1.4

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

1.5

1.6

1.1

1.7

59

60

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 9 - 2007 - SK (zapísané dizajny)

1.8
1.3
8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(72)

12/07.00
27347
24.7.2007
5.1.2012
1-2007
5.1.2007
24.7.2007
Konárský Marek, Ing., Spišská Nová Ves, SK; Christian Nielsen, Cold Spring Harbor, NY, US; Dobrovič Slavomír, Ing., Sabinov, SK;
(73) STROJKOV ENGINEERING, s.r.o., Košice, SK;
(54) Lietadlo
Určenie výrobku: Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý, je lietadlo,
určené na rekreačné lietanie a výcvik.
(28) 1
(55)

1.4

1.5
1.1

1.6
1.2
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1.12

1.7

1.13

1.8

1.14

1.9

1.15

1.10

1.11
1.16

61

62
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1.3

2.1
1.17

2.2

1.18
8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(72)
(73)
(54)

13/03.03
27356
26.7.2007
17.1.2012
5001-2007
17.1.2007
26.7.2007
Pažitný Michal, Bratislava, SK;
Pažitný Michal, Bratislava, SK;
Elektrická zásuvková lišta, zásuvka, vypínač
Určenie výrobku: Výrobky, v ktorých sú dizajny
stelesnené, sú elektrická zásuvková lišta, elektrická zásuvka a elektrický vypínač, ktoré sa používajú na privedenie elektrickej energie na vzdialené miesto pomocou elektrického vedenia alebo sa
inštalujú na stenu na dovedenie elektrickej energie alebo na zapnutie, alebo vypnutie spotrebiča.
(28) 3
(55)

1.1

1.2

2.3

3.1

3.2

3.3
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8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(72)
(73)
(74)
(54)

21/99.00
27352
24.7.2007
10.4.2012
5013-2007
10.4.2007
24.7.2007
Červenko Jozef, Ing. arch., Bratislava, SK;
Červenko Jozef, Ing. arch., Bratislava, SK;
Kastler Anton, Bratislava, SK;
Hexagramový zobrazovač
Určenie výrobku: Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom bude aplikovaný, je určený ako hexagramový zobrazovač na vytváranie
rôznych kombinácií hexagramových obrazcov pomocou rotácie hranolov ako pomôcka pre prácu
s knihou premien. Zobrazovač pozostáva zo šiestich hranolov predstavujúcich šesť rovín a zároveň šesť čiar hexagramu, z horného a dolného ukončovacieho hranola a spojovacej tyče, pričom tieto
hranoly sú voči sebe otočné. Zobrazovač umožňuje rotovaním hranolov priestorové zobrazenie
64 hexagramov s logickým párovým usporiadaním, ktoré prechádza do špirálovej podoby.
(28) 4
(55)

1.3

1.4

1.1

1.5

1.2

1.6

63

64
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2.1

1.7

2.2

2.3
1.8

2.4

1.9

3.1

3.2

1.10
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(55)

1.1
3.3

1.2
4.1

4.2

1.3

4.3
8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(72)

25/01.01
27355
24.7.2007
15.3.2012
16-2007
15.3.2007
24.7.2007
Rosolanka Andrej, Bratislava, SK; Horáček Peter, Senec, SK; Jankovič Peter, Ing., Tomášov, SK;
(73) Rosolanka Andrej, Bratislava, SK; Horáček Peter, Senec, SK; Jankovič Peter, Ing., Tomášov, SK;
(54) Šedá plotová tvárnica BEARCH
Určenie výrobku: Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je stavebný materiál - plotová tvárnica.
(28) 1

1.4

65

66
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1.2

1.5

2.1
1.6
8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(72)

25/01.01
27354
24.7.2007
15.3.2012
15-2007
15.3.2007
24.7.2007
Rosolanka Andrej, Bratislava, SK; Horáček Peter,
Senec, SK;
(73) Rosolanka Andrej, Bratislava, SK; Horáček Peter,
Senec, SK;
(54) Farebná plotová tvárnica BEARCH
Určenie výrobku: Výrobok, v ktorom je dizajn
stelesnený, je stavebný materiál - plotová tvárnica.
(28) 5
(55)

2.2

3.1

1.1

3.2
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(55)

4.1

1.1

4.2

5.1

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

26/99.00
27353
24.7.2007
16.4.2012
5014-2007
16.4.2007
24.7.2007
Poliaková Zdenka, Prievidza, SK;
Poliaková Zdenka, Prievidza, SK;
Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
Súčasť osvetľovacieho telesa
Určenie výrobku: Výrobok, v ktorom bude dizajn
„Súčasť osvetľovacieho telesa“ stelesnený, je zariadenie na upevnenie lampy a na navíjanie lanka, ktorým sa nastavuje požadovaná poloha osvetľovacieho telesa.
(28) 1
(55)

5.2
1.1
8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(72)
(73)
(54)

25/03.11
27351
24.7.2007
19.3.2012
17-2007
19.3.2007
24.7.2007
Binder Ondrej, Svätý Anton, SK;
Binder Ondrej, Svätý Anton, SK;
"Loď nádeje" - kostolík (Don Boscov sen)
Určenie výrobku: Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý, predstavuje
KOSTOLÍK.
(28) 1

1.2
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1.3

1.4

1.5

1.6

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

03/01.03
06/01.02
06/06.01
06/06.04

27346
27357
27343
27345

08/03.02
09/01.01
09/01.01
12/05.04

27344
27348
27349
27350

12/07.00
13/03.03
21/99.00
25/01.01

27347
27356
27352
27354

25/01.01
25/03.11
26/99.00

27355
27351
27353
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Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

24307
24393
25295
25296

14.07.2007
21.07.2007
03.12.2006
03.12.2006

25335
26469
26484
26485

17.12.2006
18.12.2006
07.12.2006
07.12.2006

26486
26501
26503
26509

10.12.2006
18.12.2006
14.12.2006
17.12.2006

26557

13.12.2006

ND4Q

Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

25504
25515
25516
25517
25518

09/05.05
28/03.03
28/03.03
28/03.03
28/03.03

25531
25532
25533
25546
25621

28/03.03
09/05.06
28/03.03
28/03.03
05/06.00

26581
26600
26627
26628
26646

12/13.07
28/01.00
24/99.00
24/99.00
09/05.02

26647
26689
26897

14/03.10
06/01.04
12/13.07

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

05/06.00
25621
26.10.1998
3.7.2012
180-97
3.7.1997
SCA Hygiene Products GmbH, Mannheim, DE;
Reliéfny vzor na absorpčné tkaniny a netkané
výrobky

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

06/01.04
26689
5.8.2003
4.7.2012
139-2002
4.7.2002
Eldoy Olav, Sagvag, NO;
Ležadlová stolička a jej časti
Určenie výrobku: Predmetné výrobky prihlásené
na ochranu ako dizajn "Ležadlová stolička a jej
časti" sú určené ako nábytok.

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

09/05.02
26646
15.5.2003
6.8.2012
160-2002
6.8.2002
WYETH, Madison, NJ, US;
Kompakt na dávkovanie liekov
Určenie výrobku: Výrobkom, v ktorom je dizajn
stelesnený, je kompakt určený na dávkovanie liekov.

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

09/05.05
25504
29.4.1998
17.9.2012
245-97

(22) 17.9.1997
(73) SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, Philadelphia, PA, US;
(54) Puzdro na hlavu zubnej kefky
7 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

09/05.06
25532
11.6.1998
14.8.2012
209-97
14.8.1997
THE GILLETTE COMPANY, Boston, US;
Zásobník na žiletky

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

12/13.07
26581
6.12.2002
6.6.2012
124-2002
6.6.2002
WAY INDUSTRY, akciová spoločnosť, Krupina,
SK;
(54) Odmínovací komplet

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

12/13.07
26897
18.5.2004
22.5.2012
115-2002
22.5.2002
KONŠTRUKTA-DEFENCE, a. s., Trenčín, SK;
Ľahký kolesový obrnený transportér AMV 4x4
Určenie výrobku: Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je ľahký kolesový obrnený transportér
určený pre ozbrojené sily.
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(11)
(15)
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(22)
(73)
(54)
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14/03.10
26647
15.5.2003
8.8.2012
161-2002
8.8.2002
KRONE GmbH, Berlin, DE;
Elektrický konektor
Určenie výrobku: Predmetný výrobok prihlásený
na ochranu ako dizajn je určený ako elektrický
konektor.

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

24/99.00
26628
8.4.2003
20.9.2012
203-2002
20.9.2002
Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House,
Greenford, Middlesex, GB;
(54) Dentálny pásik
Určenie výrobku: Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, alebo na ktorom bude aplikovaný je určený ako pásik na dentálne požitie.

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

24/99.00
26627
8.4.2003
20.9.2012
202-2002
20.9.2002
Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House,
Greenford, Middlesex, GB;
(54) Dentálny pásik
Určenie výrobku: Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, alebo na ktorom bude aplikovaný je určený ako pásik na dentálne požitie.

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

28/03.03
25516
25.5.1998
11.9.2012
240-97
11.9.1997
THE GILLETTE COMPANY, Boston, US;
Rukoväť holiaceho strojčeka

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

28/03.03
25518
25.5.1998
11.9.2012
242-97
11.9.1997
THE GILLETTE COMPANY, Boston, US;
Rukoväť holiaceho strojčeka a holiaci strojček

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

28/03.03
25546
17.6.1998
27.8.2012
225-97
27.8.1997
THE GILLETTE COMPANY, Boston, US;
Pomocný holiaci pásik zásobníka žiletky

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

28/03.03
25533
11.6.1998
14.8.2012
210-97
14.8.1997
THE GILLETTE COMPANY, Boston, US;
Držadlo holiaceho strojčeka a úchopovací prvok
držadla holiaceho strojčeka

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

28/01.00
26600
6.2.2003
26.7.2012
154-2002
26.7.2002
SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex, GB;
Kapsula

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

28/03.03
25517
25.5.1998
11.9.2012
241-97
11.9.1997
THE GILLETTE COMPANY, Boston, US;
Rukoväť holiaceho strojčeka

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

28/03.03
25531
11.6.1998
14.8.2012
208-97
14.8.1997
THE GILLETTE COMPANY, Boston, US;
Podstavec holiaceho strojčeka

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

28/03.03
25515
25.5.1998
11.9.2012
239-97
11.9.1997
THE GILLETTE COMPANY, Boston, US;
Hlava holiaceho strojčeka

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 9 - 2007 - SK (oznámenia - dizajny)

71

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

05/06.00
06/01.04
09/05.02
09/05.05
09/05.06

25621
26689
26646
25504
25532

12/13.07
12/13.07
14/03.10
24/99.00
24/99.00

26897
26581
26647
26627
26628

28/01.00
28/03.03
28/03.03
28/03.03
28/03.03

26600
25518
25516
25546
25531

28/03.03
28/03.03
28/03.03

25515
25517
25533

PC4Q

Prevody a prechody práv

(11) 26897
(21) 115-2002
(78) KONŠTRUKTA-DEFENCE, a. s., Trenčín, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
DMD TRADE, a.s., Trenčín, SK;
(58) 10.7.2007

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

26268
229-2000
Merkur Gaming GmbH, Lübbecke, DE;
18.7.2007

Zmeny mien

ČASŤ
OCHRANNÉ ZNÁMKY

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 9 - 2007 - SK (ochranné známky)

75

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)

5126-2004
5127-2004
1591-2005
1234-2006
1304-2006
1633-2006
1641-2006
1652-2006
1707-2006
1896-2006
1912-2006
2097-2006
2379-2006
5994-2006
6339-2006
6340-2006
6461-2006
6509-2006
6510-2006
12-2007
30-2007
46-2007
48-2007
49-2007
67-2007
68-2007
101-2007
106-2007
107-2007
108-2007
116-2007
117-2007
121-2007
125-2007
227-2007
247-2007
272-2007
299-2007
300-2007
328-2007
329-2007
330-2007
378-2007
379-2007
380-2007
383-2007
438-2007
439-2007
443-2007
445-2007
456-2007
488-2007
492-2007
493-2007
495-2007
496-2007
497-2007
507-2007
531-2007
543-2007
546-2007

547-2007
557-2007
562-2007
571-2007
578-2007
581-2007
582-2007
583-2007
584-2007
585-2007
586-2007
587-2007
588-2007
589-2007
591-2007
592-2007
593-2007
594-2007
595-2007
596-2007
597-2007
598-2007
599-2007
600-2007
605-2007
606-2007
607-2007
657-2007
658-2007
659-2007
660-2007
661-2007
662-2007
663-2007
669-2007
670-2007
671-2007
672-2007
673-2007
674-2007
682-2007
684-2007
685-2007
687-2007
697-2007
699-2007
700-2007
701-2007
702-2007
703-2007
704-2007
705-2007
708-2007
711-2007
712-2007
713-2007
719-2007
720-2007
728-2007
743-2007
750-2007

752-2007
754-2007
759-2007
760-2007
824-2007
827-2007
839-2007
1065-2007
1127-2007
1128-2007
1201-2007
1219-2007
1272-2007
1273-2007
5003-2007
5041-2007
5054-2007
5055-2007
5060-2007
5074-2007
5075-2007
5081-2007
5086-2007
5088-2007
5171-2007
5185-2007
5190-2007
5207-2007
5217-2007
5258-2007
5259-2007
5260-2007
5262-2007
5289-2007
5290-2007
5292-2007
5293-2007
5295-2007
5296-2007
5297-2007
5301-2007
5306-2007
5317-2007
5337-2007
5338-2007
5339-2007
5341-2007
5342-2007
5346-2007
5352-2007
5366-2007
5367-2007
5368-2007
5369-2007
5370-2007
5371-2007
5372-2007
5373-2007
5374-2007
5375-2007
5384-2007

5385-2007
5386-2007
5387-2007
5395-2007
5399-2007
5407-2007
5408-2007
5409-2007
5410-2007
5414-2007
5426-2007
5427-2007
5428-2007
5429-2007
5430-2007
5431-2007
5434-2007
5435-2007
5442-2007
5443-2007
5445-2007
5446-2007
5450-2007
5454-2007
5455-2007
5456-2007
5457-2007
5464-2007
5474-2007
5475-2007
5493-2007
5576-2007
5577-2007
5578-2007
5594-2007
5595-2007
5597-2007
5599-2007
5652-2007
5653-2007
5654-2007
5655-2007
5732-2007
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

5126-2004
8.10.2004
35, 36, 38
35 - Poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania; vyhľadávanie informácií v počítačových bankových súboroch pre zákazníkov.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov;
poskytovanie pôžičiek; investovanie do cenných
papierov na vlastný účet; kapitálové investície;
platobný styk a zúčtovanie; elektronický prevod
kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronicky; vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov;
overovanie šekov; poskytovanie záruk; garancie,
kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa; uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt; poskytovanie bankových
informácií; finančné analýzy a informácie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); účasť
na vydávaní cenných papierov a poskytovanie
súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon
funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných
obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými
cennými papiermi, so zlatými a striebornými
mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a so súbormi obehových mincí; vykonávanie
hypotekárnych obchodov; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); poisťovníctvo,
správcovstvo, dôchodkové fondy, služby na využívanie dôchodkových fondov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou, dôchodkovým poistením alebo stavebným sporením.
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami - telekomunikačné služby;
komunikácia a posielanie správ prostredníctvom
telefónu a emailu; telekomunikačné spojenie cez
svetovú počítačovú sieť.

(540)

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

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

5127-2004
8.10.2004
35, 36, 38
35 - Poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania; vyhľadávanie informácií v počítačových bankových súboroch pre zákazníkov.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických ko-
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munikačných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov;
poskytovanie pôžičiek; investovanie do cenných
papierov na vlastný účet; kapitálové investície;
platobný styk a zúčtovanie; elektronický prevod
kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronicky; vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov;
overovanie šekov; poskytovanie záruk; garancie,
kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa; uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt; poskytovanie bankových
informácií; finančné analýzy a informácie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); účasť
na vydávaní cenných papierov a poskytovanie
súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon
funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane
kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami
bankoviek a so súbormi obehových mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); poisťovníctvo, správcovstvo, dôchodkové fondy, služby
na využívanie dôchodkových fondov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou, dôchodkovým poistením alebo stavebným sporením.
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami - telekomunikačné služby;
komunikácia a posielanie správ prostredníctvom
telefónu a e-mailu; telekomunikačné spojenie cez
svetovú počítačovú sieť.
(540)

(731) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1591-2005
30.8.2005
29, 30, 31
29 - Ovocná dreň, kandizované ovocie, konzervy
s ovocím, mrazené ovocie, ovocie (kompóty),
ovocné rôsoly, ovocné šaláty, presladené ovocie
(naložené v cukre).
30 - Ovocie v čokoláde, jemné pečivo, ovocné
želé (cukrovinky), sušienky, sucháre, keksy, biskvity, ovocné krémy, ovocné dezerty.
31 - Nealkoholické výťažky z ovocia, ovocná
šťava, ovocné šťavy, šerbety (sladené ovocné nápoje).

(540) OVOCNÍČEK
(731) TATRAKON, spol. s r. o., Alžbetina 23, 058 01
Poprad, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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(220)
8 (511)
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1234-2006
3.7.2006
16, 35, 41
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky všetkých
druhov.
35 - Uverejňovanie a šírenie inzercie.
41 - Vydavateľská činnosť.

(540)

(591) hnedá
(731) ECONOMIA a. s., Dobrovského 25, 170 55 Praha, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1304-2006
17.7.2006
9, 16, 35, 37, 38, 42
9 - Elektrické a elektronické komunikačné a telekomunikačné zariadenia a nástroje, komunikačné
a telekomunikačné zariadenia a nástroje, elektrické a elektronické zariadenia a nástroje na
spracovanie, prihlasovanie, uchovávanie, prenos,
vyberanie alebo príjem údajov, zariadenia a nástroje na zaznamenávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku, obrazov alebo kódovaných údajov, televízne zariadenia a nástroje, hologramy,
počítače, periférne vybavenie pre počítače, programové elektronické obvody na prenos údajov,
počítačové programy, počítačový softvér, disky,
pásky a drôty, pričom všetky sú magnetické nosiče údajov, čisté a už nahrané magnetické karty,
počítačový softvér z internetu, elektronické publikácie (ktoré možno načítať) poskytované online
z počítačových databáz alebo z internetu, počítačový softvér a telekomunikačné zariadenia (vrátane modemov) umožňujúce pripojenie na databázy a internet, počítačový softvér umožňujúci
vyhľadávanie údajov, digitálnej hudby (ktorú možno načítať) poskytovanej z počítačovej databázy
alebo z internetu, digitálna hudba (ktorú možno
načítať) poskytovaná z internetových webových
stránok vo formáte MP3, zariadenia na prehrávanie hudby z internetu, MP3 prehrávače, satelitné
vysielače a prijímače, elektronické drôty a káble,
odporové káble, zváracie elektródy, pagingové
prístroje, rádiové pagingové prístroje a rádiotelefónne zariadenia a nástroje, telefóny, mobilné telefóny a telefónne príručné zariadenia, príslušenstvo k telefónom a príručným telefónnym zariadeniam, adaptéry, ktoré možno používať s telefónmi, nabíjačky batérií, ktoré sa používajú s telefónmi, stolové alebo do auta zabudovateľné
jednotky obsahujúce reproduktory umožňujúce
používanie príručných telefónnych zariadení bez
použitia rúk, držiaky príručných telefónov zabudovateľné do auta, tašky a kufríky špeciálne
upravené na držanie alebo prenášanie prenosných
telefónov a telefónneho vybavenia a príslušenstva, osobné výpočtové organizéry, antény, batérie, mikroprocesory, klávesnice, modemy, globálne elektronické systémy určujúce polohu, elektronické navigačné a polohu určujúce zariadenia
a nástroje, zariadenia a nástroje na monitoring
(iný ako monitoring typu invivo), rádiozariadenia
a nástroje, elektronické ovládanie, testovacie (iné

ako testovanie typu invivo), signalizačné, kontrolné (dohliadacie) a učebné zariadenia a nástroje, optické a elektrooptické zariadenia a nástroje,
videofilmy, elektrické a elektronické zariadenia
a periférne vybavenie určené alebo prispôsobené
na používanie s počítačmi, audiovizuálne zariadenia a vybavenie a nástroje na elektronické hry,
počítačové programy a iné údaje na nosičoch,
časti a súčasti na všetky spomenuté tovary.
16 - Papier, kartón, lepenka a tovary vyrobené
z týchto materiálov neobsiahnuté v iných triedach, tlačené materiály, fotografie, obrázky, rámčeky na obrazy z papiera, kartónu, lepenky; knihy,
časopisy, periodiká, tlačené publikácie, písacie
potreby, kancelársky tovar, kancelárske potreby
s výnimkou nábytku, kancelárske náčinie, kancelárske položky na uchovanie neobsiahnuté
v iných triedach, škatule na stôl, materiály na
kreslenie a maľovanie, poznámkové bloky, adresáre, diáre a knihy na osobné záznamy, záložky,
kalendáre, plagáty, plánovače, materiál na modelovanie neobsiahnutý v iných triedach, materiály
na vzdelávanie a vyučovanie, prenosné tašky z
papiera, kartónu a plastu obsiahnuté v tejto triede.
35 - Reklama, obchodná propagácia, obchodný
manažment, obchodná administrácia, organizácia
a manažment obchodných činností; obchodné
informačné služby, spracovanie administratívy
a organizovanie poštových objednávacích služieb, zabezpečovanie obchodných uvádzaní,
služby obchodného výskumu a prieskumu, služby obchodných prognóz, poskytovanie obchodných, úradníckych a sekretárskych služieb, výstrižkové a informačné služby týkajúce sa správ
a aktuálnych záležitostí a informačné služby, zabezpečovanie a vedenie výstav na obchodné
účely, maloobchodný predaj telekomunikačných
a komunikačných prístrojov, nástrojov a systémov, elektronických prístrojov a nástrojov, počítačového hardvéru a softvéru a príslušenstva
k týmto veciam, aukcie cez internet, obchodné
administratívne služby na spracovanie odbytu na
internete, reklamné služby na podporu elektronického obchodu, poskytovanie informácií a poradenstva pri dodávaní a propagovaní komodít
a výber a zobrazovanie tovarov, poskytovanie
informácií a poradenstva perspektívnym kupujúcim komodít a tovarov, zhromažďovanie rozličných tovarov v prospech iných (okrem ich prepravy), umožňovanie pohodlného prehliadania
zákazníkom a nákup týchto tovarov, všetko uvedené poskytované online z počítačovej databázy
alebo cez internet, alebo poskytované inými prostriedkami; kompilácia a prepis údajov; kompilácia údajov a online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; kompilácia adresárov na publikovanie na internete, prenájom priestoru na webových stránkach na reklamu tovarov a služieb;
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; odkazovacie telefónne služby; zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačovej databázy.
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikačných zariadení a systémov, telefónov, mobilných
telefónov a telefónov príručných zariadení, zariadení pre paging, zariadení pre rádiopaging, rádiotelefónnych zariadení, počítačových a osob-
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ných organizérov, počítačového hardvéru, satelitných vysielačov a prijímačov; informačné, poradenské a konzultačné služby súvisiace so všetkým uvedeným poskytované online z počítačovej
databázy alebo z internetu s výnimkou poradenstva v oblasti počítačového hardvéru, alebo poskytované inými prostriedkami; informačné a poradenské služby súvisiace s domovou výstavbou,
údržbou a opravami, všetky poskytované prostredníctvom telefónneho spojenia, informačné
a poradenské služby súvisiace s údržbou automobilov a opravami, všetko poskytované prostredníctvom telekomunikačného spojenia, informačné služby súvisiace s opravami a
inštaláciami poskytované online z počítačovej
databázy alebo z internetu.
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické,
faxové a telefaxové služby, služby zberu a prenosu správ, rádiové pagingové služby a služby elektronickej pošty, prenos a príjem údajov a informácií, služby doručovania elektronických správ;
online telekomunikačné informácie; služby výmeny údajov ako telekomunikačná služba; prenos údajov telekomunikáciami, služby satelitnej
komunikácie, spravodajstvo alebo prenos rádiových a televíznych programov, služby videotextu, teletextu a prehliadania údajov, služby videospráv, služby videokonferencií, služby videotelefónu; telekomunikačné informácie (vrátane webových stránok); poskytovanie užívateľského prístupu na internet; poskytovanie telekomunikačného spojenia na internet a databázy; prenájom prístupu do počítačových databáz; elektronické konferencie, diskusné skupiny a diskusné miestnosti,
poskytovanie prístupu na webové stránky s digitálnou hudbou na internete, poskytovanie prístupu na MP3 webové stránky na internete, doručovanie digitálnej hudby telekomunikáciami; služby telekomunikačného prístupu, prenos správ
a obrazov pomocou výpočtovej techniky, komunikácia cez počítač, služby spravodajskej agentúry, prenos správ a informácií o súčasnom dianí;
poskytovanie prístupu na elektronické online siete na získavanie informácií; prenájom a podnájom zariadení, nástrojov, prostriedkov alebo
komponentov na použitie pri poskytovaní spomenutých služieb; poradenské, informačné a konzultačné služby súvisiace s uvedeným.
42 - Počítačové služby, údržba, aktualizácia a návrh
počítačového softvéru a programov, služby programovania pre výpočtovú techniku, príprava
a poskytovanie informácií v súvislosti s počítačmi a zariadeniami počítačových sietí; online poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; online návrh počítačových systémov; online
aktualizovanie počítačových systémov; programovanie online; poskytovanie internetových vyhľadávačov; prenájom výpočtovej techniky; vytváranie a udržiavanie počítačových webových
stránok pre zákazníkov; hosťovanie na webových
stránkach iných, inštalácia a údržba počítačového
softvéru; kompilácia, tvorenie a údržba registra
doménových názvov; poskytovanie informácií
a poradenských služieb online z počítačovej databázy alebo cez internet súvisiace so všetkými
uvedenými službami v tejto triede; obnovovanie
počítačových databáz; predpoveď počasia, služby
návrhu interiérov, informačné a poradenské služby súvisiace so všetkými uvedenými službami.
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(540) Europedata
(731) mobilkom austria AG & Co KG, Obere Donaustrasse 29, Viedeň, AT;
(740) Azud Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1633-2006
4.9.2006
35, 41, 43
35 - Vydávanie reklamných a propagačných tlačovín.
41 - Vydávanie periodických a neperiodických tlačovín; zabezpečenie celkového priebehu a kompletná organizácia tenisového podujatia; prenájom tenisových kurtov a športových potrieb; organizovanie hráčskych a sponzorských večierkov.
43 - Zabezpečenie stravovania a ubytovania.

(540) SLOVAKIA INDOOR
(731) Slovenský tenisový zväz, Príkopova 6, 831 03
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1641-2006
5.9.2006
41, 43, 44
41 - Prenájom tenisových kurtov; golfové ihriská - prevádzkovanie; prevádzkovanie športových
zariadení, požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov.
43 - Prevádzkovanie hotelového ubytovania; reštaurácie.
44 - Verejné kúpele.

(540) NTC
(731) Národné tenisové centrum, a. s., Príkopova 6,
831 03 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1652-2006
4.9.2006
3, 7, 16
3 - Voňavky; kozmetické krémy; pleťové vody
na kozmetické účely; šampóny; čistiace mlieka
na toaletné účely; toaletné vody; vlasové vody
a oleje; kolínske vody; ústne vody, nie na lekárske účely; esenciálne oleje; kozmetické farby;
holiace prípravky; kozmetické prípravky; kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné účely;
kozmetické prípravky do kúpeľa; laky na nechty;
prípravky na odstránenie lakov; líčidlá; mandľové mlieko na kozmetické účely; mandľový olej;
mydlá; práškový mejkap; odfarbovače; odlakovače; oleje na toaletné účely; pomády na kozmetické účely; pleťová voda po holení; pracie prípravky; prípravky na čistenie zubov; púder; rúže;
farbivá alebo tónovače na vlasy; depilačný vosk;
kozmetické ceruzky; depilačné prípravky; dezodoračné mydlá; dezodoranty na osobnú potrebu;
farbivá na toaletné účely; pomády na fúzy; krémy na kožu; ochranné prípravky na kožu; krémy na kožu; prípravky na líčenie; prípravky na
odstránenie líčidiel; oleje na kozmetické účely;
kozmetické opaľovacie prípravky; toaletné prípravky; prípravky ústnej hygieny; vlasové prípravky;
kozmetické prípravky určené na pestovanie pokožky; sprchové gély; sprchové šampóny; šampónové prípravky; prípravky určené na zmäknutie pokožky; vody na fúzy.
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7 - Malé elektrické prístroje na sekanie mäsa,
mletie, lisovanie atď. s elektrickým pohonom - kuchynské roboty.
16 - Papierové tašky.

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

(540)

(591) čierna, modrá
(731) MACHALA SLOVAKIA s. r. o., Koceľova 25,
821 08 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1707-2006
18.9.2006
2, 9, 16, 35, 37
2 - Náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov
(tonery).
9 - Periférne zariadenia počítačov, a to záznamové disky, modemy, monitory, tlačiarne, počítačové klávesnice, počítačové pamäti.
16 - Pásky do tlačiarní k počítačom.
35 - Maloobchodné služby a sprostredkovanie
obchodu so spotrebným materiálom k tlačiarňam,
náhradnými dielcami a perifériami k informačnej
technike.
37 - Renovácia použitých tonerov, farbiacich kaziet, náplní, farbiacich pások všetkých druhov do
tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov, písacích strojov a registračných pokladní.

(540) TONER Land
(731) Hariš Róbert, Pod Záhradami 36, 940 52 Nové
Zámky, SK;

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

1896-2006
23.10.2006
16, 25
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožúrované knihy; brožúry; časopisy (periodiká); ceruzky; držiaky na písacie potreby; etikety (s výnimkou textilných); gumy na gumovanie; kalendáre; kancelárske potreby s výnimkou nábytku;
katalógy; knihy; komiksy; noviny; obaly (papierenský tovar); pastelky; perá (kancelárske potreby); peračníky; puzdrá na perá; periodiká; písacie
potreby; plagáty; podložky pod pivové poháre;
pohľadnice; poznámkové zošity; príručky; prospekty; publikácie; pútače z papiera alebo z lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
z lepenky; samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely; listový papier; zošity.
25 - Baretky; bielizeň; bundy; čelenky; čiapky;
klobúky; košele; kravaty; maškarné kostýmy; nohavice; opasky; papuče; plavky; plážové oblečenie; ponožky; potníky; šály; šatky; šilty; športová
obuv; športové tričká, dresy; tielka; tričká; vesty;
náprsenky; športové bundy; saká; oblečenie z papiera; pančuchy.

(540) music 1
(731) KUUL.TV, s. r. o., Matúškova 27, 831 01 Bratislava, SK;

1912-2006
23.10.2006
36, 37
36 - Poisťovníctvo, služby v oblasti financovania, služby v oblasti peňažníctva, služby v oblasti
nehnuteľností.
37 - Stavebníctvo, opravy, montážne a inštalačné
služby okrem inštalácie softvéru.

(540) MARIANI
(731) Rocca Investments, s. r. o., Staviteľská 7, 832 46
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

2097-2006
15.11.2006
9, 14, 16, 18, 25, 35, 38, 41
9 - Kompaktné disky; magnetické disky; optické
disky; optické kompaktné disky; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); elektronický vreckový prekladový slovník; exponované filmy; kreslené filmy; zariadenia na výmenu
gramofónových ihiel; gramofónové platne; gramofóny; hracie zariadenia fungujúce po pripojení
na televízne prijímače; hracie automaty uvádzané
do chodu vhodením mince; magnetické identifikačné karty; gramofónové ihly; kamery; kinematografické kamery; kazetový prehrávač; exponované kinofilmy; kontaktné šošovky; magnetické
pásky; magnetofóny; ochranné masky; megafóny; akustické membrány; mikrofóny; podložky
pod myš; myši (informatika); neónové reklamy;
magnetické nosiče údajov; ochranné prilby na
šport; puzdrá na okuliare; okuliare na šport; pásky na zvukové nahrávanie; elektronické perá (pre
vizuálne zobrazovacie jednotky); premietacie plátna; plávacie kolesá; plávacie vesty; plaváky; programy na počítačové hry; nahrané počítačové
programy; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); gramofónové prenosky;
audioprijímače a videoprijímač; ochranné prilby;
nahrané programy obsluhujúce počítač; puzdrá
na kontaktné šošovky; rádiá; prehrávač kompaktných diskov; prenosný prehrávač; premietacie prístroje; premietačky na diapozitívy; ochranné rukavice; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; reklamné svetelné tabule; slnečné
okuliare; nepriestrelné vesty; videohry; videokamery; videokazety; videopásky; zábavné zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu s televíznymi prijímačmi; pásky so zvukovými nahrávkami; nosiče zvukových nahrávok; disky so
zvukovými nahrávkami; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia; zariadenia na prenášanie zvuku; vysielače elektronických signálov; televízne zariadenia; magnetické
médiá; optické nosiče údajov.
14 - Amulety (šperky); prívesky (šperky); hodinové ciferníky a hodinkové ciferníky; cigaretové
násadky z drahých kovov; hodinové sklíčka; hodinky; hodiny; ihlice do kravát; spony na kravaty; medaily; náramkové hodinky; náramky (šperky); náušnice; ozdoby; platina; prívesky; prívesky
na kľúče; remienky na hodinky; retiazky (šperk);
šperky, klenoty.
16 - Albumy; atlasy; baliaci papier; blahoprajné
pohľadnice; brožované knihy, brožúry; bublinové
obaly z plastických materiálov; ceruzky; časopisy (periodiká); držiaky na písacie potreby; etikety
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s výnimkou textilných; farebné pásky; umelohmotné fólie na balenie; umelohmotné priľnavé
naťahovacie fólie na paletizáciu; fólie z regenerovanej celulózy na balenie; formuláre; fotografie; grafické znaky; grafické zobrazenie; grafiky;
gumy na gumovanie; hárky papiera; kalendáre;
kancelárske potreby s výnimkou nábytku; predmety z kartónu; kartón, lepenka; katalógy; knihárske plátno; knihárske súkno; knihy; komiksy;
ozdobné kvetináče z papiera; laminovačky, plastové obaľovače dokumentov ako kancelárska potreba; knihárske látky; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na
fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); kancelárska pomôcka na lepenie - lepiaca páska; lepiace pásky na kancelárske účely a na použitie
v domácnosti; lístky; listový papier; mapy; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť;
nálepky, lepiace štítky; noviny; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); papierové obaly na mliečne výrobky; papierové obaly na
spisy; obežníky; obrazy; obrazy (maľby) zarámované aj nezarámované; papierové obrúsky; obrúsky (papierové prestierania); papierové obrusy;
oznámenia (papierenský tovar); papier; papiernický tovar; papierové pásky; paragóny; pásky do
tlačiarní k počítačom; pečiatkovacie podušky;
pečiatky; pečiatky s adresou; pastelky; perá (kancelárske potreby); peračníky; puzdrá na perá; periodiká; písacie potreby; plagáty; plniace perá;
podložky pod pivové poháre; papierové podložky
na stôl (anglické prestieranie); pohľadnice; usporadovače (kancelárske obaly); usporadovače, šanóny (na voľné listy); poštové hracie pohľadnice;
poštové známky; poznámkové zošity; príručky;
prospekty; publikácie; pútače z papiera alebo
z lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu
alebo lepenky; ročenky; samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely; papierové servítky;
stojany na perá a ceruzky; strúhadlá na ceruzky
(orezávadlá) (elektrické aj neelektrické); školské
potreby (papier, písacie potreby); štítky (papierové nálepky); tabule na zapichovanie oznamov;
tlač (rytiny); tlačené časové plány a harmonogramy; tlačivá; tlačové písmo; tlačové znaky; tlačoviny; trhacie kalendáre; papierové vlajky; vrecká na odpadky z papiera alebo z plastických materiálov; vrecká z papiera alebo z plastických materiálov; papierové vreckovky; výšivkové vzory;
vzory na kopírovanie; vzory na šitie; vzory na
výrobu odevov; papierové zástavy; zošity.
18 - Aktovky, kufríky; batohy; cestovné tašky;
dáždniky; diplomatické kufríky; kabelky; nákupné tašky; obaly na dáždniky; obaly na hudobné
nástroje; cestovné obaly na odevy; cestovné obaly na šaty; peňaženky; plážové tašky; ruksaky;
slnečníky; školské tašky (aktovky).
25 - Baretky; bielizeň; osobná bielizeň; bundy;
čelenky; čiapky; čiapky (priliehavé); kabáty; kapucne; klobúky; konfekcia (odevy); kostýmy, obleky; košele; krátke kabátiky; krátke, jazdecké
alebo spodné nohavice; kravaty; obuv na kúpanie; šľapky na kúpanie; oblečenie pre motoristov;
náprsenky; nepremokavý odev; maškarné kostýmy; nohavice; oblečenie; oblečenie z imitácie
kože; oblečenie z kože; oblečenie z papiera; obuv;
odevy; opasky; opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia); palčiaky; pančuchy; pánske spod-
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ky; papuče; plášte; plavky; plážové oblečenie;
pokrývky hlavy; ponožky; potníky; pulóvre; rukavice; saká, bundy; sukne; svetre; šály; šatky;
závoje; šaty; šerpy; čiapkové šilty; šilty (na čiapke); šilty na pokrývky hlavy; šnurovacie topánky;
športová obuv; športové tričká, dresy; tielka, tričká; topánky; topánky na šport; uniformy; vesty;
vrecká na odevy; vreckovka ozdobná (súčasť oblečenia); vrchné ošatenie; zástery; župany.
35 - Reklamné agentúry; dražby; obchodné alebo
podnikateľské informácie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov);
lepenie plagátov; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; zbieranie
údajov do počítačových databáz; odborné obchodné poradenstvo; zaobstarávanie predplatného pre
tretie osoby; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch;
uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); štatistické informácie; televízna reklama.
38 - Elektronická pošta; informačné kancelárie;
telefónna komunikácia; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; rádiové vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; telekomunikačné
informácie; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; tlačové kancelárie; vysielanie káblovej
televízie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými
elektronickými komunikačnými prostriedkami);
poskytovanie audiotextových telekomunikačných
služieb.
41 - Prenájom dekorácií; digitálna tvorba obrazov
na výstupných zariadeniach; diskotéky (služby);
prenájom divadelných dekorácií; divadelné predstavenia; filmová tvorba; prenájom filmov; výchovno-zábavné klubové služby; knižnice (požičovne kníh); organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; služby
nahrávacích štúdií; nočné kluby; organizovanie
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie
sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie súťaží
krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); poskytovanie
elektronických publikácií online (bez možnosti
kopírovania); požičiavanie filmov; požičiavanie
videopások; služby prázdninových táborov (zábava); výroba divadelných alebo iných predstavení; prenájom audionahrávok; prenájom audioprístrojov; prenájom kinematografických filmov;
redigovanie scenárov; reportérske služby; rezervácia vstupeniek; výroba rozhlasových a televíz-
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nych programov; školenia; zverejňovanie textov
okrem reklamných; titulky; nahrávanie na videopásky; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; výroba (tvorba) videofilmov; umelecké módne agentúry; zábavné parky; živé predstavenia; výroba
publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; služby agentúr sprostredkúvajúcich divadelných, koncertných a varietných
umelcov; moderovanie relácií, programov a podujatí; poradenské a informačné služby v oblasti
uvedených služieb.

(540) hip-hop.sk
(731) HIP-HOP.sk, Narcisova 8, 821 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

2379-2006
29.12.2006
35, 36, 38, 41, 42, 43, 44
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; 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.
36 - Sponzoring; zhromažďovanie a poskytovanie finančných prostriedkov najmä v oblasti
vzdelávania, kultúry, umenia, športu, ekológie.
38 - Šírenie elektronických tlačovín, periodík
a kníh prostredníctvom počítačovej, dátovej,
elektronickej, telekomunikačnej alebo informačnej siete; informačné služby na internete vrátane
prevádzkovania elektronických násteniek, diskusných skupín a fór a poskytovanie prístupu k online informačným službám a databázam; služby
elektronickej pošty; služby krátkych textových
správ, teletext a služby s ním spojené; služby
hlasovej schránky; prevádzkovanie internetového
portálu; televízne a rozhlasové vysielanie; služby
pre neprítomných účastníkov telefonickej komunikácie (telefonické odkazy).
41 - Školiace a vzdelávacie činnosti; konzultačné činnosti v oblasti športu; sprostredkovanie v oblasti
športu; výchovná a zábavná činnosť; hudobná,
filmová a umelecká produkcia; usporadúvanie
a organizovanie športových akcií a pretekov;
usporadúvanie a organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií; vydavateľská činnosť a publikovanie v oblasti športu; charitatívna činnosť
v oblasti výchovy, vzdelávania a kultúry.
42 - Charitatívna činnosť v oblasti vedy a výskumu.
43 - Charitatívna činnosť v oblasti stravovania
a ubytovania.
44 - Charitatívna činnosť v oblasti zdravotníctva.

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

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

5994-2006
30.8.2006
35, 41
35 - Reklama.
41 - Organizovanie lotérií.

(540) meteo
(731) OMEGA PLUS, spol. s r. o., Jelšová 11, 831 01
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6339-2006
20.11.2006
16, 35, 41, 42, 45
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny, periodické a neperiodické publikácie; knihy; brožúry; časopisy; tlačivá; plagáty; katalógy;
kalendáre; príručky; prospekty; papierové vlajky
a zástavky; pútače z papiera alebo z lepen-ky;
pečiatky, pečate, pečatné vosky; písacie potreby;
papiernický tovar; obálky; obaly; nálepky; etikety s výnimkou textilných; kancelárske potreby s
výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske
potreby použité ako reklamné predmety.
35 - Lobistické služby na obchodné účely; reklama, reklamná činnosť, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; lepenie plagátov; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov; vydávanie a rozširovanie reklamných
materiálov týkajúcich sa činnosti politickej strany; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; prieskum verejnej mienky; štatistické informácie; zhromažďovanie údajov
v počítačových databázach; vedenie kartoték v počítači; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; sprostredkovanie uvedených služieb; sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s tovarmi uvedenými v triedach 16.
41 - Organizovanie predvolebných kampaní; organizovanie politických aktivít; organizovanie stretnutí politických strán s občanmi; organizovanie
politických konvencií; zabezpečovanie výcvikov,
kurzov a školení; zábava pri organizovaní politických aktivít; športová a kultúrna činnosť;
organizovanie a vedenie kongresov, konferencií,
seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, súťaží krásy, živých vystúpení;
poskytovanie elektronických publikácií online
(bez možnosti kopírovania); vydávanie kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou
reklamných alebo náborových; online vydávanie
kníh a časopisov v elektronickej forme; informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie; poradenstvo v oblasti vzdelávania; knižnice; výroba rozhlasových alebo televíznych programov; poskytovanie informácií v oblasti organizovania politických aktivít; poskytovanie konzultácií v oblasti organizovania politiky; poskytovanie informácií v oblasti organizovania politických otázok.
42 - Právne služby; právne poradenstvo; právny
výskum; poradenstvo v oblasti ľudských práv;
poradenstvo v oblasti vývoja a výskumu, život-
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ného prostredia; architektúry, urbanistického plánovania, inžinierskych činností, kontroly kvality;
politické, sociálne a právne štúdie a prieskumy;
expertné služby v oblasti politického manažmentu.
45 - Lobistické služby na politické účely.
(540) Strana zelených Slovenska
(731) Strana zelených Slovenska, Zimný štadión 638/43,
905 01 Senica, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6340-2006
20.11.2006
16, 35, 41, 42, 45
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny, periodické a neperiodické publikácie; knihy; brožúry; časopisy; tlačivá; plagáty; katalógy;
kalendáre; príručky; prospekty; papierové vlajky
a zástavky; pútače z papiera alebo z lepenky; pečiatky, pečate, pečatné vosky; písacie potreby;
papiernický tovar; obálky; obaly; nálepky; etikety s výnimkou textilných; kancelárske potreby s
výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske
potreby použité ako reklamné predmety.
35 - Lobistické služby na obchodné účely; reklama, reklamná činnosť, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; lepenie plagátov; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov; vydávanie a rozširovanie reklamných
materiálov týkajúcich sa činnosti politickej strany; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; prieskum verejnej mienky; štatistické informácie; zhromažďovanie údajov v počítačových databázach; vedenie kartoték v počítači; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; sprostredkovanie uvedených služieb; sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s tovarmi uvedenými v triedach 16.
41 - Organizovanie predvolebných kampaní; organizovanie politických aktivít; organizovanie stretnutí politických strán s občanmi; organizovanie
politických konvencií; zabezpečovanie výcvikov,
kurzov a školení; zábava pri organizovaní politických aktivít; športová a kultúrna činnosť;
organizovanie a vedenie kongresov, konferencií,
seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií, plesov,
športových súťaží, súťaží krásy, živých vystúpení; poskytovanie elektronických publikácií online
(bez možnosti kopírovania); vydávanie kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou
reklamných alebo náborových; online vydávanie
kníh a časopisov v elektronickej forme; informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie; poradenstvo v oblasti vzdelávania; knižnice; výroba rozhlasových alebo televíznych programov; poskytovanie informácií v oblasti organizovania politických aktivít; poskytovanie konzultácií v oblasti organizovania politiky; poskytovanie informácií v oblasti organizovania politických otázok.
42 - Právne služby; právne poradenstvo; právny
výskum; poradenstvo v oblasti ľudských práv;
poradenstvo v oblasti vývoja a výskumu, život-
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ného prostredia; architektúry, urbanistického plánovania, inžinierskych činností, kontroly kvality;
politické, sociálne a právne štúdie a prieskumy;
expertné služby v oblasti politického manažmentu.
45 - Lobistické služby na politické účely.
(540)

(591) zelená, biela
(731) Strana zelených Slovenska, Zimný štadión 638/43,
905 01 Senica, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210) 6461-2006
(220) 13.12.2006
9 (511) 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
35, 39, 40, 41, 42
(511) 11 - Držiaky na lampy a svietidlá; lampáše; lampy na svietenie; lustre; oblúkové lampy; tienidlá
na lampy.
14 - Brošne ako šperky; manžetové gombíky;
ozdobné ihlice; ihlice (šperky); šperky z jantáru;
klobúkové ozdoby z drahých kovov; krúžky na
obrúsky z drahých kovov; medailóny (šperky, bižutéria); náhrdelníky; náramky (šperky, bižutéria); náramky (šperky, náušnice); ozdoby na obuv
z drahých kovov; ozdoby, šperky; peňaženky z drahých kovov; pozlátené výrobky; pracky z drahých
kovov; prívesky; prívesky na kľúče; prstene; retiazkové taštičky z drahých kovov; retiazky - šperk;
šperky, klenoty; štras (farebné sklo); strieborné
ozdoby; umelecké diela z drahých kovov.
16 - Albumy; baliace materiály na báze škrobu;
baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy, brožúry; brožúry; etikety s výnimkou
textilných; fotografie; grafické zobrazenie; grafiky; kalendáre; katalógy; knižné záložky; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo
papierové obaly na fľaše; nálepky; lepiace štítky;
obrazy; plagáty; pohľadnice; portréty; pútače
z papiera alebo z lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; stojany na fotografie; vrecká z papiera alebo z plastických materiálov; vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov
a zariadení; vzory na šitie; vzory na výrobu odevov.
18 - Aktovky, kufríky; batohy; cestovné kufre;
cestovné tašky; kožené cestovné tašky; dáždniky;
diplomatické kufríky; kabelkové rámy; kabelky;
kľúčenky (kožená galantéria); kufre kožené a potiahnuté kožou; lodné kufre; kufre; kožené ozdoby na nábytok; nákupné tašky; cestovné obaly na
odevy; peňaženky; peňaženky, mešteky na peniaze; poľovnícke tašky; kožené remienky; retiazkové taštičky s výnimkou taštičiek z drahých
kovov; slnečníky; vrecká z kože na balenie.
20 - Busty z dreva, vosku, sadry alebo plastických hmôt; držadlá na časopisy; dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných; dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných; divány, pohovky; držiaky na záclony a závesy, nie
z textilných materiálov; dvierka na nábytok; figuríny z dreva, vosku, sadry alebo umelej hmoty;
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háčiky na šaty s výnimkou kovových; kazety na
šperky s výnimkou kaziet z drahých kovov; korálkové záclony ako dekorácia; prútené koše; krajčírske figuríny; kreslá; lavice, pulty; lavičky (nábytok); rozkladacie ležadlá; mobiliár (dekoračné
prenosné predmety ako doplnok nábytku); paravány, zásteny (nábytok); pletené predmety zo slamy; príslušenstvo k nábytku s výnimkou kovového; prútený tovar, košikársky tovar; pútače z dreva
alebo z plastických hmôt; rámy na obrazy; škatule z dreva alebo z plastu; stojany na kabáty; stojany na klobúky; krajčírske stojany; umelecké
diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov; vankúše; vejáre; vešiaky na odevy.
21 - Koše na použitie v domácnosti s výnimkou
košov z drahých kovov; puzdrá, vrecká; umelecké diela z porcelánu, terakoty alebo skla.
22 - Bavlnený odpad na čalúnenie a vypchávanie; hodvábny odpad (odstrižky); páperové deky;
siete; siete na ležanie, visuté lôžka; textil zo surových vlákien; textilné vlákna.
23 - Bavlnené nite a priadze; hodvábne nite a priadze; jutové nite a priadze; kaučukové priadze na
textilné účely; kokosové nite a priadze; konopné
nite a priadze; ľanové nite a priadze; látacie nite
a priadze; nite; priadze; pružné nite a priadze na
textilné použitie; šijacie nite a priadze; tkaná bavlna; tkaná vlna; tkaný hodváb; nite a priadze
z umelého hodvábu; umelé vlákna na použitie
v textilom priemysle; vlnené nite a priadze; vyšívacie nite a priadze; ženilkové vlákno.
24 - Bavlnené textílie; behúne na stôl; posteľná
a stolová bielizeň; brokáty; cestovné prikrývky;
damask (tkanina); drožet (vzorovaná pretkávaná
látka); držiaky na záclony a závesy z textilných
materiálov; dverové závesy; esparto (látka); flanel; flauš; gáza, závoj (textília); hodvábne tkaniny na tlačové vzory; hrubé plátno; jutová látka;
potlačený kartún; textilné klobúkové podšívky;
konopné plátno; konopné tkaniny; krep (textília);
krepon (jemná vlnená tkanina); kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; ľanové tkaniny; látky
s imitáciou kože; vlnené látky; mušelín, kartún;
obloženie nábytku textilnými látkami; poťahy na
nábytok; netkané textílie; obliečky na matrace;
obliečky na podušky; obliečky na vankúše; textilné obrusy; obrúsky (textilné prestieranie); obrusy s výnimkou papierových; ozdobné obliečky na
vankúše; páperové prikrývky, periny; plachty;
plátno s kosoštvorcovým vzorom; plédy; pleteniny (látky); plsť; podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); posteľná bielizeň; posteľné pokrývky a prikrývky; povlaky na
vankúše; prikrývky; prikrývky (väčšinou prešívané); rajón (umelý hodváb ako látka); ramié
(látka); samolepiaci textil nanášaný teplom; ševioty (vlnené tkaniny); sieťovina; stolové textílie; štóly; sypkovina; taft; textilné tapety; textílie;
textílie na obuv; tkaniny; tkaniny, látky na textilné využitie; tyl; vlnené látky; voskované plátno;
textilné vreckovky; vyšívacie čalúnnické a gobelínové plátna; záclonky; zamat; závesy textilné
alebo umelohmotné; zefír (tkanina); žerzej (pleteniny); látkové značky.
25 - Baretky; bielizeň; boa (kožušinová alebo perová ozdoba okolo krku); bundy; čelenky; chrániče uší (proti chladu ako pokrývka hlavy); čiapky; cylindre; detská výbavička; detské nohavičky; dreváky; espadrily (letná obuv s plátenným

zvrškom a podošvou z prírodného materiálu); gabardénové plášte; gamaše; goliere; kabáty; kapucne; klobúky; kombiné; konfekcia (odevy); korzety; korzety (bielizeň); košele; kostýmy, obleky;
kožušinové štóly; kožušiny (oblečenie); krátke
kabátiky; kravaty; maškarné kostýmy; mitra (klobúk); nohavice; oblečenie z imitácie kože; oblečenie z kože; oblečenie; opasky; opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia); papuče; peleríny; plášte; pletené svetre; pleteniny (oblečenie);
pletiarsky tovar; podšívky (časti odevov); pokrývky hlavy; ponožky; pulóvre; pyžamá; rukavice;
rukávniky; saká, bundy; šály; šatky, šály; šatky,
závoje; šaty; čiapkové šilty; šnurovacie topánky;
spodničky; sukne; svetre; tielka, tričká; tielka,
vesty; tógy; topánky; tričká; turbany; uniformy;
vesty; vlnené šály; závoje; závoje, čipková šatka;
živôtiky, korzety (bielizeň); župany; zvrchníky.
26 - Bordúry; bordúry, obruby, lemy (na odev);
brmbolce; brošne (doplnky oblečenia); drobnôstky (potreby na vyšívanie); elastické šnúrky; flitre
na odevy; ganiere, volány; girlandy; gombíky;
čipky; lemovky; lemovky, šnúrky (galantérny tovar); odznaky na odevy s výnimkou odznakov
z drahých kovov); opaskové pracky; ozdobné
brošne; ozdobné ihlice; ozdobné spony; ozdoby
do vlasov; ozdoby na klobúky s výnimkou ozdôb
z drahých kovov; ozdoby na obuv s výnimkou
ozdôb z drahých kovov; ozdoby na šaty; pánsky
galantérny tovar; patentné gombíky; patentné
uzávery; perie (odevný doplnok); pracky na obuv;
pštrosie perá (odevné doplnky); šnúrky na opásanie; šnúrky, lacetky; sponky do vlasov; strapce;
strapce (čipkársky tovar); stužky; stužky do vlasov; volány; vrkoče, pletené šnúry.
27 - Koberce, koberčeky; ozdobné stuhy.
28 - Bábiky; bábky; cvičebné náradie; divadelné
masky; domčeky pre bábiky; domino (kocky);
hračky; karnevalové masky; medvedíky (hračky);
obaly na lyže; ozdoby alebo darčeky rozdávané
hosťom pri večierkoch; ozdoby na vianočné
stromčeky (s výnimkou osvetľovacích telies a cukroviniek); šachové hry; šachovnice; šarkany.
35 - Aranžovanie výkladov; obchodné alebo podnikateľské informácie; kancelárie zaoberajúce sa
dovozom alebo vývozom; marketingové štúdie;
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný
alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov;
organizovanie výstav na obchodné a reklamné
účely; organizovanie výstav na komerčné a reklamné účely; podpora predaja (pre tretie osoby);
predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja;
prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; reklama; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; televízna reklama; spracovanie textov; vzťahy s verejnosťou
(prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami
a spoločenským prostredím).
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o výchove a vzdelávaní, služby v kempingoch so
športovým programom, výchovno-zábavné klubové služby, kluby zdravia (telesné cvičenia),
služby pojazdných knižníc, knižnice (požičovne
kníh), koncertné siene, sály, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, korešpondenčné kurzy, nočné kluby,
obveselenie, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby v oblasti zábavy poskytované prázdninovými tábormi, prekladateľské
služby, informácie o možnostiach rekreácie, zverejňovanie textov okrem reklamných, rezervácie
vstupeniek.
43 - Ubytovanie, prenájom prechodného ubytovania, ubytovacie kancelárie, hotely, penzióny,
reštaurácie, služby barov, bufety (rýchle občerstvenie), hotelierske služby, kaviarne, prevádzkovanie kempov, motelové služby, penzióny, poskytovanie prechodného ubytovania, poskytovanie ubytovania pre zvieratá, ubytovacie služby
práz-dninových táborov, prenájom prednáškových sál, prenájom stoličiek, stolov, obrusov a
sklenených výrobkov, prenájom turistických stanov, prevá-dzkovanie hotelového ubytovania,
prevádzkovanie kempov, príprava a dodávka jedál na objednávku do domu, samoobslužné reštaurácie, reštau-rácie (jedálne), rezervácia hotelov,
rezervácia pen-ziónov, rezervácia prechodného
ubytovania, sa-moobslužné reštaurácie, turistické
ubytovne, uby-tovacie kancelárie (hotely, penzióny), prenájom prechodného ubytovania.

39 - Organizovanie ciest.
40 - Apretovanie textílií; bielenie látok; dámske
krajčírstvo, šitie; farbenie kožušín; farbenie látok;
farbenie textilu a textílií; služby spojené s farbením; služby fotoateliéru; informácie o úprave
a spracovaní materiálov; kalandrovanie látok;
lemovanie alebo obšívanie látok; farbenie obuvi;
pánske krajčírstvo; spracovanie kožušín; strihanie
látok (strihová služby); súkanie; úprava a spracovanie textilu; tlačenie vzorov; tlač, tlačenie; rámovanie umeleckých diel; vyšívanie.
41 - Prenájom dekorácií; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; prenájom divadelných dekorácií; divadelné predstavenia; služby v oblasti estrád; fotografovanie; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o výchove
a vzdelávaní; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; korešpondenčné kurzy; organizácia a vedenie dielní na
výučbu; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); pedagogické informácie; plánovanie
a organizovanie večierkov; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); školenie; umelecké módne agentúry;
vyučovanie.
42 - Interiérová výzdoba; architektonické poradenstvo; módny dizajn; navrhovanie obalov; priemyselný dizajn; skúšanie textilu; umelecký dizajn.
(540)

(731) DANA KLEINERT DESIGN s. r. o., Ventúrska 3,
811 01 Bratislava, SK;

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

6509-2006
21.12.2006
9, 16, 35, 38, 39, 41, 43
9 - Nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálne záznamové disky.
16 - Firemné listiny z papiera, papierové propagačné materiály, letáky a prospekty z papiera,
tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku, mapy, brožúry, kalendáre, plagáty, pohľadnice, zoznamy.
35 - Rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných
textov, inzertné činnosti, prieskum trhu a verejnej
mienky, obchodný prieskum, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, komerčné
informačné kancelárie.
38 - Prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, prenos písomných záznamov
pomocou telekomunikačných prostriedkov, elektronická pošta.
39 - Osobná doprava.
41 - Vzdelávanie pomocou elektronických prostriedkov, zábava, zábavné parky, vydávanie tlačovín, prevádzkovanie múzeí, rekreácie (služby
pre oddych), akadémie (vzdelávanie), cirkusy, diskotéky, divadelné predstavenia, služby v oblasti estrád, informácie o možnostiach rekreácie,
informácie o možnostiach zábavy, informácie
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(540) KAM V BRATISLAVE?
(731) Bratislavské kultúrne a informačné stredisko,
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 3, 811 02 Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6510-2006
21.12.2006
9, 16, 35, 38, 39, 41, 43
9 - Nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálne záznamové disky.
16 - Firemné listiny z papiera, papierové propagačné materiály, letáky a prospekty z papiera,
tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku, mapy, brožúry, kalendáre, plagáty, pohľadnice, zoznamy.
35 - Rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných
textov, inzertné činnosti, prieskum trhu a verejnej
mienky, obchodný prieskum, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, komerčné informačné kancelárie.
38 - Prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, prenos písomných záznamov
pomocou telekomunikačných prostriedkov, elektronická pošta.
39 - Osobná doprava.
41 - Vzdelávanie pomocou elektronických prostriedkov, zábava, zábavné parky, vydávanie tlačovín, prevádzkovanie múzeí, rekreácie (služby
pre oddych), akadémie (vzdelávanie), cirkusy, diskotéky, divadelné predstavenia, služby v oblasti estrád, informácie o možnostiach rekreácie, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, služby v kempingoch so športovým programom, výchovno-zábavné klubové
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služby, kluby zdravia (telesné cvičenia), služby
pojazdných knižníc, knižnice (požičovne kníh),
koncertné siene, sály, organizovanie a vedenie
konferencií, organizovanie a vedenie kongresov,
korešpondenčné kurzy, nočné kluby, obveselenie, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích
výstav; služby v oblasti zábavy poskytované
prázdninovými tábormi, prekladateľské služby,
informácie o možnostiach rekreácie, zverejňovanie textov okrem reklamných, rezervácie vstupeniek.
43 - Ubytovanie, prenájom prechodného ubytovania, ubytovacie kancelárie, hotely, penzióny,
reštaurácie, služby barov, bufety (rýchle občerstvenie), hotelierske služby, kaviarne, prevádzkovanie kempov, motelové služby, penzióny, poskytovanie prechodného ubytovania, poskytovanie ubytovania pre zvieratá, ubytovacie služby
prázdninových táborov, prenájom prednáškových
sál, prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov, prenájom turistických stanov,
prevádzkovanie hotelového ubytovania, prevádzkovanie kempov, príprava a dodávka jedál na objednávku do domu, samoobslužné reštaurácie,
reštaurácie (jedálne), rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, samoobslužné reštaurácie, turistické ubytovne, ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny),
prenájom prechodného ubytovania.

(540) KAM V BRATISLAVE
(731) Bratislavské kultúrne a informačné stredisko,
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 3, 811 02 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

12-2007
5.1.2007
35, 39, 41, 43
35 - Administratívna správa hotelov, spravovanie
hotelov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, reklama.
39 - Automobilová preprava, prenájom automobilov, dovoz, doprava, informácie o preprave,
organizovanie ciest, organizovanie exkurzií, služby parkovania automobilov, prenájom miest na
parkovanie, sprevádzanie turistov, organizovanie
výletov.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, kolokvií, seminárov, sympózií, kurzov, školení, kultúrnych a vzdelávacích výstav, športových podujatí, súťaží, vydávanie kníh, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných
predstavení na kultúrne a zábavné účely, usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a usporadúvanie plesov, informácie
o možnostiach rekreácie a zábavy.
43 - Služby barov, reštauračné služby, kaviarenské služby, hotelierske služby, prevádzkovanie
hotelového ubytovania, kaviarne, prenájom prednáškových sál, prenájom prenosných stavieb,
prenájom stanov a prístreškov, reštaurácie, hotely, prenájom prechodného ubytovania, sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb,
rezervácia hotelov a penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, sprostredkovanie hotelierskych služieb, masáže, služby sáun a solárií.

(540) Hotel KEMPELEN
(731) Stern Tomáš, MUDr., Ul. 29. augusta 19, 811 09
Bratislava, SK;
(740) PRO IURA, s. r. o., Bratislava, SK;

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

30-2007
9.1.2007
16, 25, 35, 38, 41, 42, 45
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, 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, 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.
25 - Bundy, cyklistické oblečenie, čelenky, čiapky,
gymnastické (telocvičné) dresy, gamaše, kombinézy (oblečenie), kabáty, košele, krátke nohavice, kravaty, kovové časti na obuv a opasky, nohavice, nohavičky, oblečenie, opasky, plášte, polokošele, pokrývky hlavy, potníky, pulóvre, svetre, šatky, šály, šaty, športové tričká a dresy, tielka, tričká, vesty, body - bielizeň, chrániče uší (proti chladu, ako pokrývka hlavy), kovové časti na
obuv a na opasky, oblečenie pre motoristov,
oblečenie z kože, obuv, odevy, opasky, plavky,
pleteniny (oblečenie), pletiarsky tovar, ponožky,
rukavice, saká, sandále, spodná bielizeň, sukne,
športová obuv, športové tričká a dresy.
35 - Maloobchodná činnosť s elektrickými, elektronickými tovarmi, počítačmi a ich príslušenstvom, počítačovým softvérom, marketingové
štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav
na komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej
činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, prenájom reklamných materiálov, reklama, reklamná a propagačná činnosť,
reklamné agentúry, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), obchodné sprostredkovanie s tovarmi uvedenými v triedach 16 a 25, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely, vydávanie a vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, pomoc pri riadení
obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, prevádzkovanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, personálne
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poradenstvo, prieskum trhu, prieskum verejnej
mienky, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov
medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským
prostredím), spracovanie textov, organizovanie
reklamných hier na propagáciu predaja, prenájom
reklamných priestorov, prenájom reklamných
plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie
informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, služby riadenia ľudských zdrojov, sprostredkovanie v ochodných vzťahoch, činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovnej evidencie, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38, 41
a 42, obchodné sprostredkovanie služieb cestovných kancelárií patriacich do triedy 41.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie,
komunikácia prostredníctvom optických káblov,
počítačová komunikácia, komunikácia pomocou
počítačových terminálov, posielanie správ, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom svetovej počítačovej siete (internet),
elektronickej pošty a prenosu dát v reálnom čase
(prenosu zvuku, obrazu, textu alebo iných dát či
informácií) a poskytovanie 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.
41 - Činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu
na kultúrne a zábavné účely, organizovanie športových podujatí a súťaží, organizovanie súťaží
(vedomostných alebo zábavných), organizovanie
predstavení (manažérske služby), hudobných a tanečných produkcií, činnosť umeleckej a športovej agentúry, informácie o možnostiach zábavy,
filmová tvorba, fotografická reportáž, fotografovanie, organizovanie a plánovanie večierkov,
organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie
a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie
kongresov, organizovanie a vedenie seminárov,
organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie
audiovizuálnych predstavení na kultúrne a zábavné účely, činnosť umeleckej a športovej agentúry, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, usporadúvanie
koncertov, organizovanie súťaží krásy, požičiavanie nahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov, prenájom hudobných nástrojov a hudobnej aparatúry, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných predstavení, usporadúvanie koncertov, hudobných
a tanečných produkcií, vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov, vydávanie
periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných, zverejňovanie a vydávanie
kníh, revue a magazínov, výchovno-zábavné klubové služby, výroba (tvorba) videofilmov, organizovanie živých vystúpení, živé predstavenia.

87

42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný
dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, odborné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim, priemyselný dizajn, 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, tvorba softvéru, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie počítačových programov a počítačových systémov, najmä programového vybavenia internetových, intranetových
či iných sieťových serverov, serverových staníc
a systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie báz dát, iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie
vrátane poskytovania prístupu k nim a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy,
štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie
internetových či intranetových počítačových stránok a násteniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetových či intranetových počítačové stránkach
a nástenkách (webpages a websites) alebo hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) v rámci
týchto stránok či násteniek, hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetových či
intranetových aplikáciách, prevod (konverzia) počítačových programov, dát či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných
formátov, prevod (konverzia) dokumentov, dát či
iných údajov z fyzických médií na elektronické
médiá, aktualizovanie počítačových programov,
hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), inštalácia počítačových programov, návrh počítačových systémov, obnovovanie
počítačových databáz, počítačové programy (zhotovovanie kópií), prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov
a údajov, prieskum v oblasti využitia počítačov,
vytváranie a udržiavanie webových stránok pre
zákazníkov, poradenské a konzultačné služby
v oblasti hardvéru a softvéru.
45 - Spravovanie autorských práv, licencie práv
duševného vlastníctva.
(540) WEBYMARK
(731) WEBY GROUP, s. r. o., Obrancov mieru 60, 960 01
Zvolen, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

46-2007
11.1.2007
41
41 - Organizovanie plesov.

(731) Štýl - Marieta Širáková, Poľná 19, 053 21 Markušovce, SK;

88
(210)
(220)
9 (511)
(511)
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48-2007
11.1.2007
9, 16, 35, 38, 41
9 - Nahrané, prázdne nosiče informácií všetkých
druhov, ako disky, diskety, CD, DVD alebo iné
nahrané i prázdne nosiče zvuku alebo obrazu,
softvér, elektronické publikácie či informácie
(stiahnuté z počítačovej a telekomunikačnej siete).
16 - Periodické a neperiodické tlačoviny všetkých druhov, najmä časopisy, tlačiarenské výrobky, papiernický tovar všetkých druhov.
35 - Inzertné, informačné a propagačné služby
všetkých druhov, reklamná činnosť vrátane inzercie a propagácie, služby reklamných agentúr, vydávanie reklamných a náborových textov.
38 - Poskytovanie telekomunikačných informácií
pomocou počítačových a obdobných sietí, napríklad internetom.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, organizovanie kultúrnych aktivít, súťaží
a prehliadok s výnimkou reklamných, organizovanie a vedenie seminárov, poskytovanie elektronických publikácií online bez možnosti kopírovania.

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

(540) TZB HAUSTECHNIK
(731) JAGA GROUP, s. r. o., Imricha Karvaša 2, 811 07
Bratislava, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

49-2007
11.1.2007
9, 16, 35, 38, 41
9 - Nahrané, prázdne nosiče informácií všetkých
druhov, ako disky, diskety, CD, DVD alebo iné
nahrané i prázdne nosiče zvuku alebo obrazu,
softvér, elektronické publikácie či informácie
(stiahnuté z počítačovej a telekomunikačnej siete).
16 - Periodické a neperiodické tlačoviny všetkých druhov, najmä časopisy, tlačiarenské výrobky, papiernický tovar všetkých druhov.
35 - Inzertné, informačné a propagačné služby
všetkých druhov, reklamná činnosť vrátane inzercie a propagácie, služby reklamných agentúr, vydávanie reklamných a náborových textov.
38 - Poskytovanie telekomunikačných informácií
pomocou počítačových a obdobných sietí, napríklad internetom.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, organizovanie kultúrnych aktivít, súťaží a prehliadok s výnimkou reklamných, organizovanie
a vedenie seminárov, poskytovanie elektronických
publikácií online bez možnosti kopírovania.

(540)

(591) biela, zelená, čierna
(731) JAGA GROUP, s. r. o., Imricha Karvaša 2, 811 07
Bratislava, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

67-2007
12.1.2007
16, 35, 38, 39, 41, 42
16 - Fotografie, albumy, blahoprajné pohľadnice,
zariadenia na fotomontáže, portréty.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, reklamná
agentúra zaoberajúca sa fotografiou a fotografovaním, obchodné a podnikateľské informácie
v oblasti fotografovania a fotografie, vyhľadávanie informácií o fotografovaní a fotografiách
v počítačových súboroch pre zákazníkov, predvádzanie tovaru - fotografie, reklama v oblasti
fotografovania a fotografie, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov v oblasti fotografovania a fotografie, zbieranie údajov o fotografovaní a fotografiách do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach o fotografovaní a fotografiách, obchodné
sprostredkovanie služieb v uvedených oblastiach,
organizovanie výstav fotografií, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, organizovanie komerčných a reklamných výstav a veľtrhov, služby v oblasti reklamy v súvislosti s ponúkaním fotografií a reklamných fotografických
služieb so súvisiacim merchandisingom vrátane
zákazníckych výhod alebo propagačných projektov.
38 - Prenos obrazových informácií pomocou počítačov.
39 - Doručovanie tovaru - fotografií k zákazníkovi.
41 - Fotografovanie, prenájom filmov, fotografická reportáž, plánovanie a organizovanie galérií,
organizovanie vernisáží fotografií a fotodokumentov, organizovanie vernisáží fotografií a fotodokumentov, poskytovanie fotografií a fotodokumentov z počítačových sietí bez možnosti kopírovania, prenájom audionahrávok, umelecké fotografické agentúry, vydávanie online kníh a časopisov v elektronickej forme zameraných najmä
na oblasť fotografií a fotografovania, organizovanie súťaží vo fotografovaní, organizovanie zábavných súťaží s fotografiami a vo fotografovaní
vrátane hodnotenia a odmeňovania vybraných
produktov, poradenské služby v oblasti fotografovania, konzultačné služby v oblasti fotografovania a fotografie.
42 - Grafické dizajnérstvo, umelecký dizajn v oblasti fotografovania.

(540)

(591) odtiene žltej, odtiene oranžovej, biela, sivá
(731) VOFOTO, s. r. o., Hutnícka 1, 040 01 Košice, SK;
(740) Mišľanová Mária, Košice, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

68-2007
12.1.2007
16, 35, 38, 39, 41, 42
16 - Fotografie, albumy, blahoprajné pohľadnice,
zariadenia na fotomontáže, portréty.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, reklamná
agentúra zaoberajúca sa fotografiou a fotografovaním, obchodné a podnikateľské informácie
v oblasti fotografovania a fotografie, vyhľadáva-
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nie informácií o fotografovaní a fotografiách v počítačových súboroch pre zákazníkov, predvádzanie tovaru - fotografie, reklama v oblasti fotografovania a fotografie, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov v oblasti fotografovania a fotografie, zbieranie údajov o fotografovaní
a fotografiách do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach o fotografovaní a fotografiách, obchodné sprostredkovanie služieb v uvedených oblastiach, organizovanie výstav fotografií, organizovanie výstav na
komerčné alebo reklamné účely, organizovanie
komerčných a reklamných výstav a veľtrhov,
služby v oblasti reklamy v súvislosti s ponúkaním fotografií a reklamných fotografických služieb so súvisiacim merchandisingom vrátane zákazníckych výhod alebo propagačných projektov.
38 - Prenos obrazových informácií pomocou počítačov.
39 - Doručovanie tovaru - fotografií zákazníkovi.
41 - Fotografovanie, prenájom filmov, fotografická reportáž, plánovanie a organizovanie galérií, organizovanie vernisáží fotografií a fotodokumentov, poskytovanie fotografií a fotodokumentov z počítačových sietí bez možnosti kopírovania, prenájom audionahrávok, umelecké fotografické agentúry, vydávanie online kníh a časopisov v elektronickej forme zameraných najmä na
oblasť fotografií a fotografovania, organizovanie
súťaží vo fotografovaní, organizovanie zábavných
súťaží s fotografiami a vo fotografovaní vrátane
hodnotenia a odmeňovania vybraných produktov,
poradenské služby v oblasti fotografovania, konzultačné služby v oblasti fotografovania a fotografie.
42 - Grafické dizajnérstvo, umelecký dizajn v oblasti fotografovania.
(540)

(591) sivá
(731) VOFOTO, s. r. o., Hutnícka 1, 040 01 Košice, SK;
(740) Mišľanová Mária, Košice, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

101-2007
17.1.2007
35, 39, 41
35 - Reklamné agentúry, grafická úprava tlačovín
na reklamné účely, komerčné informačné kancelárie, spravovanie hotelov, lepenie plagátov, rozširovanie prospektov, reklama v médiách, maloobchodné služby s mapami, knihami, reklamnými tlačovinami a s ostatnými reklamnými predmetmi, prezentácia reklamných výrobkov v komunikačných médiách, obchodná správa licencií,
marketingové štúdie, obchodný manažment, podnikové poradenstvo, organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav a veľtrhov, vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov a rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (prospekty, tlačoviny, reklam-né
predmety), zozbieranie údajov do počítačových
databáz.
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39 - Služby týkajúce sa poskytovania informácií
o cestovaní sprostredkovateľmi alebo turistickými kanceláriami, sprevádzanie turistov, zájazdy.
41 - Organizovanie a vedenie aktivít zameraných
na vzdelávanie, ktorých zámerom je pobavenie,
rozptýlenie alebo rekreácia osôb, služby na prezentáciu umeleckých alebo literárnych diel verejnosti na kultúrne alebo vzdelávacie účely,
vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, školení,
kurzov, zábava, športová a kultúrna činnosť, informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, organizovanie kultúrnych podujatí, výstav, sympózií,
konferencií, vystúpení, korešpondenčných kurzov, vydávanie kníh, videozáznamov.
(540)

VÝLETY CEZHRANIČÍM
A ORAVOU, SÚ SO
SPRIEVODCOM ZÁBAVOU

(731) Blšáková Eva, Ing., Hamuljakova47, 026 01 Dolný Kubín, SK;
(210) 106-2007
(220) 17.1.2007
9 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, pôdne hnojivá, agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov, aktívne uhlie, chemické
prípravky na výrobu farieb, bielkovina (živočíšna
alebo rastlinná ako surovina), brzdové kvapaliny,
číriace prípravky, prípravky proti matneniu šošoviek, fotocitlivé dosky, destilovaná voda, neexponované filmy so svetlocitlivou vrstvou, neexponované filmy so svetlotlačovou vrstvou, filtračné materiály (chemické prípravky), filtračné
materiály (minerálne látky), filtračné materiály
(rastlinné látky), fosfáty (hnojivá), fotografické
vývojky, fotografický papier, chemikálie pre fotografiu, hnojivá, hydraulické kvapaliny, chemické látky pre lesníctvo s výnimkou fungicídov,
insekticídov a prípravkov proti parazitom, chemické prípravky na vedecké účely, impregnačné
chemické prípravky na kožu a textil, prípravky
na konzerváciu potravín, lepidlá na priemyselné
účely, leštiace prípravky, prípravky na nakladanie a údenie mäsa, protipožiarne prípravky, rozpúšťadlá na fermeže a laky, umelé sladidlá (chemické prípravky).
2 - Farby, fermeže, laky, ochranné prostriedky
proti hrdzi a poškodeniu dreva, politúry, antikorózne prípravky, farbivá, ochranné prípravky na
kovy, moridlá, práškové kovy a fólie pre maliarov, sklenársky tmel, riedidlá do farieb, riedidlá
do lakov, sadze (farbivo), šelak.
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, namáčacie prípravky, mydlá,
antistatické prípravky na použitie v domácnosti,
farby na vlasy, odfarbovače, čistiace mlieko, toaletné a čistiace prípravky, depilačné prípravky,
dezodoranty na osobnú potrebu, prípravky na holenie, kamenec (antiseptický prípravok), čistiace
prípravky na automobilové okná a do ostrekovačov, kolínske vody, kozmetické neceséry,
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kozmetické prípravky, kúpeľové soli s výnimkou
solí na liečebné účely, pleťové masky, krém na
obuv a kožu, parfumy, laky na vlasy, lepidlá na
kozmetické účely, leštiace prípravky, líčidlá, prípravky na odstraňovanie líčidiel, vlasové prípravky, peroxid vodíka na kozmetické účely, šampóny, toaletný terpentín, toaletné prípravky a potreby, ústne vody, vlasové vody, vody po holení,
voňavky, zubné pasty.
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazacie oleje, prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie
prachu, palivové brikety, drevené uhlie, konzervačné prípravky na kožu (oleje a tuky), alkohol
(ako palivo), mazacie oleje a tuky, palivové drevo, parafín, podpaľovače, uhlie, sviečky a knôty
na svietenie.
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky, hygienické výrobky na lekárske použitie, dezinfekčné prípravky, dietetické látky prispôsobené
na lekárske účely, potrava pre dojčatá, ako sú výživy, dojčenské mlieko, kaše, biopotraviny, náplasti, obväzový materiál, liečivé byliny, bylinné
čaje, cukrovinky s liečebnými prísadami, diabetický chlieb, dietetické nápoje upravené na lekárske účely, dietetické potraviny upravené na lekárske účely, minerálne doplnky potravy, pesticídy, fungicídy, herbicídy, repelenty, prípravky
na chudnutie, hygienické obrúsky a vložky, liečivé prípravky do kúpeľov, lekárničky, minerálne
vody na lekárske účely, soli do minerálnych kúpeľov, prípravky na ničenie hmyzu, prípravky na
hubenie hlodavcov, prípravky proti parazitom,
prípravky na umývanie psov, prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely.
6 - Alobal, kovové sudy, kovové debny na náradie, kovové reťaze, drôty z obyčajných kovov
(okrem poistkových drôtov), kovanie dverí a okien,
drobný železiarsky tovar, klince, kľúče, dverové
kľučky a klopadlá, nákovy, kovania na nábytok,
kovové skrutky, kovové matice, kovové nity,
spájky, skoby, kramle, kovové zámky s výnimkou elektrických, kovové skrutky do dreva, kovové podložky, kovové rebríky.
7 - Striekacie pištole, nástrojové brúsky, elektrické mlynčeky, ručné nástroje a náradie mechanické s motorickým pohonom, umývačky riadu,
práčky, kosačky na trávu, elektrické ručné vŕtačky.
8 - Ručné nástroje a ručné náradia, brúsky (ručné
náradie), holiace čepele, puzdrá na holiace potreby, ručné frézy, ručné zdviháky, závitnice (ručné
nástroje), hoblíky, holiace strojčeky, hrable, vyťahovače klincov, zariadenia na hubenie rastlinných škodcov, pilníky, vreckové nože, kladivá
(ručné nástroje), kliešte, maticové kľúče, vrtáky
(ručné nástroje), otvárače na konzervy s výnimkou elektrických, kosy, krájače na zeleninu, motyčky, naberačky, nože, príbory, nožnice, záhradnícke nožnice, pinzety, ručné pištole na vytláčanie tmelu, obojručné nože (strúhače), nástroje na
rezanie, sekanie, krájanie (ručné), sekery, kosáky, ručné mlynčeky na mäso, zveráky, škrabky,
skrutkovače, vidly, vrtáky, ručné vŕtačky, ručné
záhradné náradie, závitníky, nože z drahých kovov, príbor z drahých kovov.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické,
signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie,
prístroje a nástroje na meranie a váženie, akustické a svetelné poplachové zariadenia, reproduk-

tory, antény, automobilové výstražné trojuholníky, autorádiá, barometre, batérie, okuliare, puzdrá na okuliare, buzoly, bzučiaky, optické šošovky, ďalekohľady, požiarne hlásiče, diapozitívy,
premietacie prístroje, diktafóny, magnetické disky, kompaktné disky, nahrané disky, optické disky, elektrické drôty, elektrické dverové zvončeky, elektrické káble, elektrické spojky, svorky
a konektory, elektrické zariadenia na vábenie
a ničenie hmyzu, elektricky vyhrievané vlasové
natáčky, expozimetre, faxy, filmové kamery, exponované filmy, fotografické filtre, fotoaparáty, gramofónové platne, hasiace prístroje, hvezdárske
ďalekohľady, ističe, poistky, kalkulačky, batérie
do vreckových bateriek, kopírovacie stroje, elektrické kozmetické prístroje, malé ďalekohľady,
laptopy, leštičky na fotografie, vodováhy, liehomery, magnetické nosiče dát, magnetofóny, ochranné masky, mikrofóny, nosiče dát, programy na
počítače, optické výrobky, plotre, počítače, počítačové periférie, vypínače, audio- a videoprijímače, prístroje na nahrávanie a reprodukciu zvuku a obrazu, telefóny, rádiá, spínače, statívy, teplomery s výnimkou lekárskych, váhy, videotelefóny, žiarivky ako svietidlá a elektrónky, zástrčky, zásuvky a ostatné elektrické spojky, telefónne
záznamníky, zrkadlá (optika), zväčšovacie prístroje.
10 - Cumlíky na detské fľašky, pomôcky na dojčenie, kondómy, masážne prístroje, elastické pančuchy, teplomery na lekárske účely.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie,
vodovodné batérie, baterky (svietidlá), bidety, bojlery, vykurovacie články, drezy, elektrické kávovary, elektrické lampy, elektrické vyhrievané podušky s výnimkou podušiek na lekárske účely,
elektrické vyhrievacie prikrývky, nie na lekárske
účely, filtre na pitnú vodu, fontány, elektrické fritézy, grily (prístroje na pečenie), hriankovače,
chladiace nádoby, chladničky, elektrické jogurtovače, sprchovacie kabíny, kachle, pece, sporáky, kohútiky, elektrické kanvice, kotly, vane, kúpeľňové armatúry, kuchynské odsávacie zariadenia, elektrické lampy, mrazničky, zariadenia na
ohrievanie teplej vody, ohrievače, osvetľovacie
prístroje a zariadenia, rúry na pečenie, pisoáre,
reťaze farebných žiaroviek, saunovacie zariadenia, záchodové sedadlá, splachovače, sprchovacie kúty, sprchy, tienidlá na lampy, stropné svetlá
a lustre, sušičky bielizne, toalety, umývadlá, vianočné svetlá, ventilátory, elektrické výbojky na
osvetlenie, zapaľovače, žiarivky, žiarovky, prostriedky na odstraňovanie zápachu s výnimkou
prostriedkov na osobnú potrebu.
12 - Pneumatiky, bezpečnostné sedačky pre deti,
detské kočíky, trojkolky, duše, záplaty na opravy
duší, dvojkolesové vozíky, galusky, bicykle, poťahy vozidiel, snehové reťaze, sane, poťahy sedadiel, nákupné vozíky, nosiče na batožinu, hustilky pneumatík.
13 - Pyrotechnika, ohňostroje, bengálske ohne.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov patriace do tejto triedy, šperky, drahokamy, hodinárske výrobky, brošne ako šperky,
budíky, výrobky pokovované drahými kovmi
(dublé), hodinky, klenoty, medailóny, náhrdelníky, náramky, náušnice, šperkovnice z drahých
kovov, strieborný a zlatý tovar s výnimkou nožov
a príborov.
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15 - Hudobné nástroje.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačoviny, albumy, atlasy, knihy, noviny,
baliaci papier, farbiace pásky do písacích strojov,
blahoprajné pohľadnice, bloky, brožúry, celofán,
periodiká, tuš, dierkovačky, spisové obaly, listový papier, etikety s výnimkou textilných, fotografie, glóbusy, reprodukcie, grafiky, gumy na gumovanie, modelovacia hmota, navlhčovacie hubky (kancelárske pomôcky), hracie karty, atramenty, kalendáre, kancelárske potreby s výnimkou
nábytku, kancelárske spinky, papierové vreckovky, ceruzky, lepiace pásky na kancelárske účely
a použitie v domácnosti, lepidlá na kancelárske
účely a pre domácnosť, maliarske plátna, maliarske stojany, maliarske štetce, mapy, nože na papier, obálky, obaly (papierenský a papiernický tovar), orezávadlá, toaletný papier, papierové obrúsky, papierové obrusy, pastelky, plagáty, plány,
pohľadnice, poštové známky, potreby na písanie,
rysovacie pravítka, papierové podložky na stôl
(anglické prestieranie), písacie stroje, vrecká z papiera alebo z plastických materiálov, papierové
uteráky, rysovacie potreby, zošitky, zošívačky
(kancelárske pomôcky), skicáre, školské potreby,
štetce, fólie na balenie z plastických hmôt, zápisníky, jednorazové detské plienky z papiera alebo
z buničiny.
17 - Plastové fólie, nie ako obaľovací materiál,
hadice s výnimkou kovových, lepiace pásky s výnimkou pások na kancelárske účely a pre domácnosť, gumové alebo vulkanfíbrové tesniace krúžky, materiály zabraňujúce sálaniu tepla, tesniace
tmely, tmely, vypchávky z gumy alebo z plastov.
18 - Aktovky, batohy, cestovné tašky, cestovné
kufre, dáždniky, diplomatky, vychádzkové palice, chlebníky, kabelky, drobný kožený ozdobný
a spotrebný tovar zahrnutý v tejto triede, kožušiny, kufríky, nákupné tašky, náprsné tašky, cestovné puzdrá a obaly z vulkanfíbru, obojky pre
zvieratá, peňaženky, plecniaky, kožené remienky,
slnečníky, kožené šnúry, tašky na kolieskach,
vodidlá.
19 - Dlaždice s výnimkou kovových, drevené obloženia, opracované drevo, dvere s výnimkou
kovových, sošky z kameňa, betónu a mramoru,
geotextílie, lišty s výnimkou kovových, laty s výnimkou kovových, náterové hmoty, obkladačky,
obklady stien a priečok s výnimkou kovových,
parkety, dosky, latky, preglejka, sadra.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy, koše s výnimkou kovových, kreslá, lavičky, rozkladacie
ležadlá, matrace, slamenice (nádoby zo slamy,
slamienky), pohovky, police, vankúše, postele,
bielizníky, dosky na krájanie, prútený tovar, ratan, rúčky a rukoväti na náradie s výnimkou kovových, pletená slama, stolčeky a stoly, stolárske
umelecké výrobky, tyče k rastlinám alebo k stromom, tyče na záclony, tyče s výnimkou kovových, tyče, žrde, podnosy na rastliny, drevené
alebo plastové rebríky, stoličky.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby, kanvy, cukorničky, čajníky, čajové súpravy, dávkovače, mydlá, dávkovače papierových uterákov,
dávkovače toaletného papiera, demižóny, klietky
pre domáce zvieratá, drôtenky, džbániky, figúrky
z porcelánu, zo skla, kuchynské formy a formičky, grily (potreby na opekanie), handry na čiste-
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nie, hlboké misy, umývacie huby, hrnce, hrebene, chladiace fľaše, dosky a schránky na chlieb,
kefy, zubné kefky, kávové súpravy, vedrá, kvetináče, koše na odpadky, kuchynský riad, lisy na
ovocie pre domácnosť s výnimkou elektrických,
ručné mixéry, ručné mlynčeky, mopy, naberačky,
nádoby na smeti, lieviky, dentálne nite, nočníky,
obaly na mydlo, otvárače na fľaše, panvice, varechy, hrnčeky, špáradlá, pasce na hmyz a hlodavce, koreničky, podnosy, porcelán, kuchynské potreby neelektrické, toaletné pomôcky, sušiaky na
bielizeň, dosky na žehlenie, pudrenky, rukavice
pre domácnosť, servisy, soľničky, zmetáky, stojany na vajíčka, strúhadlá, svietniky, šálky, džbery, ručné šľahače, domáce mlynčeky s výnimkou
elektrických, papierové tácne, papierové taniere,
taniere, plastové nádoby, plastové koše, plastové
misy, plastové košíky, tepelnoizolačné nádoby
(termosky), tlakové hrnce s výnimkou elektrických, handry na čistenie, výrobky z krištáľového
skla, riad z drahých kovov, bytové akváriá.
22 - Laná, povrazy, kúdeľ, látka na vypchávkové
materiály s výnimkou gumových a plastových,
lyko, motúzy, papierové motúzy, pásky na balenie, plachty, textilné baliace vrecká na prepravu
a uchovávanie tovarov, siete, stany.
23 - Nite a priadze.
24 - Textílie, bavlnené textílie, cestovné prikrývky, textilné vreckovky, vlnené látky, posteľné
pokrývky a prikrývky, posteľná bielizeň, lôžkoviny, menčestre, povlaky na matrace, moskytiéry, nábytkové poťahy, záclony, textilné podšívky,
stolová bielizeň, plachty, obliečky, plédy, textilné
rolety, utierky, uteráky, spacie vaky nahradzujúce prikrývky, hustá vlnená tkanina s hladkým
povrchom (súkno), tkaniny, úplety, záclonovina.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
26 - Čipky a výšivky, galantérny tovar s výnimkou priadzí, gumy do bielizne, štopkacie hríbiky,
ihlice na pletenie a háčkovanie, ihly, stužky,
gombíky, škatule na šijacie potreby, umelé kvety,
ozdobné ihlice, ozdoby do vlasov, ozdoby na
klobúky s výnimkou ozdôb z drahých kovov,
ozdoby na šaty, parochne, vlasové stuhy, stužky,
pletené šnúry, šnúrky na opásanie, pásky na uväzovanie (viazačky), zipsy.
27 - Izolačné podlahové krytiny, koberce, linoleum, podlahové krytiny, predložky, rohožky, tapety, umelé trávniky.
28 - Hry a hračky, automobilové modely, biliardy, boby, topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami, zariadenia na bowling, boxerské rukavice, korčule, činky, stolové hry, športové náradie, divadelné masky, golfové vybavenie,
gymnastické zariadenia, rybárske vybavenie, hokejky, športový tovar zahrnutý v tejto triede, ako
sú bazény, chrániče na píšťaly, nákolenníky, sánky a pod., horolezecký výstroj, hojdačky, šachy,
guľky na hranie, hry s kockami, kolky (hra), zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače, hrkálky, stacionárne bicykle na cvičenie, kolieskové korčule,
kolobežky, náradie na lukostreľbu, lyže, surfovacie a vodné lyže, lopty, rybárske náčinie, návnady, ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou
osvetľovacích telies a cukroviniek, golfové palice, lyžiarske palice, plutvy, puky, športové rukavice bejzbalové, boxerské, golfové, hracie, lyžiarske, šermiarske, siete ako športové potreby,
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skejtbordy, spoločenské hry, stojany na vianočné
stromčeky, umelé vianočné stromčeky, šachovnice, lyžiarske viazanie, zábavná pyrotechnika, ako
petardy, rozbušky, ako hračky.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina, džemy, marmelády, ovocné
zaváraniny, ovocné pretlaky, bujóny, konzervované byliny, konzervovaná cibuľa, konzervovaná
šošovica, datle, konzervovaná fazuľa, konzervovaný hrach, hrozienka, huspeniny, pečienky, jedlé oleje a tuky, olivové oleje, ochutené oleje, jogurty, kandizované ovocie, klobásy, salámy, párky, mäsové konzervy, rybacie konzervy, konzervovaná zelenina, kôrovce, krevety, nie živé, kyslá kapusta, langusty s výnimkou živých, konzervované hľuzovky, losos, spracované mandle,
margarín, marmeláda, maslo, mäso, mäsové extrakty, mäkkýše (neživé), mliečne nápoje, mliečne výrobky, mlieko, syry, údené syry, tavené syrové výrobky, syrové korbáčiky, mrazené ovocie,
nasolené potraviny, konzervované olivy, spracované oriešky, ovocné rôsoly, paštéty, raky s výnimkou živých, paradajkový pretlak, ryby, ovocné a zeleninové šaláty, sardinky, slede, slanina,
smotana, sušené vajcia, šľahačka, šunka, údeniny, vajcia, konzervované a sušené huby, jedlá želatína, mrazená zelenina ako polotovar.
30 - Bonbóny, cukor, cukríky, cukrovinky, čaj,
čokoláda, čokoládové nápoje, torty, droždie, horčica, pečivo, chlieb, chuťové prísady, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, kandis ako potrava,
ovsená kaša (mliečna), káva, kávoviny, kávové
nápoje, keksy, koláče, koreniny, krúpy na ľudskú
spotrebu, krupica, kuchynská soľ, mletá kukurica, pražená kukurica, kypriaci prášok, lístkové
cesto, majonéza, mäsové pirohy, pirohy ako mrazené polotovary, med, perníky, melasa, potravinárska múka, müsli, muškátové orechy, čokoládové nápoje, nové korenie, ocot, sójová omáčka,
omáčky, oblátky, vločky, paprika (korenie), čierne korenie, koreniny, pizza, mrazená pizza, pizza
v prášku, bábovka v prášku, torty v prášku, škrobovité potraviny, pralinky, príchuti, pudingy, ryža, ságo, sendviče, škorica, sucháre, sušienky, šafran (korenie), škrob ako potrava, tapioka, cestá,
cestoviny, cestoviny ako polotovary, vanilín, vanilka, zákusky, koláče, šalátové zálievky, zázvor,
zmrzliny, žemle, žuvačky, kečupy, parené buchty, halušky, knedle, palacinky, zemiakové placky,
lokše, všetko ako chladené polotovary.
31 - Arašidy, čerstvé zemiaky, čerstvé záhradné
bylinky, čerstvá cibuľa, citrusové ovocie, šalátová čakanka, čerstvé ovocie, čerstvá fazuľa, hlávkový šalát, čerstvé huby, čerstvý hrach, čerstvé
hrozno, chovateľské a pestovateľské produkty
zaradené v tejto triede, čerstvé plody, čerstvé
gaštany, prírodné kvety, sušené kvety na ozdobu,
uhorky, orechy, pór, živé ryby, semená rastlín,
sezam, tekvica, vianočné stromčeky, čerstvá zelenina.
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové
šťavy, výťažky z ovocia, pivo, prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti a prípravky na
nápoje, prípravky na výrobu likérov, sódová voda, minerálky, sirupy, sladové nápoje, stolové
vody, srvátkové nápoje.

33 - Alkoholické esencie, alkoholické nápoje, alkoholové extrakty, aperitívy, brandy, destilované
nápoje, likéry a pálenky, džin, mušty s alkoholom,
koktaily, liehoviny, medovina, rum, saké - víno,
vodka, whisky.
34 - Cigaretové filtre, cigaretové papieriky, cigaretové špičky, cigarety, čističe na fajky, cigary,
dózy na tabak s výnimkou dóz z drahých kovov,
fajky, plyn do zapaľovačov, popolníky s výnimkou popolníkov z drahých kovov, šnupavý tabak,
tabatierky s výnimkou tabatierok z drahých kovov, zapaľovače, zápalky.
35 - Reklama, obchodné a podnikateľské informácie, marketingové štúdie, organizačné a ekonomické poradenstvo.
36 - Prenájom a správa nehnuteľností.
39 - Balenie tovaru, skladovanie tovaru, prenájom parkovísk.
40 - Konzervovanie potravín a nápojov.
41 - Výcvik, školenie a skúšanie, hodnotenie spôsobilosti v rámci podnikania, najmä zamestnancov.
42 - Projektová činnosť.
43 - Kaviarne, bufety (rýchle občerstvenie).
(540) TERNO
(731) COOP Jednota Bratislava, spotrebné družstvo, Stromová 16, 833 02 Bratislava, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

107-2007
18.1.2007
16, 25, 35, 41
16 - Albumy, pohľadnice, fotografie, grafické zobrazenia, plagáty všetkých druhov a rozmerov,
grafiky, obrazy, obrazy ako maľby zarámované
aj nezarámované, papierové propagačné materiály, plány, podložky na písanie, tlačené reklam-né
a úžitkové manuály, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, skicáre, stojany na fotografie, záložky do kníh, knihy, brožúry, časopisy, periodiká, tlačivá, databázy na papierových
nosičoch, ročenky, katalógy, kalendáre, príručky,
prospekty, publikácie, papierové vlajky, papierové zástavky, pútače z papiera alebo z lepenky,
pečiatky, pečate, papiernický tovar, obálky, obaly, nálepky, netextilné etikety, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné alebo darčekové predmety, atlasy, plastové fólie na balenie,
formuláre, predmety z kartónu, spisové obaly,
stolové prestieranie z papiera, papierové servítky,
papierové utierky, vrecia a vrecká z papiera alebo
z plastických materiálov, vzory na výrobu odevov.
25 - Odevy, oblečenie, konfekcia, pokrývky hlavy, obuv, športová obuv, športové odevy a oblečenie, športové tričká a dresy, cyklistické oblečenie, kúpacie plášte, plavky, plážová obuv, plážové oblečenie, obuv a plášte na kúpanie, sprchovacie čiapky, papuče, bielizeň, body, čelenky, čiapky,
chrániče uší ako pokrývka hlavy, opasky, klobúky, kombiné, kombinézy ako oblečenie, korzety,
kostýmy, obleky, kožušiny ako oblečenie, kravaty, pančuchy, pančuškové nohavice, plášte, pleteniny ako oblečenie, oblečenie z imitácie kože,
podprsenky, osobná bielizeň, ponožky, pracov-né
plášte, pyžamá, rukavice, šály, šatky, šerpy, tielka, potníky, tričká, uniformy, vrchné ošatenie,
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zástery, vrecká na odevy, gymnastické dresy, šilty na pokrývky hlavy, galoše, podpätky, sandále.
35 - Predvádzanie, služby modeliek (fotomodeliek a manekýnok) a modelov (fotomodelov a manekýnov) na reklamné účely a podporu predaja,
predvádzanie tovaru, reklama, reklamné činnosti,
obchodný manažment v oblasti umenia a modelingu, personálne poradenstvo, predovšetkým personálne poradenstvo pre modelky a modelov, nábor zamestnancov a pracovníkov, predovšetkým
modeliek a modelov, castingy modeliek a modelov, modeling - sprostredkovanie práce pre modelky a modelov, poradenstvo a konzultácie týkajúce sa pracovných miest, ako sú opatrovateľské a pomocné práce v domácnosti, organizovanie a zabezpečovanie pracovných miest na opatrovateľské a pomocné práce v domácnosti (au pair),
výber osôb pomocou psychologických testov,
zbieranie údajov do počítačových databáz, vedenie kartoték v počítači, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, maloobchodné služby v oblasti katalógov, fotografií, litografií, plagátov, sprostredkovanie obchodu s dopravnými prostriedkami a tovarmi uvedenými v triedach 16 a 25,
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triedach 35 a 41, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb
uvedených v triedach 35 a 41 prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Organizovanie súťaží krásy, ankiet, tlačových
besied, castingov, módnych prehliadok, plesov,
športových súťaží, živých vystúpení, večierkov,
umelecké módne agentúry, umelecké modelingové agentúry, fotografovanie, fotografovanie modeliek a modelov, filmová a fotografická tvorba,
manažérske služby pri organizovaní predstavení
módnych prehliadok, služby v oblasti estrád, zábavy, kultúrnych a hudobných podujatí, školenia,
výcvik, vzdelávanie, predovšetkým školenia, výcvik a vzdelávanie modeliek a modelov, služby
na verejnú prezentáciu umeleckých a literárnych
diel za účelom kultúrnym alebo vzdelávacím,
vydávanie kníh, časopisov, periodík, vydávanie
textov s výnimkou reklamných alebo náborových,
informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy,
rekreácie a rozptýlenia, služby nahrávacích štúdií,
požičiavanie videopások a filmov, nahrávanie na
videopásky, výroba divadelných predstavení, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, zverejňovanie textov iných ako
reklamných, knižnice, výroba rozhlasových alebo
televíznych programov, zábava, pobavenie, obveselenie, zábavné parky, nočné kluby, rezervácia
vstupeniek, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
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(540)

(731) OKLAMČÁK PRODUCTION, spol. s r.o., Bzovícka 4, 851 07 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

108-2007
18.1.2007
16, 25, 35, 41
16 - Albumy, pohľadnice, fotografie, grafické zobrazenia, plagáty všetkých druhov a rozmerov,
grafiky, obrazy, obrazy ako maľby zarámované
aj nezarámované, papierové propagačné materiály, plány, podložky na písanie, tlačené reklamné
a úžitkové manuály, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, skicáre, stojany na fotografie, záložky do kníh, knihy, brožúry, časopisy,
periodiká, tlačivá, databázy na papierových nosičoch, ročenky, katalógy, kalendáre, príručky,
prospekty, publikácie, papierové vlajky, papierové zástavky, pútače z papiera alebo z lepenky,
pečiatky, pečate, papiernický tovar, obálky, obaly, nálepky, netextilné etikety, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné alebo darčekové predmety, atlasy, plastové fólie na balenie,
formuláre, predmety z kartónu, spisové obaly,
stolové prestieranie z papiera, papierové servítky,
papierové utierky, vrecia a vrecká z papiera alebo
z plastických materiálov, vzory na výrobu odevov.
25 - Odevy, oblečenie, konfekcia, pokrývky hlavy, obuv, športová obuv, športové odevy a oblečenie, športové tričká a dresy, cyklistické oblečenie, kúpacie plášte, plavky, plážová obuv, plážové oblečenie, obuv a plášte na kúpanie, sprchovacie čiapky, papuče, bielizeň, body, čelenky, čiapky,
chrániče uší ako pokrývka hlavy, opasky, klobúky, kombiné, kombinézy ako oblečenie, korzety,
kostýmy, obleky, kožušiny ako oblečenie, kravaty, pančuchy, pančuškové nohavice, plášte, pleteniny ako oblečenie, oblečenie z imitácie kože,
podprsenky, osobná bielizeň, ponožky, pracovné
plášte, pyžamá, rukavice, šály, šatky, šer-py, tielka, potníky, tričká, uniformy, vrchné ošatenie,
zástery, vrecká na odevy, gymnastické dresy, šilty na pokrývky hlavy, galoše, podpätky, sandále.
35 - Predvádzanie, služby modeliek (fotomodeliek a manekýnok) a modelov (fotomodelov a manekýnov) na reklamné účely a podporu predaja,
predvádzanie tovaru, reklama, reklamné činnosti,
obchodný manažment v oblasti umenia a modelingu, personálne poradenstvo, predovšetkým personálne poradenstvo pre modelky a modelov, nábor zamestnancov a pracovníkov, predovšetkým
modeliek a modelov, castingy modeliek a modelov, modeling - sprostredkovanie práce pre modelky a modelov, poradenstvo a konzultácie týkajúce sa pracovných miest, ako sú opatrovateľské a pomocné práce v domácnosti, organizovanie a zabezpečovanie pracovných miest na opat-
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rovateľské a pomocné práce v domácnosti (au
pair), výber osôb pomocou psychologických testov, zbieranie údajov do počítačových databáz,
vedenie kartoték v počítači, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, pomoc pri riadení obchodnej
činnosti, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, maloobchodné služby v oblasti katalógov, fotografií, litografií, plagátov, sprostredkovanie obchodu s dopravnými prostriedkami a tovarmi uvedenými v triedach 16 a 25,
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triedach 35 a 41, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb
uvedených v triedach 35 a 41 prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Organizovanie súťaží krásy, ankiet, tlačových besied, castingov, módnych prehliadok,
plesov, športových súťaží, živých vystúpení, večierkov, umelecké módne agentúry, umelecké
modelingové agentúry, fotografovanie, fotografovanie modeliek a modelov, filmová a fotografická tvorba, manažérske služby pri organizovaní
predstavení módnych prehliadok, služby v oblasti
estrád, zábavy, kultúrnych a hudobných podujatí,
školenia, výcvik, vzdelávanie, predovšetkým školenia, výcvik a vzdelávanie modeliek a modelov,
služby na verejnú prezentáciu umeleckých a literárnych diel za účelom kultúrnym alebo vzdelávacím, vydávanie kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy, rekreácie a rozptýlenia, služby nahrávacích štúdií, požičiavanie videopások a filmov, nahrávanie na videopásky, výroba divadelných predstavení, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, zverejňovanie textov iných ako reklamných, knižnice, výroba rozhlasových alebo televíznych programov,
zábava, pobavenie, obveselenie, zábavné parky,
nočné kluby, rezervácia vstupeniek, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu.

(540)

(731) OKLAMČÁK PRODUCTION, spol. s r.o., Bzovícka 4, 851 07 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

116-2007
18.1.2007
16, 25, 35, 41
16 - Albumy, pohľadnice, fotografie, grafické zobrazenia, plagáty všetkých druhov a rozmerov,
grafiky, obrazy, obrazy ako maľby zarámované
aj nezarámované, papierové propagačné materiály, plány, podložky na písanie, tlačené reklam-né
a úžitkové manuály, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, skicáre, stojany na fotografie, záložky do kníh, knihy, brožúry, časopi-

sy, periodiká, tlačivá, databázy na papierových
nosičoch, ročenky, katalógy, kalendáre, príručky,
prospekty, publikácie, papierové vlajky, papierové zástavky, pútače z papiera alebo z lepenky,
pečiatky, pečate, papiernický tovar, obálky, obaly, nálepky, netextilné etikety, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné alebo darčekové predmety, atlasy, plastové fólie na balenie,
formuláre, predmety z kartónu, spisové obaly, stolové prestieranie z papiera, papierové servítky,
papierové utierky, vrecia a vrecká z papiera alebo
z plastických materiálov, vzory na výrobu odevov.
25 - Odevy, oblečenie, konfekcia, pokrývky hlavy, obuv, športová obuv, športové odevy a oblečenie, športové tričká a dresy, cyklistické oblečenie, kúpacie plášte, plavky, plážová obuv, plážové oblečenie, obuv a plášte na kúpanie, sprchovacie čiapky, papuče, bielizeň, body, čelenky,
čiapky, chrániče uší ako pokrývka hlavy, opasky,
klobúky, kombiné, kombinézy ako oblečenie,
korzety, kostýmy, obleky, kožušiny ako oblečenie, kravaty, pančuchy, pančuškové nohavice,
plášte, pleteniny ako oblečenie, oblečenie z imitácie kože, podprsenky, osobná bielizeň, ponožky, pracovné plášte, pyžamá, rukavice, šály, šatky, šerpy, tielka, potníky, tričká, uniformy, vrchné ošatenie, zástery, vrecká na odevy, gymnastické dresy, šilty na pokrývky hlavy, galoše, podpätky, sandále.
35 - Predvádzanie, služby modeliek (fotomodeliek a manekýnok) a modelov (fotomodelov a manekýnov) na reklamné účely a podporu predaja,
predvádzanie tovaru, reklama, reklamné činnosti,
obchodný manažment v oblasti umenia a modelingu, personálne poradenstvo, predovšetkým personálne poradenstvo pre modelky a modelov, nábor zamestnancov a pracovníkov, predovšetkým
modeliek a modelov, castingy modeliek a modelov, modeling - sprostredkovanie práce pre modelky a modelov, poradenstvo a konzultácie týkajúce sa pracovných miest, ako sú opatrovateľské a pomocné práce v domácnosti, organizovanie a zabezpečovanie pracovných miest na opatrovateľské a pomocné práce v domácnosti (au
pair), výber osôb pomocou psychologických testov, zbieranie údajov do počítačových databáz,
vedenie kartoték v počítači, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, pomoc pri riadení obchodnej
činnosti, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, maloobchodné služby v oblasti katalógov, fotografií, litografií, plagátov, sprostredkovanie obchodu s dopravnými prostriedkami
a tovarmi uvedenými v triedach 16 a 25, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 41, poskytovanie uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb
uvedených v triedach 35 a 41 prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Organizovanie súťaží krásy, ankiet, tlačových besied, castingov, módnych prehliadok, plesov, športových súťaží, živých vystúpení, večierkov, umelecké módne agentúry, umelecké modelingové agentúry, fotografovanie, fotografovanie
modeliek a modelov, filmová a fotografická
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tvorba, manažérske služby pri organizovaní predstavení módnych prehliadok, služby v oblasti
estrád, zábavy, kultúrnych a hudobných podujatí,
školenia, výcvik, vzdelávanie, predovšetkým školenia, výcvik a vzdelávanie modeliek a modelov,
služby na verejnú prezentáciu umeleckých a literárnych diel za účelom kultúrnym alebo vzdelávacím, vydávanie kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy, rekreácie a rozptýlenia, služby nahrávacích štúdií, požičiavanie videopások a filmov, nahrávanie na videopásky, výroba divadelných predstavení, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, zverejňovanie textov iných ako reklamných, knižnice, výroba rozhlasových alebo televíznych programov,
zábava, pobavenie, obveselenie, zábavné parky,
nočné kluby, rezervácia vstupeniek, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu.
(540)

(731) OKLAMČÁK PRODUCTION, spol. s r.o., Bzovícka 4, 851 07 Bratislava, SK;

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

117-2007
19.1.2007
16, 25, 35, 41
16 - Albumy, pohľadnice, fotografie, grafické zobrazenia, plagáty všetkých druhov a rozmerov,
grafiky, obrazy, obrazy ako maľby zarámované
aj nezarámované, papierové propagačné materiály, plány, podložky na písanie, tlačené reklam-né
a úžitkové manuály, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, skicáre, stojany na fotografie, záložky do kníh, knihy, brožúry, časopisy, periodiká, tlačivá, databázy na papierových
nosičoch, ročenky, katalógy, kalendáre, príručky,
prospekty, publikácie, papierové vlajky, papierové zástavky, pútače z papiera alebo z lepenky,
pečiatky, pečate, papiernický tovar, obálky, obaly, nálepky, netextilné etikety, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné alebo darčekové predmety, atlasy, plastové fólie na balenie,
formuláre, predmety z kartónu, spisové obaly,
stolové prestieranie z papiera, papierové servítky,
papierové utierky, vrecia a vrecká z papiera alebo
z plastických materiálov, vzory na výrobu odevov.
25 - Odevy, oblečenie, konfekcia, pokrývky hlavy, obuv, športová obuv, športové odevy a oblečenie, športové tričká a dresy, cyklistické oblečenie, kúpacie plášte, plavky, plážová obuv, plážové oblečenie, obuv a plášte na kúpanie, sprchovacie čiapky, papuče, bielizeň, body, čelenky, čiapky,
chrániče uší ako pokrývka hlavy, opasky, klobúky, kombiné, kombinézy ako oblečenie, korzety,
kostýmy, obleky, kožušiny ako oblečenie, kravaty, pančuchy, pančuškové nohavice, plášte, plete-
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niny ako oblečenie, oblečenie z imitácie kože,
podprsenky, osobná bielizeň, ponožky, pracovné
plášte, pyžamá, rukavice, šály, šatky, šerpy, tielka, potníky, tričká, uniformy, vrchné ošatenie,
zástery, vrecká na odevy, gymnastické dresy, šilty na pokrývky hlavy, galoše, podpätky, sandále.
35 - Predvádzanie, služby modeliek (fotomodeliek a manekýnok) a modelov (fotomodelov a manekýnov) na reklamné účely a podporu predaja,
predvádzanie tovaru, reklama, reklamné činnosti,
obchodný manažment v oblasti umenia a modelingu, personálne poradenstvo, predovšetkým personálne poradenstvo pre modelky a modelov, nábor zamestnancov a pracovníkov, predovšetkým
modeliek a modelov, castingy modeliek a modelov, modeling - sprostredkovanie práce pre modelky a modelov, poradenstvo a konzultácie týkajúce sa pracovných miest, ako sú opatrovateľské a pomocné práce v domácnosti, organizovanie a zabezpečovanie pracovných miest na opatrovateľské a pomocné práce v domácnosti (au
pair), výber osôb pomocou psychologických testov, zbieranie údajov do počítačových databáz,
vedenie kartoték v počítači, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, pomoc pri riadení obchodnej
činnosti, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, maloobchodné služby v oblasti katalógov, fotografií, litografií, plagátov, sprostredkovanie obchodu s dopravnými prostriedkami
a tovarmi uvedenými v triedach 16 a 25, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 41, poskytovanie uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb
uvedených v triedach 35 a 41 prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Organizovanie súťaží krásy, ankiet, tlačových besied, castingov, módnych prehliadok, plesov, športových súťaží, živých vystúpení, večierkov, umelecké módne agentúry, umelecké modelingové agentúry, fotografovanie, fotografovanie modeliek a modelov, filmová a fotografická
tvorba, manažérske služby pri organizovaní predstavení módnych prehliadok, služby v oblasti
estrád, zábavy, kultúrnych a hudobných podujatí,
školenia, výcvik, vzdelávanie, predovšetkým školenia, výcvik a vzdelávanie modeliek a modelov,
služby na verejnú prezentáciu umeleckých a literárnych diel za účelom kultúrnym alebo vzdelávacím, vydávanie kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, informácie o vzdelávaní a možnostiach
zábavy, rekreácie a rozptýlenia, služby nahrávacích štúdií, požičiavanie videopások a filmov,
nahrávanie na videopásky, výroba divadelných
predstavení, organizovanie a vedenie kongresov,
konferencií, seminárov, organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav, zverejňovanie textov
iných ako reklamných, knižnice, výroba rozhlasových alebo televíznych programov, zábava, pobavenie, obveselenie, zábavné parky, nočné kluby, rezervácia vstupeniek, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
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16 - Časopisy (periodiká).
35 - Maloobchodné alebo veľkoobchodné služby
prostredníctvom internetu s digitálnymi zariadeniami, mobilnými telefónmi a ich príslušenstvom,
maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s digitálnymi zariadeniami, mobilnými telefónmi a ich
príslušenstvom.
42 - Vypracovanie odborných posudkov, recenzií
na mobilné telefóny a digitálne zariadenia.

(540)

(731) OKLAMČÁK PRODUCTION, spol. s r.o., Bzovícka 4, 851 07 Bratislava, SK;
(540)
(210)
(220)
9 (511)
(511)

121-2007
19.1.2007
25, 35, 42
25 - Odevy a textilné výrobky spadajúce do tejto
triedy, obuv, klobučnícky tovar, čapice.
35 - Reklama, reklamné služby, propagačná činnosť, reklamná činnosť.
42 - Návrh a vývoj výrobkov vrátane propagačného tovaru, darčekových predmetov a poskytovanie poradenstva v tomto odbore.

(540) LONDOG
(731) HELIUM, s. r. o., Mazovská 478, 181 00 Praha, CZ;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

125-2007
19.1.2007
9, 16, 42
9 - Počítačové softvéry, prístroje a nástroje vedecké, prístroje v automatizovaných systémoch
riadenia a ich softvérové vybavenie, telekomunikačné prístroje a softvéry, navigačné, geodetické,
elektrické vrátane na bezdrôtovú telegrafiu, fotografické, kinematografické, optické, prístroje a nástroje na váženie, meranie, signalizovanie, na
účely kontrolné (inšpekčné), záchranné a na výučbu, stroje na záznam, prenos a reprodukciu
zvuku alebo obrazu (textu), zapisovacie pokladne
a počítacie stroje (hardvér - technické vybavenie
a softvér - programové vybavenie).
16 - Papier a výrobky z papiera patriace do triedy
16, lepenka a kartonážne výrobky, tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, knihárske výrobky, fotografie, papierenský tovar, lepidlá (kancelárske
a pre domácnosť), potreby pre umelcov, štetce,
písacie stroje a kancelárske potreby, učebné
a školské potreby a pomôcky, tlačové typy, štočky,
obalové materiály z plastov patriace do triedy 16.
42 - Poskytovanie softvéru, poradenstvo v oblasti
výpočtovej techniky a automatizovaných systémov riadenia, navrhovanie počítačových systémov.

(540)

(731) Abiset s. r. o., Nám. SNP 2/1209, 901 01 Malacky, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

227-2007
2.2.2007
9, 16, 35, 42
9 - Videotelefóny, rádiotelefónne zariadenia, digitálne fotoaparáty, digitálne kamery, satelity, prehrávače kompaktných diskov, digitálne univerzálne disky a digitálne viacúčelové disky.

(591) biela, sivá, červená
(731) RASCO, s. r. o., Račianska 71, 832 59 Bratislava, SK;
(740) Danko Andrej, JUDr., Bratislava, SK;

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

247-2007
5.2.2007
39
39 - Taxislužba, nákladná a osobná verejná doprava, automobilová preprava, doprava, osobná doprava, preprava osôb, preprava tovaru, prepravné
služby, preprava tovarov na objednávku, doručovacie služby, doručovanie balíkov, doručovanie
tovarov, dovoz, doručovanie novín, časopisov,
kuriérske služby, prenájom automobilov, sprostredkovanie služieb v oblasti dopravy a prepravy.

(540) SLOVAN TAXI
(731) Barta Róbert, Čechovova 14, 040 18 Košice, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

272-2007
8.2.2007
12, 16, 35, 37, 39
12 - Autá, automobilové pneumatiky, automobilové podvozky, automobilové reťaze, automobilové strechy, automobily, autopoťahy, autosedadlá, batožinové kufre pre motocykle, batožinové
nosiče na vozidlá, bezpečnostné sedačky pre deti
do automobilov, brzdové čeľuste pre vozidlá,
brzdové diely pre vozidlá, brzdové lamely pre
vozidlá, brzdové obloženia pre vozidlá, brzdové
obloženie pre dopravné prostriedky, brzdy pre
vozidlá, čalúnenie automobilov, čapy na pneumatiky, čelné sklá, dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vzduchu a koľajniciach, duše
na kolesá automobilov, dvere na dopravné prostriedky, hnacie motory pre pozemné vozidlá,
hydraulické obvody pre vozidlá, kamióny, nákladné vozidlá, karosérie dopravných prostriedkov, klaksóny automobilov, kolesá automobilov,
kolesá vozidiel, motocykle, motory pre motocykle, motory pre pozemné vozidlá, náboje kolies
automobilov, nafukovacie vankúše (ochranné
prostriedky pre vodičov pri nehodách), nákladné
autá, nárazníky automobilov, nosiče na lyže pre
autá, okenné tabule na okná automobilov, opierky na sedadlá automobilov, plášte na pneumatiky, pneumatiky, podvozky automobilov, prevodové hriadele pre pozemné vozidlá, prevodovky pre pozemné vozidlá, snehové reťaze, spätné
zrkadlá, športové autá, tienidlá proti slnku do automobilov, tlmiace pružiny na vozidlá, tlmiče
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automobilov, torzné tyče pre vozidlá, uzávery palivových nádrží vozidiel, zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, zariadenia do automobilov proti oslneniu.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafiky,
kartón, lepenky, lepenkové alebo papierové škatule, predmety z kartónu, reklamné tabule z papiera, kartónu, umelohmotné fólie na balenie.
35 - Maloobchodná činnosť s automobilmi, nákladnými autami a náhradnými dielmi do automobilov a s autopríslušenstvom, marketingové
štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav
na komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, prenájom reklamných 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, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 37 a 39.
37 - Autoopravovne, autoservisy, čalúnnické opravy, čistenie automobilov, informácie o opravách,
inštalácia a opravy klimatizačných zariadení, inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu, klampiarstvo a inštalatérstvo, lakovanie, glazovanie, leštenie vozidiel, mazanie vozidiel, montáž a opravy vykurovacích zariadení v automobiloch, montáž, údržba a opravy strojov, odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení, oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov,
oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov, oprava pneumatík vulkanizáciou, opravy púmp
a čerpadiel, pieskovanie, prenájom vozidiel na
zametanie, protektorovanie pneumatík, protihrdzová úprava, ošetrovanie vozidiel protikoróznymi
nátermi, údržba a opravy motorových vozidiel,
údržba automobilov, umývanie automobilov, umývanie dopravných prostriedkov, vulkanizácia pneumatík (oprava).
39 - Skladovanie, balenie tovaru, prenájom motorových vozidiel, preprava osôb, nákladná cestná
doprava, špedičná činnosť, prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie, služby v doprave
a preprave, sprostredkovanie dopravy, sprostredkovanie prepravy, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách.
(540) STYX
(731) Balogh Ján, Partizánska 65, 952 01 Vráble, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

97

(210) 299-2007
(220) 12.2.2007
9 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, pôdne hnojivá, agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov, aktívne uhlie, chemické
prípravky na výrobu farieb, bielkovina (živočíšna
alebo rastlinná ako surovina), brzdové kvapaliny,
číriace prípravky, prípravky proti matneniu šošoviek, fotocitlivé dosky, destilovaná voda, neexponované filmy so svetlocitlivou vrstvou, neexponované filmy so svetlotlačovou vrstvou, filtračné materiály (chemické prípravky), filtračné
materiály (minerálne látky), filtračné materiály
(rastlinné látky), fosfáty (hnojivá), fotografické
vývojky, fotografický papier, chemikálie pre fotografiu, hnojivá, hydraulické kvapaliny, chemické látky pre lesníctvo s výnimkou fungicídov,
insekticídov a prípravkov proti parazitom, chemické prípravky na vedecké účely, impregnačné
chemické prípravky na kožu a textil, prípravky
na konzerváciu potravín, lepidlá na priemyselné
účely, leštiace prípravky, prípravky na nakladanie a údenie mäsa, protipožiarne prípravky, rozpúšťadlá na fermeže a laky, umelé sladidlá (chemické prípravky).
2 - Farby, fermeže, laky, ochranné prostriedky
proti hrdzi a poškodeniu dreva, politúry, antikorózne prípravky, farbivá, ochranné prípravky na
kovy, moridlá, práškové kovy a fólie pre maliarov, sklenársky tmel, riedidlá do farieb, riedidlá
do lakov, sadze (farbivo), šelak.
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, namáčacie prípravky, mydlá,
antistatické prípravky na použitie v domácnosti,
farby na vlasy, odfarbovače, čistiace mlieko, toaletné a čistiace prípravky, depilačné prípravky,
dezodoranty na osobnú potrebu, prípravky na holenie, kamenec (antiseptický prípravok), čistiace
prípravky na automobilové okná a do ostrekovačov, kolínske vody, kozmetické necésery, kozmetické prípravky, kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné účely, pleťové masky, krémy na
obuv a kožu, parfumy, laky na vlasy, lepidlá na
kozmetické účely, leštiace prípravky, líčidlá, prípravky na odstraňovanie líčidiel, vlasové prípravky, peroxid vodíka na kozmetické účely,
šampóny, toaletný terpentín, toaletné prípravky
a potreby, ústne vody, vlasové vody, vody po holení, voňavky, zubné pasty.
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazacie oleje, prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie
prachu, palivové brikety, drevené uhlie, konzervačné prípravky na kožu (oleje a tuky), alkohol
(ako palivo), mazacie oleje a tuky, palivové drevo, parafín, podpaľovače, uhlie, sviečky a knôty
na svietenie.
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky, hygienické výrobky na lekárske použitie, dezinfekčné prípravky, dietetické látky prispôsobené
na lekárske účely, potrava pre dojčatá, ako sú výživy, dojčenské mlieko, kaše, biopotraviny, náplasti, obväzový materiál, liečivé byliny, bylinné
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čaje, cukrovinky s liečebnými prísadami, diabetický chlieb, dietetické nápoje upravené na lekárske účely, minerálne doplnky potravy, pesticídy,
fungicídy, herbicídy, repelenty, prípravky na chudnutie, hygienické obrúsky a vložky, liečivé prípravky do kúpeľov, lekárničky, minerálne vody
na lekárske účely, soli do minerálnych kúpeľov,
prípravky na ničenie hmyzu, prípravky na hubenie hlodavcov, prípravky proti parazitom, prípravky na umývanie psov, prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely.
6 - Alobal, kovové sudy, kovové debny na náradie, kovové reťaze, drôty z obyčajných kovov
(okrem poistkových drôtov), kovanie dverí a okien,
drobný železiarsky tovar, klince, kľúče, dverové
kľučky a klopadlá, nákovy, kovania na nábytok,
kovové skrutky, kovové matice, kovové nity,
spájky, skoby, kramle, kovové zámky s výnimkou elektrických, kovové skrutky do dreva, kovové podložky, kovové rebríky.
7 - Striekacie pištole, nástrojové brúsky, elektrické mlynčeky, ručné nástroje a náradie mechanické s motorickým pohonom, umývačky riadu,
práčky, kosačky na trávu, elektrické ručné vŕtačky.
8 - Ručné nástroje a ručné náradia, brúsky (ručné
náradie), holiace čepele, puzdrá na holiace potreby, hoblíky, holiace strojčeky, hrable, vyťahovače klincov, zariadenia na hubenie rastlinných
škodcov, pilníky, vreckové nože, kladivá (ručné
nástroje), kliešte, maticové kľúče, vrtáky (ručné
nástroje), otvárače na konzervy s výnimkou elektrických, kosy, krájače na zeleninu, motyčky, naberačky, nože, príbory, nožnice, záhradnícke nožnice, pinzety, ručné pištole na vytláčanie tmelu,
obojručné nože (strúhače), ručné nástroje na rezanie, sekanie, krájanie, sekery, kosáky, ručné
mlynčeky na mäso, zveráky, škrabky, skrutkovače, vidly, vrtáky, ručné vŕtačky, ručné záhradné
náradie, závitníky, nože z drahých kovov, príbor
z drahých kovov.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické,
signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie,
prístroje a nástroje na meranie a váženie, akustické a svetelné poplachové zariadenia, reproduktory, antény, automobilové výstražné trojuholníky, autorádiá, barometre, batérie, okuliare, puzdrá na okuliare, buzoly, bzučiaky, optické šošovky, ďalekohľady, požiarne hlásiče, diapozitívy,
premietacie prístroje, diktafóny, magnetické disky, kompaktné disky, nahrané disky, disky optické, elektrické drôty, elektrické dverové zvon-čeky,
elektrické káble, elektrické spojky, svorky a konektory, elektrické zariadenia na vábenie
a ničenie hmyzu, elektricky vyhrievané vlasové
natáčky, expozimetre, faxy, filmové kamery, exponované filmy, fotografické filmy, fotoaparáty,
gramofónové platne, hasiace prístroje, hvezdárske ďalekohľady, ističe, poistky, kalkulačky, batérie do vreckových bateriek, kopírovacie stroje,
elektrické kozmetické prístroje, malé ďalekohľady, laptopy, leštičky na fotografie, vodováhy,
liehomery, magnetické nosiče dát, magnetofóny,
ochranné masky, mikrofóny, nosiče dát, programy na počítače, optické výrobky, plotre, počítače, počítačové batérie, periférie, vypínače, audioa videoprijímače, prístroje na nahrávanie a reprodukciu zvuku a obrazu, telefóny, rádiá, spínače,
statívy, teplomery s výnimkou lekárskych, váhy,

videotelefóny, žiarivky ako svietidlá a elektrónky, zástrčky, zásuvky a ostatné elektrické spojky,
telefónne záznamníky, zrkadlá (optika), zväčšovacie prístroje.
10 - Cumlíky na detské fľašky, pomôcky na dojčenie, kondómy, masážne prístroje, elektrické
pančuchy, teplomery na lekárske účely.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie,
kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie,
vodovodné batérie, baterky (svietidlá), bidety, bojlery, vykurovacie články, drezy, elektrické kávovary, elektrické lampy, elektrické vyhrievané podušky s výnimkou podušiek na lekárske účely,
elektrické vyhrievacie prikrývky, nie na lekárske
účely, filtre na pitnú vodu, fontány, elektrické fritézy, grily (prístroje na pečenie), hriankovače,
chladiace nádoby, chladničky, elektrické jogurtovače, sprchovacie kabíny, kachle, pece, sporáky, kohútiky, elektrické kanvice, kotly, vane, kúpeľňové armatúry, kuchynské odsávacie zariadenia, elektrické lampy, mrazničky, zariadenie na
ohrievanie teplej vody, ohrievače, osvetľovacie
prístroje a zariadenia, rúry na pečenie, pisoáre,
reťaze farebných žiaroviek, saunovacie zariadenia, záchodové sedadlá, splachovače, sprchovacie kúty, sprchy, tienidlá na lampy, stropné svetlá
a lustre, sušičky bielizne, toalety, umývadlá, vianočné svetlá, ventilátory, elektrické výbojky na
osvetlenie, zapaľovače, žiarivky, žiarovky, prostriedky na odstraňovanie zápachu s výnimkou
prostriedkov na osobnú potrebu.
12 - Pneumatiky, bezpečnostné sedačky pre deti,
detské kočíky, trojkolky, duše, záplaty na opravy
duší, dvojkolesové vozíky, galusky, bicykle, poťahy vozidiel, snehové reťaze, sane, poťahy sedadiel, nákupné vozíky, nosiče na batožinu, hustilky pneumatík.
13 - Pyrotechnika, ohňostroje, bengálske ohne.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov patriace do tejto triedy, šperky, drahokamy, hodinárske výrobky, brošne ako šperky,
budíky, výrobky pokovované drahými kovmi
(dublé), hodinky, klenoty, medailóny, náhrdelníky, náramky, náušnice, šperkovnice z drahých
kovov, strieborný a zlatý tovar s výnimkou nožov
a príborov.
15 - Hudobné nástroje.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačoviny, albumy, atlasy, knihy, noviny,
baliaci papier, farbiace pásky do písacích strojov,
blahoprajné pohľadnice, bloky, brožúry, celofán,
periodiká, tuš, dierkovačky, spisové obaly, listový papier, etikety s výnimkou textilných, fotografie, glóbusy, reprodukcie, grafiky, gumy na gumovanie, modelovacia hmota, navlhčovacie hubky (kancelárske pomôcky), hracie karty, atramenty, kalendáre, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárske spinky, papierové vreckovky, ceruzky, lepiace pásky na kancelárske účely a na použitie v domácnosti, lepidlá na kancelárske účely a pre domácnosť, maliarske plátna, maliarske stojany, maliarske štetce, mapy,
nože na papier, obálky, obaly (papierenský a papiernický tovar), orezávadlá, toaletný papier, papierové obrúsky, papierové obrusy, pastelky,
plagáty, plány, pohľadnice, poštové známky, potreby na písanie, rysovacie podložky na stôl (anglické prestieranie), písacie stroje, vrecká z papie-
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ra alebo z plastických materiálov, papierové uteráky, rysovacie potreby, zošitky, zošívačky (kancelárske pomôcky), skicáre, školské potreby,
štetce, fólie na balenie z plastických hmôt, zápisníky, jednorazové detské plienky z papiera alebo
z buničiny.
17 - Plastové fólie, nie ako obaľovací materiál, hadice s výnimkou kovových, lepiace pásky s výnimkou pások na kancelárske účely a pre domácnosť, gumové alebo vulkanfíbrové tesniace
krúžky, materiály zabraňujúce sálaniu tepla, tesniace
tmely, tmely, vypchávky z gumy alebo z plastov.
18 - Aktovky, batohy, cestovné tašky, kufre, dáždniky, diplomatky, vychádzkové palice, chlebníky, kabelky, drobný kožený ozdobný a spotrebný
tovar zahrnutý v tejto triede, kožušiny, kufríky,
nákupné tašky, náprsné tašky, cestovné puzdrá
a obaly z vulkanfíbru, obojky pre zvieratá, peňaženky, plecniaky, kožené remienky, slnečníky,
kožené šnúry, tašky na kolieskach, vodidlá.
19 - Dlaždice s výnimkou kovových, drevené obloženia, opracované drevo, dvere s výnimkou kovových, sošky z kameňa, betónu a mramoru, geotextílie, lišty s výnimkou kovových, laty s výnimkou kovových, náterové hmoty, obkladačky,
obklady stien a priečok s výnimkou kovových,
parkety, dosky, latky, preglejka, sadra.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy, koše
s výnimkou kovových, lavičky, rozkladacie ležadlá, matrace, slamenice (nádoby zo slamy, slamienky), pohovky, police, vankúše, postele, bielizníky, dosky na krájanie, prútený tovar, ratan,
rúčky a rukoväti na náradie s výnimkou kovových, pletená slama, stolčeky a stoly, stolárske
umelecké výrobky, tyče k rastlinám alebo k stromom, tyče na záclony, tyče s výnimkou kovových, tyče, žrde, podnosy na rastliny, drevené
alebo plastové rebríky, stoličky.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby, kanvy, cukorničky, čajníky, čajové súpravy, dávkovače, mydlá, dávkovače papierových uterákov,
dávkovače toaletného papiera, demižóny, klietky
pre domáce zvieratá, drôtenky, džbániky, figúrky
z porcelánu, zo skla, kuchynské formy a formičky, grily (potreby na opekanie), handry na čistenie, hlboké misy, umývacie huby, hrnce, hrebene, chladiace fľaše, dosky a schránky na chlieb,
kefy, zubné kefky, kávové súpravy, vedrá, kvetináče, koše na odpadky, kuchynský riad, lisy na
ovocie pre domácnosť s výnimkou elektrických,
ručné mixéry, ručné mlynčeky, mopy, naberačky,
nádoby na smeti, lieviky, dentálne nite, nočníky,
obaly na mydlo, otvárače na fľaše, panvice, varechy, hrnčeky, špáradlá, pasce na hmyz a hlodavce, koreničky, podnosy, porcelán, neelektrické
kuchynské potreby, toaletné pomôcky, sušiaky
na bielizeň, dosky na žehlenie, pudrenky, rukavice pre domácnosť, servisy, soľničky, zmetáky,
stojany na vajíčka, strúhadlá, svietniky, šálky,
džbery, ručné šľahače, domáce mlynčeky s výnimkou elektrických, papierové tácne, papierové
taniere, taniere, plastové nádoby, plastové koše,
plastové misy, plastové košíky, tepelnoizolačné
nádoby (termosky), tlakové hrnce s výnimkou
elektrických, handry na čistenie, výrobky z krištáľového skla, riad z drahých kovov, bytové
akváriá.
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22 - Laná, povrazy, kúdeľ, látka na vypchávkové
materiály s výnimkou gumových a plastových,
lyko, motúzy, papierové motúzy, páska na balenie, plachty, textilné baliace vrecká na prepravu
a uchovávanie tovarov, siete, stany.
23 - Nite a priadze.
24 - Textilné, bavlnené textílie, cestovné prikrývky, textilné vreckovky, vlnené látky, posteľné
pokrývky a prikrývky, posteľná bielizeň, lôžkoviny, menčestre, povlaky na matrace, moskytiéry, nábytkové poťahy, záclony, textilné podšívky,
stolová bielizeň, plachty, obliečky, plédy, textilné
rolety, utierky, uteráky, spacie vaky nahradzujúce prikrývky, hustá vlnená tkanina s hladkým
povrchom (súkno), tkaniny, úplety, záclonovina.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
26 - Čipky, výšivky, galantérny tovar s výnimkou priadzí, gumy do bielizne, štopkacie hríbiky,
ihlice na pletenie a háčkovanie, ihly, stužky,
gombíky, škatule na šijacie potreby, umelé kvety,
ozdobné ihlice, ozdoby do vlasov, ozdoby na
klobúky s výnimkou ozdôb z drahých kovov,
ozdoby na šaty, parochne, vlasové stuhy, stužky,
pletené šnúry, šnúry na opásanie, pásky na uväzovanie (viazačky), zipsy.
27 - Izolačné podlahové krytiny, koberce, linoleum, podlahové krytiny, predložky, rohožky, tapety, umelé trávniky.
28 - Hry, hračky, automobilové modely, biliardy,
boby, topánky na korčuľovanie s pripevnenými
korčuľami, zariadenia na bowling, boxerské rukavice, korčule, činky, stolové hry, športové náradie, divadelné masky, golfové vybavenie, gymnastické zariadenia, rybárske vybavenie, hokejky, športový tovar zahrnutý v tejto triede, ako sú
bazény, chrániče na píšťaly, nákolenníky, sánky
a pod., horolezecký výstroj, hojdačky, šachy,
guľky na hranie, hry s kockami, kolky (hra), zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače, hrkálky, stacionárne bicykle na cvičenie, kolieskové korčule,
kolobežky, náradie na lukostreľbu, lyže, surfovacie a vodné lyže, lopty, rybárske náčinie, návnady, ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou
osvetľovacích telies a cukroviniek, golfové palice, lyžiarske palice, plutvy, puky, športové rukavice bejzbalové, boxerské, golfové hracie, lyžiarske, šermiarske, siete ako športové potreby, skejtbordy, spoločenské hry, stojany na vianočné
stromčeky, umelé vianočné stromčeky, šachovnice, lyžiarske viazanie, zábavná pyrotechnika, ako
petardy, rozbušky, ako hračky.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina, džemy, marmelády, ovocné
zaváraniny, ovocné pretlaky, bujóny, konzervované byliny, konzervovaná cibuľa, konzervovaná
šošovica, datle, konzervovaná fazuľa, konzervovaný hrach, hrozienka, huspeniny, pečienky, jedlé oleje a tuky, olivové oleje, ochutené oleje, jogurty, kandizované ovocie, klobásy, salámy, párky, mäsové konzervy, rybacie konzervy, konzervovaná zelenina, kôrovce, krevety, nie živé, kyslá kapusta, langusty s výnimkou živých, konzervované hľuzovky, losos, spracované mandle,
margarín, marmeláda, maslo, mäso, mäsové extrakty, mäkkýše (neživé), mliečne nápoje, mliečne výrobky, mlieko, syry, údené syry, tavené sy-
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rové výrobky, syrové korbáčiky, mrazené ovocie,
nasolené potraviny, konzervované olivy, spracované oriešky, ovocné rôsoly, paštéty, raky s výnimkou živých, paradajkový pretlak, ryby, ovocné a zeleninové šaláty, sardinky, slede, slanina,
smotana, sušené vajcia, šľahačka, šunka, údeniny, vajcia, konzervované a sušené huby, jedlá želatína, mrazená zelenina ako polotovar.
30 - Bonbóny, cukor, cukríky, cukrovinky, čaj,
čokoláda, čokoládové nápoje, torty, droždie, horčica, pečivo, chlieb, chuťové prísady, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, kandis ako potrava,
ovsená kaša (mliečna), káva, kávoviny, kávové
nápoje, keksy, koláče, koreniny, krúpy na ľudskú
spotrebu, krupica, kuchynská soľ, mletá kukurica, pražená kukurica, kypriaci prášok, lístkové
cesto, majonéza, mäsové pirohy, pirohy ako mrazené polotovary, cestoviny, med, perníky, melasa, potravinárska múka, müsli, muškátové orechy, čokoládové nápoje, nové korenie, ocot, sójová omáčka, omáčky, oblátky, vločky, paprika
(korenie), čierne korenie, koreniny, pizza, mrazená pizza, pizza v prášku, bábovka v prášku, torty
v prášku, škrobovité potraviny, pralinky, príchuti, pudingy, ryža, ságo, sendviče, škorica, sucháre, sušienky, šafran (korenie), škrob ako potrava,
tapioka, cestá, cestoviny, cestoviny ako polotovary, vanilín, vanilka, zákusky, koláče, šalátové zálievky, zázvor, zmrzliny, žemle, žuvačky, kečupy, parené buchty, halušky, knedle, palacinky,
zemiakové placky, lokše, všetko ako chladené
polotovary.
31 - Arašidy, čerstvé zemiaky, čerstvé záhradné
bylinky, čerstvá cibuľa, citrusové ovocie, šalátová čakanka, čerstvé ovocie, čerstvá fazuľa, hlávkový šalát, čerstvé huby, čerstvý hrach, čerstvé
hrozno, chovateľské a pestovateľské produkty
zaradené v tejto triede, čerstvé plody, čerstvé
gaštany, prírodné kvety, kvety sušené na ozdobu,
uhorky, orechy, pór, živé ryby, semená rastlín,
sezam, tekvica, vianočné stromčeky, čerstvá zelenina.
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové
šťavy, výťažky z ovocia, pivo, prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti a prípravky na
nápoje, prípravky na výrobu likérov, sódová voda, minerálky, sirupy, sladové nápoje, stolové
vody, srvátkové nápoje.
33 - Alkoholické esencie, alkoholické nápoje,
alkoholické extrakty, aperitívy, brandy, destilované nápoje, likéry a pálenky, džin, mušty s alkoholom, koktaily, liehoviny, medovina, rum, saké - víno, vodka, whisky.
34 - Cigaretové filtre, cigaretové papieriky, cigaretové špičky, cigarety, čističe na fajky, cigary,
dózy na tabak s výnimkou z drahých kovov, fajky, plyn do zapaľovačov, popolníky s výnimkou
z drahých kovov, šnupavý tabak, tabatierky s výnimkou z drahých kovov, zapaľovače pre fajčiarov, zápalky.
35 - Reklama, obchodné a podnikateľské informácie, marketingové štúdie, organizačné a ekonomické poradenstvo.
36 - Prenájom a správa nehnuteľností.
39 - Balenie tovaru, skladovanie tovaru, prenájom parkovísk.
40 - Konzervovanie potravín a nápojov.

41 - Výcvik, školenie a skúšanie, hodnotenie spôsobilosti v rámci podnikania, najmä zamestnancov.
42 - Projektová činnosť.
43 - Kaviarne, bufety (rýchle občerstvenie).
(540) COOP JEDNOTA
(731) COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;
(210) 300-2007
(220) 12.2.2007
9 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, pôdne hnojivá, agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov, aktívne uhlie, chemické
prípravky na výrobu farieb, bielkovina (živočíšna
alebo rastlinná ako surovina), brzdové kvapaliny,
číriace prípravky, prípravky proti matneniu šošoviek, fotocitlivé dosky, destilovaná voda, neexponované filmy so svetlocitlivou vrstvou, neexponované filmy so svetlotlačovou vrstvou, filtračné materiály (chemické prípravky), filtračné
materiály (minerálne látky), filtračné materiály
(rastlinné látky), fosfáty (hnojivá), fotografické
vývojky, fotografický papier, chemikálie pre fotografiu, hnojivá, hydraulické kvapaliny, chemické látky pre lesníctvo s výnimkou fungicídov,
insekticídov a prípravkov proti parazitom, chemické prípravky na vedecké účely, impregnačné
chemické prípravky na kožu a textil, prípravky
na konzerváciu potravín, lepidlá na priemyselné
účely, leštiace prípravky, prípravky na nakladanie a údenie mäsa, protipožiarne prípravky, rozpúšťadlá na fermeže a laky, umelé sladidlá (chemické prípravky).
2 - Farby, fermeže, laky, ochranné prostriedky
proti hrdzi a poškodeniu dreva, politúry, antikorózne prípravky, farbivá, ochranné prípravky na
kovy, moridlá, práškové kovy a fólie pre maliarov, sklenársky tmel, riedidlá do farieb, riedidlá
do lakov, sadze (farbivo), šelak.
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, namáčacie prípravky, mydlá,
antistatické prípravky na použitie v domácnosti,
farby na vlasy, odfarbovače, čistiace mlieko, toaletné a čistiace prípravky, depilačné prípravky,
dezodoranty na osobnú potrebu, prípravky na holenie, kamenec (antiseptický prípravok), čistiace
prípravky na automobilové okná a do ostrekovačov, kolínske vody, kozmetické necésery, kozmetické prípravky, kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné účely, pleťové masky, krémy na
obuv a kožu, parfumy, laky na vlasy, lepidlá na
kozmetické účely, leštiace prípravky, líčidlá, prípravky na odstraňovanie líčidiel, vlasové prípravky, peroxid vodíka na kozmetické účely,
šampóny, toaletný terpentín, toaletné prípravky
a potreby, ústne vody, vlasové vody, vody po holení, voňavky, zubné pasty.
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazacie oleje, prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie
prachu, palivové brikety, drevené uhlie, konzer-
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vačné prípravky na kožu (oleje a tuky), alkohol
(ako palivo), mazacie oleje a tuky, palivové drevo, parafín, podpaľovače, uhlie, sviečky a knôty
na svietenie.
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky, hygienické výrobky na lekárske použitie, dezinfekčné prípravky, dietetické látky prispôsobené
na lekárske účely, potrava pre dojčatá, ako sú výživy, dojčenské mlieko, kaše, biopotraviny, náplasti, obväzový materiál, liečivé byliny, bylinné
čaje, cukrovinky s liečebnými prísadami, diabetický chlieb, dietetické nápoje upravené na lekárske účely, minerálne doplnky potravy, pesticídy,
fungicídy, herbicídy, repelenty, prípravky na
chudnutie, hygienické obrúsky a vložky, liečivé
prípravky do kúpeľov, lekárničky, minerálne vody na lekárske účely, soli do minerálnych kúpeľov, prípravky na ničenie hmyzu, prípravky na
hubenie hlodavcov, prípravky proti parazitom,
prípravky na umývanie psov, prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely.
6 - Alobal, kovové sudy, kovové debny na náradie, kovové reťaze, drôty z obyčajných kovov
(okrem poistkových drôtov), kovanie dverí a okien,
drobný železiarsky tovar, klince, kľúče, dverové
kľučky a klopadlá, nákovy, kovania na nábytok,
kovové skrutky, kovové matice, kovové nity,
spájky, skoby, kramle, kovové zámky s výnimkou elektrických, kovové skrutky do dreva, kovové podložky, kovové rebríky.
7 - Striekacie pištole, nástrojové brúsky, elektrické mlynčeky, ručné nástroje a náradie mechanické s motorickým pohonom, umývačky riadu,
práčky, kosačky na trávu, elektrické ručné vŕtačky.
8 - Ručné nástroje a ručné náradia, brúsky (ručné
náradie), holiace čepele, puzdrá na holiace potreby, hoblíky, holiace strojčeky, hrable, vyťahovače klincov, zariadenia na hubenie rastlinných
škodcov, pilníky, vreckové nože, kladivá (ručné
nástroje), kliešte, maticové kľúče, vrtáky (ručné
nástroje), otvárače na konzervy s výnimkou elektrických, kosy, krájače na zeleninu, motyčky, naberačky, nože, príbory, nožnice, záhradnícke nožnice, pinzety, ručné pištole na vytláčanie tmelu,
obojručné nože (strúhače), ručné nástroje na rezanie, sekanie, krájanie, sekery, kosáky, ručné
mlynčeky na mäso, zveráky, škrabky, skrutkovače, vidly, vrtáky, ručné vŕtačky, ručné záhradné
náradie, závitníky, nože z drahých kovov, príbor
z drahých kovov.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické,
signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie,
prístroje a nástroje na meranie a váženie, akustické a svetelné poplachové zariadenia, reproduktory, antény, automobilové výstražné trojuholníky, autorádiá, barometre, batérie, okuliare, puzdrá na okuliare, buzoly, bzučiaky, optické šošovky, ďalekohľady, požiarne hlásiče, diapozitívy,
premietacie prístroje, diktafóny, magnetické disky, kompaktné disky, nahrané disky, optické disky, elektrické drôty, elektrické dverové zvončeky, elektrické káble, elektrické spojky, svorky a
konektory, elektrické zariadenia na vábenie
a ničenie hmyzu, elektricky vyhrievané vlasové
natáčky, expozimetre, faxy, filmové kamery, exponované filmy, fotografické filmy, fotoaparáty,
gramofónové platne, hasiace prístroje, hvezdárske ďalekohľady, ističe, poistky, kalkulačky, ba-

101

térie do vreckových bateriek, kopírovacie stroje,
elektrické kozmetické prístroje, malé ďalekohľady, laptopy, leštičky na fotografie, vodováhy,
liehomery, magnetické nosiče dát, magnetofóny,
ochranné masky, mikrofóny, nosiče dát, programy na počítače, optické výrobky, plotre, počítače, počítačové batérie, periférie, vypínače, audioa videoprijímače, prístroje na nahrávanie a reprodukciu zvuku a obrazu, telefóny, rádiá, spínače,
statívy, teplomery s výnimkou lekárskych, váhy,
videotelefóny, žiarivky ako svietidlá a elektrónky, zástrčky, zásuvky a ostatné elektrické spojky,
telefónne záznamníky, zrkadlá (optika), zväčšovacie prístroje.
10 - Cumlíky na detské fľašky, pomôcky na dojčenie, kondómy, masážne prístroje, elektrické
pančuchy, teplomery na lekárske účely.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie,
kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie,
vodovodné batérie, baterky (svietidlá), bidety,
bojlery, vykurovacie články, drezy, elektrické kávovary, elektrické lampy, elektrické vyhrievané
podušky s výnimkou podušiek na lekárske účely,
elektrické vyhrievacie prikrývky, nie na lekárske
účely, filtre na pitnú vodu, fontány, elektrické fritézy, grily (prístroje na pečenie), hriankovače,
chladiace nádoby, chladničky, elektrické jogurtovače, sprchovacie kabíny, kachle, pece, sporáky, kohútiky, elektrické kanvice, kotly, vane, kúpeľňové armatúry, kuchynské odsávacie zariadenia, elektrické lampy, mrazničky, zariadenie na
ohrievanie teplej vody, ohrievače, osvetľovacie
prístroje a zariadenia, rúry na pečenie, pisoáre,
reťaze farebných žiaroviek, saunovacie zariadenia, záchodové sedadlá, splachovače, sprchovacie kúty, sprchy, tienidlá na lampy, stropné svetlá
a lustre, sušičky bielizne, toalety, umývadlá, vianočné svetlá, ventilátory, elektrické výbojky na
osvetlenie, zapaľovače, žiarivky, žiarovky, prostriedky na odstraňovanie zápachu s výnimkou
prostriedkov na osobnú potrebu.
12 - Pneumatiky, bezpečnostné sedačky pre deti,
detské kočíky, trojkolky, duše, záplaty na opravy
duší, dvojkolesové vozíky, galusky, bicykle, poťahy vozidiel, snehové reťaze, sane, poťahy sedadiel, nákupné vozíky, nosiče na batožinu, hustilky pneumatík.
13 - Pyrotechnika, ohňostroje, bengálske ohne.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov patriace do tejto triedy, šperky, drahokamy, hodinárske výrobky, brošne ako šperky,
budíky, výrobky pokovované drahými kovmi
(dublé), hodinky, klenoty, medailóny, náhrdelníky, náramky, náušnice, šperkovnice z drahých
kovov, strieborný a zlatý tovar s výnimkou nožov
a príborov.
15 - Hudobné nástroje.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačoviny, albumy, atlasy, knihy, noviny,
baliaci papier, farbiace pásky do písacích strojov,
blahoprajné pohľadnice, bloky, brožúry, celofán,
periodiká, tuš, dierkovačky, spisové obaly, listový papier, etikety s výnimkou textilných, fotografie, glóbusy, reprodukcie, grafiky, gumy na gumovanie, modelovacia hmota, navlhčovacie hubky (kancelárske pomôcky), hracie karty, atramenty, kalendáre, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárske spinky, papierové vrec-
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kovky, ceruzky, lepiace pásky na kancelárske
účely a na použitie v domácnosti, lepidlá na kancelárske účely a pre domácnosť, maliarske plátna, maliarske stojany, maliarske štetce, mapy,
nože na papier, obálky, obaly (papierenský a papiernický tovar), orezávadlá, toaletný papier, papierové obrúsky, papierové obrusy, pastelky,
plagáty, plány, pohľadnice, poštové známky, potreby na písanie, rysovacie podložky na stôl (anglické prestieranie), písacie stroje, vrecká z papiera alebo z plastických materiálov, papierové uteráky, rysovacie potreby, zošitky, zošívačky (kancelárske pomôcky), skicáre, školské potreby,
štetce, fólie na balenie z plastických hmôt, zápisníky, jednorazové detské plienky z papiera alebo
z buničiny.
17 - Plastové fólie, nie ako obaľovací materiál,
hadice s výnimkou kovových, lepiace pásky
s výnimkou pások na kancelárske účely a pre
domácnosť, gumové alebo vulkanfíbrové tesniace krúžky, materiály zabraňujúce sálaniu tepla,
tesniace tmely, tmely, vypchávky z gumy alebo
z plastov.
18 - Aktovky, batohy, cestovné tašky, kufre, dáždniky, diplomatky, vychádzkové palice, chlebníky, kabelky, drobný kožený ozdobný a spotrebný tovar zahrnutý v tejto triede, kožušiny, kufríky, nákupné tašky, náprsné tašky, cestovné puzdrá a obaly z vulkanfíbru, obojky pre zvieratá,
peňaženky, plecniaky, kožené remienky, slnečníky, kožené šnúry, tašky na kolieskach, vodidlá.
19 - Dlaždice s výnimkou kovových, drevené obloženia, opracované drevo, dvere s výnimkou
kovových, sošky z kameňa, betónu a mramoru,
geotextílie, lišty s výnimkou kovových, laty s výnimkou kovových, náterové hmoty, obkladačky,
obklady stien a priečok s výnimkou kovových,
parkety, dosky, latky, preglejka, sadra.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy, koše
s výnimkou kovových, lavičky, rozkladacie ležadlá, matrace, slamenice (nádoby zo slamy, slamienky), pohovky, police, vankúše, postele, bielizníky, dosky na krájanie, prútený tovar, ratan,
rúčky a rukoväti na náradie s výnimkou kovových, pletená slama, stolčeky a stoly, stolárske
umelecké výrobky, tyče k rastlinám alebo k stromom, tyče na záclony, tyče s výnimkou kovových, tyče, žrde, podnosy na rastliny, drevené
alebo plastové rebríky, stoličky.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby, kanvy, cukorničky, čajníky, čajové súpravy, dávkovače, mydlá, dávkovače papierových uterákov,
dávkovače toaletného papiera, demižóny, klietky
pre domáce zvieratá, drôtenky, džbániky, figúrky
z porcelánu, zo skla, kuchynské formy a formičky, grily (potreby na opekanie), handry na čistenie, hlboké misy, umývacie huby, hrnce, hrebene, chladiace fľaše, dosky a schránky na chlieb,
kefy, zubné kefky, kávové súpravy, vedrá, kvetináče, koše na odpadky, kuchynský riad, lisy na
ovocie pre domácnosť s výnimkou elektrických,
ručné mixéry, ručné mlynčeky, mopy, naberačky,
nádoby na smeti, lieviky, dentálne nite, nočníky,
obaly na mydlo, otvárače na fľaše, panvice, varechy, hrnčeky, špáradlá, pasce na hmyz a hlodavce, koreničky, podnosy, porcelán, neelektrické
kuchynské potreby, toaletné pomôcky, sušiaky
na bielizeň, dosky na žehlenie, pudrenky, rukavice pre domácnosť, servisy, soľničky, zmetáky,

stojany na vajíčka, strúhadlá, svietniky, šálky, džbery, ručné šľahače, domáce mlynčeky s výnimkou
elektrických, papierové tácne, papierové taniere,
taniere, plastové nádoby, plastové koše, plastové
misy, plastové košíky, tepelnoizolačné nádoby
(termosky), tlakové hrnce s výnimkou elektrických, handry na čistenie, výrobky z krištáľového
skla, riad z drahých kovov, bytové akváriá.
22 - Laná, povrazy, kúdeľ, látka na vypchávkové
materiály s výnimkou gumových a plastových,
lyko, motúzy, papierové motúzy, páska na balenie, plachty, textilné baliace vrecká na prepravu
a uchovávanie tovarov, siete, stany.
23 - Nite a priadze.
24 - Textilné, bavlnené textílie, cestovné prikrývky textilné vreckovky, vlnené látky, posteľné pokrývky, a prikrývky, posteľná bielizeň, lôžkoviny, menčestre, povlaky na matrace, moskytiéry,
nábytkové poťahy, záclony, textilné podšívky,
stolová bielizeň, plachty, obliečky, plédy, textilné rolety, utierky, uteráky, spacie vaky nahradzujúce prikrývky, hustá vlnená tkanina s hladkým
povrchom (súkno), tkaniny, úplety, záclonovina.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
26 - Čipky, výšivky, galantérny tovar s výnimkou
priadzí, gumy do bielizne, štopkacie hríbiky, ihlice na pletenie a háčkovanie, ihly, stužky, gombíky, škatule na šijacie potreby, umelé kvety,
ozdobné ihlice, ozdoby do vlasov, ozdoby na
klobúky s výnimkou ozdôb z drahých kovov,
ozdoby na šaty, parochne, vlasové stuhy, stužky,
pletené šnúry, šnúry na opásanie, pásky na uväzovanie (viazačky), zipsy.
27 - Izolačné podlahové krytiny, koberce, linoleum, podlahové krytiny, predložky, rohožky, tapety, umelé trávniky.
28 - Hry, hračky, automobilové modely, biliardy,
boby, topánky na korčuľovanie s pripevnenými
korčuľami, zariadenia na bowling, boxerské rukavice, korčule, činky, stolové hry, športové náradie, divadelné masky, golfové vybavenie, gymnastické zariadenia, rybárske vybavenie, hokejky, športový tovar zahrnutý v tejto triede, ako sú
bazény, chrániče na píšťaly, nákolenníky, sánky
a pod., horolezecký výstroj, hojdačky, šachy, guľky na hranie, hry s kockami, kolky (hra), zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače, hrkálky, stacionárne
bicykle na cvičenie, kolieskové korčule, kolobežky, náradie na lukostreľbu, lyže, surfovacie
a vodné lyže, lopty, rybárske náčinie, návnady, ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou
osvetľovacích telies a cukroviniek, golfové palice, lyžiarske palice, plutvy, puky, športové rukavice bejzbalové, boxerské, golfové hracie, lyžiarske, šermiarske, siete ako športové potreby, skejtbordy, spoločenské hry, stojany na vianočné
stromčeky, vianočné stromčeky umelé, šachovnice, lyžiarske viazanie, zábavná pyrotechnika, ako
petardy, rozbušky, ako hračky.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina, džemy, marmelády, ovocné
zaváraniny, ovocné pretlaky, bujóny, konzervované byliny, konzervovaná cibuľa, konzervovaná
šošovica, datle, konzervovaná fazuľa, konzervovaný hrach, hrozienka, huspeniny, pečienky, jedlé oleje a tuky, olivové oleje, ochutené oleje, jogurty, kandizované ovocie, klobásy, salámy, pár-
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ky, mäsové konzervy, rybacie konzervy, konzervovaná zelenina, kôrovce, krevety nie živé, kyslá
kapusta, langusty s výnimkou živých, konzervované hľuzovky, losos, spracované mandle, margarín, marmeláda, maslo, mäso, mäsové extrakty,
mäkkýše (neživé), mliečne nápoje, mliečne výrobky, mlieko, syry, údené syry, tavené syrové
výrobky, syrové korbáčiky, mrazené ovocie, nasolené potraviny, konzervované olivy, spracované oriešky, ovocné rôsoly, paštéty, raky s výnimkou živých, paradajkový pretlak, ryby, ovocné
a zeleninové šaláty, sardinky, slede, slanina, smotana, sušené vajcia, šľahačka, šunka, údeniny,
vajcia, konzervované a sušené huby, jedlá želatína, mrazená zelenina ako polotovar.
30 - Bonbóny, cukor, cukríky, cukrovinky, čaj,
čokoláda, čokoládové nápoje, torty, droždie, horčica, pečivo, chlieb, chuťové prísady, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, kandis ako potrava,
ovsená kaša (mliečna), káva, kávoviny, kávové
nápoje, keksy, koláče, koreniny, krúpy na ľudskú
spotrebu, krupica, kuchynská soľ, mletá kukurica, pražená kukurica, kypriaci prášok, lístkové
cesto, majonéza, mäsové pirohy, pirohy ako mrazené polotovary, cestoviny, med, perníky, melasa, potravinárska múka, müsli, muškátové orechy, čokoládové nápoje, nové korenie, ocot, sójová omáčka, omáčky, oblátky, vločky, paprika
(korenie), čierne korenie, koreniny, pizza, mrazená pizza, pizza v prášku, bábovka v prášku,
torty v prášku, škrobovité potraviny, pralinky,
príchuti, pudingy, ryža, ságo, sendviče, škorica,
sucháre, sušienky, šafran (korenie), škrob ako
potrava, tapioka, cestá, cestoviny, cestoviny ako
polotovary, vanilín, vanilka, zákusky, koláče, šalátové zálievky, zázvor, zmrzliny, žemle, žuvačky, kečupy, parené buchty, halušky, knedle, palacinky, zemiakové placky, lokše, všetko ako
chladené polotovary.
31 - Arašidy, čerstvé zemiaky, čerstvé záhradné
bylinky, čerstvá cibuľa, citrusové ovocie, šalátová čakanka, čerstvé ovocie, čerstvá fazuľa, hlávkový šalát, čerstvé huby, čerstvý hrach, čerstvé
hrozno, chovateľské a pestovateľské produkty
zaradené v tejto triede, čerstvé plody, čerstvé
gaštany, prírodné kvety, kvety sušené na ozdobu,
uhorky, orechy, pór, živé ryby, semená rastlín,
sezam, tekvica, vianočné stromčeky, čerstvá zelenina.
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové
šťavy, výťažky z ovocia, pivo, prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti a prípravky na
nápoje, prípravky na výrobu likérov, sódová vody, minerálky, sirupy, sladové nápoje, stolové
vody, srvátkové nápoje.
33 - Alkoholické esencie, alkoholické nápoje,
alkoholické extrakty, aperitívy, brandy, destilované nápoje, likéry a pálenky, džin, mušty s alkoholom, koktaily, liehoviny, medovina, rum, saké - víno, vodka, whisky.
34 - Cigaretové filtre, cigaretové papieriky, cigaretové špičky, cigarety, čističe na fajky, cigary,
dózy na tabak s výnimkou z drahých kovov, fajky, plyn do zapaľovačov, popolníky s výnimkou
z drahých kovov, šnupavý tabak, tabatierky s výnimkou z drahých kovov, zapaľovače pre fajčiarov, zápalky.
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35 - Reklama, obchodné a podnikateľské informácie, marketingové štúdie, organizačné a ekonomické poradenstvo.
36 - Prenájom a správa nehnuteľností.
39 - Balenie tovaru, skladovanie tovaru, prenájom parkovísk.
40 - Konzervovanie potravín a nápojov.
41 - Výcvik, školenie a skúšanie, hodnotenie spôsobilosti v rámci podnikania, najmä zamestnancov.
42 - Projektová činnosť.
43 - Kaviarne, bufety (rýchle občerstvenie).
(540) JEDNOTA
(731) COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;

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

328-2007
16.2.2007
6, 7, 19, 37
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny, stavebný materiál z kovu, prenosné stavby z kovu; železiarsky
tovar, oceľové gule, kovové kostry budov, kovové kostry stavieb, kovové laná, kovové lávky,
kovové lešenia, kovové lišty, kovové laty, kovové popruhy na manipulovanie s nákladom, kovové navíjacie cievky s výnimkou mechanických na
navíjanie hadíc, kovové navijaky s výnimkou
mechanických na navíjanie hadíc, obyčajné kovy
surové alebo ako polotovary, oceľové konštrukcie, oceľové laná, oceľové pásy, oceľové rúry,
oceľové stožiare, oceľové trúbky, kovové odpaľovacie rampy, kovové stavebné panely, kovové
podpery, kovové okenné rámy, kovové rámy stavieb, kovové rebríky, kovové schodíky, kovové
prenosné stavby, kovové stavebné konštrukcie,
kovový stavebný materiál, kovové stĺpy pre stavebníctvo, kovové vystužovacie materiály pre
stavebníctvo, kovové vystužovacie materiály do
betónu.
7 - Stavebné stroje, žeriavy, mostové žeriavy, lešenia, baranidlá, barany (stroje), betónové miešačky, buldozéry, čerpadlá, pumpy, dlabačky,
drviace stroje, drviče, drviace zariadenia ako
stroje, drviče, dvíhacie vozne, elektrické kladivá,
pneumatické kladivá, mechanické lopatkové nakladače, manipulátory, nakladacie rampy, nákladné výťahy, mechanické navíjacie zariadenia,
navijaky ako časti strojov, odsávacie stroje na
priemyselné účely, odsávače ako stroje, zariadenia na odsávanie prachu, na čistenie, ručné nástroje a náradie, na iný než ručný pohon, stroje
na opracovanie skla, triediace stroje na priemyselné účely, vŕtacie stroje, elektrické ručné vŕtačky, vysávače, výťahové laná, remene, výťahy, samohybné zametacie stroje, zariadenia na odstraňovanie odpadu, zdvíhacie zariadenia, zdvíhadlá,
elevátory, zdviháky (stroje), stroje na zemné práce, zachytávače a zberače na blato, parné čistiace
stroje, vysokotlakové čistiace stroje, dávkovače
(časti strojov), demolačné náradie okrem náradia
na ručný pohon.
19 - Nekovové stavebné materiály, nekovové prenosné stavby, asfaltové výrobky pre stavebníctvo, baraky, búdy, betón, dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu, debnenie s výnimkou kovového,
dlážky s výnimkou kovových, kameniny pre stavebníctvo, stavebné konštrukcie s výnimkou ko-
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ky, vysávače, výťahové laná, remene, výťahy,
samohybné zametacie stroje, zariadenia na odstraňovanie odpadu, zdvíhacie zariadenia, zdvíhadlá,
elevátory, zdviháky (stroje), stroje na zemné práce, zachytávače a zberače na blato, parné čistiace
stroje, vysokotlakové čistiace stro-je, dávkovače
(časti strojov), demolačné náradie, okrem náradia
na ručný pohon.
19 - Nekovové stavebné materiály, nekovové prenosné stavby, asfaltové výrobky pre stavebníctvo, baraky, búdy, betón, dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu, debnenie s výnimkou kovového,
dlážky s výnimkou kovových, kameniny pre stavebníctvo, stavebné konštrukcie s výnimkou kovových, konštrukčné materiály s výnimkou kovových, lešenia s výnimkou kovových, lišty s výnimkou kovových, nosníky s výnimkou kovových, odpaľovacie rampy s výnimkou kovových,
okná s výnimkou kovových, palisády s výnimkou
kovových, podpery s výnimkou kovových, izolačné stavebné sklo, stavebné sklo, prenosné stavby s výnimkou kovových, stavebné panely s výnimkou kovových, stavebný materiál s výnimkou
kovového.
37 - Stavebníctvo; opravy, montážne a inštalačné
služby; prenájom a údržba buldozérov a demolačného stavebného zariadenia; prenájom, montáž,
demontáž a údržba žeriavov, mobilných plošín
a zdvíhacích stavebných zariadení; demolácia budov; montovanie lešení; prenájom bagrov a rýpadiel, prenájom stavebných strojov a zariadení;
stavebníctvo (stavebná činnosť); montáž, údržba
a opravy strojov; čistenie exteriérov; prenájom
čistiacich strojov.

vových, konštrukčné materiály s výnimkou kovových, lešenia s výnimkou kovových, lišty s výnimkou kovových, nosníky s výnimkou kovových, odpaľovacie rampy s výnimkou kovových,
okná s výnimkou kovových, palisády s výnimkou
kovových, podpery s výnimkou kovových, izolačné stavebné sklo, stavebné sklo, prenosné
stavby s výnimkou kovových, stavebné panely
s výnimkou kovových, stavebný materiál s výnimkou kovového.
37 - Stavebníctvo; opravy, montážne a inštalačné
služby; prenájom a údržba buldozérov a demolačného stavebného zariadenia; prenájom, montáž, demontáž a údržba žeriavov, mobilných plošín a zdvíhacích stavebných zariadení; demolácia
budov; montovanie lešení; prenájom bagrov a rýpadiel, prenájom stavebných strojov a zariadení;
stavebníctvo (stavebná činnosť); montáž, údržba
a opravy strojov; čistenie exteriérov; prenájom
čistiacich strojov.
(540)

(591) červená, biela, čierna
(731) cranes & more, s. r. o., Michalská 7, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

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

329-2007
16.2.2007
6, 7, 19, 37
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny, stavebný materiál z kovu, prenosné stavby z kovu; železiarsky
tovar, oceľové gule, kovové kostry budov, kovové kostry stavieb, kovové laná, kovové lávky,
kovové lešenia, kovové lišty, kovové laty, kovové popruhy na manipulovanie s nákladom, kovové navíjacie cievky s výnimkou mechanických na
navíjanie hadíc, kovové navijaky s výnimkou
mechanických na navíjanie hadíc, obyčajné kovy
surové alebo ako polotovary, oceľové konštrukcie, oceľové laná, oceľové pásy, oceľové rúry,
oceľové stožiare, oceľové trúbky, kovové odpaľovacie rampy, kovové stavebné panely, kovové
podpery, kovové okenné rámy, kovové rámy stavieb, kovové rebríky, kovové schodíky, kovové
prenosné stavby, kovové stavebné konštrukcie,
kovový stavebný materiál, kovové stĺpy pre stavebníctvo, kovové vystužovacie materiály pre
stavebníctvo, kovové vystužovacie materiály do
betónu.
7 - Stavebné stroje, žeriavy, mostové žeriavy, lešenia, baranidlá, barany (stroje), betónové miešačky, buldozéry, čerpadlá, pumpy, dlabačky,
drviace stroje, drviče, drviace zariadenia ako
stroje, drviče, dvíhacie vozne, elektrické kladivá,
pneumatické kladivá, mechanické lopatkové nakladače, manipulátory, nakladacie rampy, nákladné výťahy, mechanické navíjacie zariadenia,
navijaky ako časti strojov, odsávacie stroje na
priemyselné účely, odsávače ako stroje, zariadenia na odsávanie prachu, na čistenie, ručné nástroje a náradie, na iný než ručný pohon, stroje
na opracovanie skla, triediace stroje na priemyselné účely, vŕtacie stroje, elektrické ručné vŕtač-

(540)

(591) červená, biela
(731) cranes & more, s. r. o., Michalská 7, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

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

330-2007
16.2.2007
9, 12, 16, 18, 25, 35, 41, 43, 45
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, 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 programovacích 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 počítačo-
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vých báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok, MP3 prehrávače, videofilmy,
mikroprocesory, klávesnice, modemy, audiovizuálne prístroje a zariadenia a prístroje na elektronické hry, čipové telefónne karty.
12 - Automobily a príslušenstvo a súčasti automobilov patriace do triedy 12, ako sú automobilové reťaze, karosérie automobilov, autopoťahy,
autosedadlá, blatníky, brzdové obloženia, brzdy
na vozidlá, čelné sklá, kolesá automobilov, podvozky automobilov, sedadlá automobilov, stierače, tlmiace pružiny, tlmiče automobilov.
16 - Tlačoviny, knihy a tlačené publikácie, časopisy, noviny, brožúry, sprievodcovia a príručky,
všetko v súvislosti s motorizmom; príručky o motorizme a automobiloch; správy z oblasti motorizmu a automobilizmu (tlačoviny); tlačené tabuľky, grafy, diagramy, schémy a príručky vytvorené z uvedených informácií; kalendáre, firemné listiny, papierové propagačné materiály,
letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby
s výnimkou nábytku, reklamné darčekové predmety v oblasti automobilovej pretekárskej činnosti z papiera, kartónu alebo lepenky.
18 - Koža a imitácia 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.
25 - Obuv; odevy, športové oblečenie; pokrývky
hlavy.
35 - Marketing, marketingové štúdie; reklama;
televízna a rozhlasová reklama, online reklama
v počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agen-túry; podpora predaja (pre tretie osoby); inzertná činnosť; produkcia reklamných spotov;
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, diplomov a reklamných ocenení; prenájom
reklamných materiálov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom; rozširovanie reklamných
oznamov; prenájom reklamných plôch a priestorov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; uverejňovanie reklamných textov; organizovanie reklamných hier na
propagáciu predaja; sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti reklamy; sprostredkovanie nákupu a predaja filmov, reklám, zábavných a audiovizuálnych programov; sprostredkovanie nákupu a predaja audiovizuálnej techniky;
maloobchodné služby v oblasti audiovizuálnej
techniky; maloobchodné služby v oblasti filmov,
zábavných a audiovizuálnych programov; maloobchodná činnosť s nahranými audio- a/alebo videonosičmi; maloobchodná činnosť s počítačovými hrami; maloobchodná činnosť so softvérom; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov;
sprostredkovanie obchodu s dopravnými prostriedkami na pohyb po zemi, vode, vzduchu
a koľajniciach vrátane pretekárskych a s ich motormi, časťami, náhradnými dielmi, výbavou,
doplnkami a príslušenstvom a ich opráv; organizovanie výstav a súťaží na reklamné a obchodné
účely; dražby; predvádzanie tovaru; predvádzacie
služby modeliek na reklamné účely a podporu predaja; kancelárie zaoberajúce sa dovozom
a vývozom; správa hotelov; propagácia darcovstva, humanitárnych, charitatívnych, sociálnych,
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kultúrnych, vzdelávacích, športových činností
a podujatí; propagácia občianskych iniciatív; propagačná činnosť detí a mládeže; obchodný podnikateľský prieskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; zbieranie údajov do počítačových
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia, kopírovacích strojov a predajných automatov; zabezpečovanie predplácania novín
a časopisov.
41 - Organizovanie činností v oblasti kultúry,
vzdelávania, vedy, techniky, umenia, zábavy, telesnej kultúry, športu, hier a lotérií, pretekov
a súťaží všetkého druhu; vzdelávanie v autoškolách, organizovanie a podpora seminárov, konferencií, sympózií, školení, kurzov, kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, benefičných podujatí,
koncertov, kultúrnych, športových, spoločenských
a vzdelávacích podujatí, humanitárnych a sociálnych aktivít, plesov, súťaží krásy, večierkov,
klubových služieb a fanklubov, kolokvií, táborov; produkcia televíznych a rozhlasových programov; filmová tvorba; produkcia dokumentárnych filmov; fotografická reportáž; tvorba videofilmov; nahrávanie videopások; digitálna tvorba
obrazov na výstupných zariadeniach; produkcia
zábavných a audiovizuálnych programov; výroba
publicistických, spravodajských a vzdelávacích
programov; služby filmových a nahrávacích štúdií; divadelné predstavenia; výroba divadelných
alebo iných predstavení; zverejňovanie a vydávanie kníh, revue, magazínov, periodických a neperiodických časopisov a publikácií v tlačenej aj
elektronickej forme s výnimkou reklamných;
informácie o uvedených činnostiach a službách
a ich sprostredkovanie; rezervácia vstupeniek;
prevádzkovanie, sprostredkovanie a prenájom zariadení a nahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov na uvedenú činnosť
a služby.
43 - Služby barov; rýchle občerstvenie a bufety;
hotelierske služby; kaviarne, prenájom prednáškových sál a prenosných stavieb; príprava a dodávka jedla na objednávku do domu; reštaurácie;
samoobslužné reštaurácie; hotely; prenájom prechodného ubytovania; sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb; rezervácia hotelov, penziónov a prechodného ubytovania;
ubytovacie kancelárie; sprostredkovanie hotelierskych služieb; zaobstarávanie ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách
a v rekreačných zariadeniach.
45 - Osobné a sociálne služby poskytované pre
potreby jednotlivcov; bezpečnostné služby na
ochranu majetku a osôb, zoznamovacie služby,
osobní strážcovia.
(540)

(591) červená, čierna
(731) KGZ Production s. r. o., Miletičova 55, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Huňady Ján, JUDr., advokát, Bratislava, SK;
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(220)
(310)
(320)
(330)
9 (511)
(511)
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378-2007
26.2.2007
440843
7.9.2006
CZ
29, 39, 40
29 - Šunka.
39 - Doprava a skladovanie v súvislosti s uvedenými výrobkami a službami.
40 - Konzervovanie potravín, údenie potravín,
najmä mäsa, zabíjanie zvierat.

(511) 29 - Šunka.
39 - Doprava a skladovanie v súvislosti s uvedenými výrobkami a službami.
40 - Konzervovanie potravín, údenie potravín,
najmä mäsa, zabíjanie zvierat.
(540)

(540)

(591) modrá, červená, biela, zelená, žltá
(731) SCHNEIDER - GROUP, a.s., Podnikatelská 1094/15,
304 12 Plzeň, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(591) modrá, červená, biela, zelená
(731) SCHNEIDER - GROUP, a.s., Podnikatelská 1094/15,
304 12 Plzeň, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
9 (511)
(511)

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

379-2007
26.2.2007
440844
7.9.2006
CZ
29, 39, 40
29 - Párky.
39 - Doprava a skladovanie v súvislosti s uvedenými výrobkami a službami.
40 - Konzervovanie potravín, údenie potravín,
najmä mäsa, zabíjanie zvierat.

(540)

(591) modrá, fialová, biela, červená, zelená
(731) SCHNEIDER - GROUP, a.s., Podnikatelská 1094/15,
304 12 Plzeň, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
9 (511)

380-2007
26.2.2007
440842
7.9.2006
CZ
29, 39, 40

383-2007
26.2.2007
11, 20, 27, 35
11 - Svietidlá, lampy na svietenie, lustre, osvetľovacie prístroje a zariadenia.
20 - Sektorový interiérový nábytok; obývacie nábytkové zostavy; skrine; kartotékové a nábytkové
skrinky; stoly; stoličky a kreslá; sedacie súpravy;
bielizníky; zásuvkové kontajnery; šatníky; písacie, počítačové, konferenčné, televízne a hifi stolíky; postele; váľandy; regály; nábytkové police
a ich nadstavce; zrkadlá; rámy patriace do triedy
20; vitríny; taburetky, kovový a kempingový nábytok; chaise longue (čalúnené kreslá), rozkladacie ležadlá, pohovky, kolísky, koše s výnimkou
kovových, umelecké stolárske výrobky, matrace
patriace do triedy 20, podušky, police, lavice, vešiaky na odevy a šaty, drevené nádoby, drevené
schránky; žalúzie patriace do triedy 20, pulty; výrobky z dreva, korku, tŕstia, trstiny, vŕbového
prútia, rohoviny, kosti, slonoviny, kostíc, korytnačiny, jantáru, perlete, morskej peny, buničiny,
pokiaľ nie sú zahrnuté v iných triedach a výrobky z plastických hmôt, pokiaľ nie sú zahrnuté
v iných triedach; spacie potreby patriace do triedy 20, divány, vankúše.
27 - Koberce, rohože, linoleum a iné podlahové
krytiny; farebné papierové tapety, žinenky, voskové plátno poťahové ako podlahová krytina.
35 - Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, maloobchodné služby v oblasti nábytku a nábytkových dielov; reklamná činnosť.

(540)

(591) čierna, oranžová
(731) FORTES, s. r. o., Športová 2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

438-2007
2.3.2007
5, 29, 30, 32, 44
5 - Dietetické látky a potraviny na klinické a liečebné účely; jedlo a potravinárske výrobky pre
dojčatá; jedlo a potravinárske látky na liečebné
účely pre deti a chorých; jedlo a potravinárske
látky na liečebné účely pre dojčiace matky; vyživovacie a dietetické doplnky na liečebné použitie; vitamínové prípravky, prípravky obsahujúce
minerály; cukrárske výrobky na liečebné účely.
29 - Zelenina (konzervovaná, sušená alebo varená), ovocie (konzervované, sušené alebo varené);
huby (konzervované, sušené alebo varené), mäso,
hydina, zverina, ryby a produkty mora, všetky
tieto tovary vo forme extraktov, polievok, želé,
nátierok, zaváranín, varených, mrazených alebo
sušených jedál; džemy; vajcia; mlieko, smotana,
maslo, mlieko, syry a iné potraviny na báze mlieka; mliečne náhradky; nápoje pripravované s mliekom; dezerty pripravované s mliekom a dezerty
pripravované so smotanou; jogurty; sójové mlieko (mliečne náhradky), konzervované sójové bôby pre ľudskú spotrebu; jedlé oleje a tuky; proteínové prípravky pre ľudskú spotrebu; bielidlá do
kávy a/alebo čaju (náhradky smotany); klobásy;
údeniny, arašidové maslo; polievky, koncentráty
polievok, husté polievky, bujónové kocky, bujóny, vývary.
30 - Káva, kávové výťažky, prípravky a nápoje
pripravené na báze kávy; ľadová káva; náhradky
kávy, výťažky z náhradky kávy, prípravky a nápoje pripravované s náhradkou kávy; cigória; čaj,
čajové extrakty, prípravky a nápoje pripravované
s čajom; ľadový čaj; prípravky pre ľudskú spotrebu na báze sladu; kakao, prípravky a nápoje na
báze kakaa; čokoláda, čokoládové tovary, prípravky a nápoje na báze čokolády; sladkosti, cukrárske výrobky, cukrovinky; cukor; žuvačky,
nie na lekárske účely; prírodné sladidlá; pekárske
výrobky, chlieb, kvasnice, cestoviny; zákusky,
koláče, sladké pečivá, napolitánky, karamelky,
dezerty (zahrnuté v tejto triede), pudingy; jedlý
ľad, vodové zmrzliny, šerbety, ľadové cukrovinky, mrazené koláče, zmrzliny, mrazené dezerty,
mrazené jogurty, prášky a spojivá (zahrnuté v tejto triede) na výrobu jedlého ľadu a/alebo vodových zmrzlín a/alebo šerbetov ľadových cukroviniek a/alebo mrazených koláčov a/alebo zmrzliny
a/alebo ľadových dezertov a/alebo ľadových jogurtov; med a medové náhradky; raňajkové cereálie, müsli, kukuričné vločky, cereálne tyčinky,
hotové jedlá z cereálií; cereálne prípravky; ryža,
cestoviny; halušky; potraviny pripravované s ryžou, múkou alebo obilninami, aj vo forme varených jedál; pizza; sendviče; prípravky z múčneho
cesta a koláčového pečiva pripravené na pečenie;
omáčky, sójové omáčky; kečup; produkty na korenenie alebo ochutenie potravín; jedlé korenie,
korenie, šalátové dresingy, majonéza; horčica; ocot.
32 - Stolová voda (bez bubliniek), voda s bublinkami alebo sódová voda, spracovaná voda, pramenistá voda, minerálna voda, ochutená voda;
nápoje ochutené ovocím a nápoje pripravované
s ovocím, ovocné šťavy a zeleninové šťavy, nektáre, limonády, nealkoholické nápoje; sirupy,
výťažky a esencie zo sirupov a iné prípravky na
výrobu nealkoholických nápojov (okrem éteric-
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kých olejov); nápoje pripravované s mliečnymi
enzýmami; nápoje na báze sóje; nápoje na báze
sladu, izotonické nápoje.
44 - Výživové a dietetické poradenské služby; služby a poradenstvo pre potravinárske výrobky, recepty a mimoriadne ponuky v oblasti chudnutia,
udržovania váhy, plánovania a kontroly stravovania a výživy a poradenstvo ohľadne výživy;
farmaceutické a lekárske poradenské služby; zdravotné poradenské služby; služby týkajúce sa starostlivosti o zdravie a krásu.
(540)

(731) Société des Produits Nestlé S. A., Vevey, CH;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

439-2007
2.3.2007
5, 29, 30, 32, 44
5 - Dietetické látky a potraviny na klinické a liečebné účely; jedlo a potravinárske výrobky pre
dojčatá; jedlo a potravinárske látky na liečebné
účely pre deti a chorých; jedlo a potravinárske
látky na liečebné účely pre dojčiace matky; vyživovacie a dietetické doplnky na liečebné použitie; vitamínové prípravky, prípravky obsahujúce
minerály; cukrárske výrobky na liečebné účely.
29 - Zelenina (konzervovaná, sušená alebo varená), ovocie (konzervované, sušené alebo varené);
huby (konzervované, sušené alebo varené), mäso,
hydina, zverina, ryby a produkty mora, všetky
tieto tovary vo forme extraktov, polievok, želé,
nátierok, zaváranín, varených, mrazených alebo
sušených jedál; džemy; vajcia; mlieko, smotana,
maslo, mlieko, syry a iné potraviny na báze
mlieka; mliečne náhradky; nápoje pripravované
s mliekom; dezerty pripravované s mliekom a dezerty pripravované so smotanou; jogurty; sójové
mlieko (mliečne náhradky), konzervované sójové
bôby pre ľudskú spotrebu; jedlé oleje a tuky; proteínové prípravky pre ľudskú spotrebu; bielidlá
do kávy a/alebo čaju (náhradky smotany); klobásy; údeniny, arašidové maslo; polievky, koncentráty polievok, husté polievky, bujónové kocky, bujóny, vývary.
30 - Káva, kávové výťažky, prípravky a nápoje
pripravené na báze kávy; ľadová káva; náhradky
kávy, výťažky z náhradky kávy, prípravky a nápoje pripravované s náhradkou kávy; cigória; čaj,
čajové extrakty, prípravky a nápoje pripravované
s čajom; ľadový čaj; prípravky pre ľudskú spotrebu na báze sladu; kakao, prípravky a nápoje na
báze kakaa; čokoláda, čokoládové tovary, prípravky a nápoje na báze čokolády; sladkosti,
cukrárske výrobky, cukrovinky; cukor; žuvačky,
nie na lekárske účely; prírodné sladidlá; pekárske
výrobky, chlieb, kvasnice, cestoviny; zákusky,
koláče, sladké pečivá, napolitánky, karamelky,
dezerty (zahrnuté v tejto triede), pudingy; jedlý
ľad, vodové zmrzliny, šerbety, ľadové cukrovinky, mrazené koláče, zmrzliny, mrazené dezerty,
mrazené jogurty, prášky a spojivá (zahrnuté v tejto triede) na výrobu jedlého ľadu a/alebo vodových zmrzlín a/alebo šerbetov ľadových cukroviniek a/alebo mrazených koláčov a/alebo zmrzliny
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a/alebo ľadových dezertov a/alebo ľadových jogurtov; med a medové náhradky; raňajkové cereálie, müsli, kukuričné vločky, cereálne tyčinky,
hotové jedlá z cereálií; cereálne prípravky; ryža,
cestoviny; halušky; potraviny pripravované s ryžou, múkou alebo obilninami, aj vo forme varených jedál; pizza; sendviče; prípravky z múčneho
cesta a koláčového pečiva pripravené na pečenie;
omáčky, sójové omáčky; kečup; produkty na korenenie alebo ochutenie potravín; jedlé korenie,
korenie, šalátové dresingy, majonéza; horčica; ocot.
32 - Stolová voda (bez bubliniek), voda s bublinkami alebo sódová voda, spracovaná voda, pramenistá voda, minerálna voda, ochutená voda;
nápoje ochutené ovocím a nápoje pripravované
s ovocím, ovocné šťavy a zeleninové šťavy, nektáre, limonády, nealkoholické nápoje; sirupy,
výťažky a esencie zo sirupov a iné prípravky na
výrobu nealkoholických nápojov (okrem éterických olejov); nápoje pripravované s mliečnymi
enzýmami; nápoje na báze sóje; nápoje na báze
sladu, izotonické nápoje.
44 - Výživové a dietetické poradenské služby; služby a poradenstvo pre potravinárske výrobky, recepty a mimoriadne ponuky v oblasti chudnutia,
udržovania váhy, plánovania a kontroly stravovania a výživy a poradenstvo ohľadne výživy; farmaceutické a lekárske poradenské služby; zdravotné poradenské služby; služby týkajúce sa starostlivosti o zdravie a krásu.

ny; obaly (papiernický tovar); fólie, vrecia, vrecká z papiera, lepenky, polyetylénu alebo podobných plastických látok pre obalovú techniku;
bublinové obaly - vrecká na balenie; penový
a antistatický obalový materiál.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s knihami a elektronickými médiami prostredníctvom
internetu alebo cez iné telekomunikačné siete.
38 - Poskytovanie užívateľského prístupu do internetového portálu; počítačová komunikácia; elektronický prenos dát pomocou výpočtovej techniky (počítačov); elektronický prenos dát na zákazku/za úhradu; elektronická pošta; prenájom
telekomunikačných prístrojov a zariadení na prenos správ.
39 - Dopravná činnosť - doprava/preprava tovaru
na zákazku; dopravné služby zásielkového veľkoobchodu, najmä distribúcia tlačovín/kníh; skladovanie, doručovanie, nakladanie, vykladanie a balenie tovaru; kuriérske služby (dokumentov alebo
tovaru); prenájom a prevádzka skladov a dopravných prostriedkov; logistické dopravné služby;
informácie o doprave/preprave tovaru.
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronické publikovanie; služby DTP (desktop publishing) - digitálne spracovanie obrazu/textu; fotografovanie; prekladateľské jazykové
služby; tlmočenie; filmová, hudobná a umelecká
produkcia; výchovná a zábavná činnosť; požičiavanie/prenájom tlačovín/kníh a zvukových a zvukovo-obrazových záznamov; školiace a vzdelávacie činnosti; prevádzkovanie vzdelávacích, zábavných a kultúrnych centier; usporadovanie kultúrnych a spoločenských akcií; organizovanie knižných alebo umeleckých festivalov/veľtrhov; poskytovanie informácií a sprostredkovanie v oblasti zábavy, umenia, kultúry a vzdelávania.

(540)

(731) Société des Produits Nestlé S. A., Vevey, CH;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

443-2007
5.3.2007
9, 16, 35, 38, 39, 41
9 - Prázdne nosiče údajov a nahrané nosiče údajov so zvukovo-obrazovými záznamami magnetickými alebo elektronickými; prístroje na spracovanie informácií; počítače; softvér; elektronické počítačové informačné a riadiace systémy;
príslušenstvo k výpočtovej technike patriace do
tejto triedy - servery, modemy, mikroprocesory,
čipy; prístroje na záznam, prevod a reprodukciu
zvuku/obrazu; prístroje telekomunikačnej techniky; elektrosúčiastky všetkých druhov patriace do
tejto triedy.
16 - Periodické a neperiodické publikácie - tlačoviny všetkých druhov - knihy, noviny, časopisy, učebnice/vzdelávacie knihy, skriptá, brožúry,
letáky, plagáty, kalendáre, fotografie, firemné/obchodné tlačoviny; papier a výrobky z neho
uvedené v tejto triede; lepenka a výrobky z nej
uvedené v tejto triede; papier pre polygrafiu/tlačiarne; xerografický papier; kancelársky papier; fotografický papier; papier pre umelcov;
ostatný papiernický tovar - papierové obálky, tašky, vrecká, bloky, lepidlá na kancelárske účely
a pre domácnosť; potreby pre tlačiarov v rámci
tejto triedy; školské/učebné, písacie a kancelárske potreby v rámci tejto triedy; obaly na tlačovi-

(540) INFOA
(731) Soják Stanislav, Agentura INFOA, Nová 141,
789 72 Dubicko, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

445-2007
5.3.2007
33
33 - Likéry.

(731) ST. NICOLAUS a. s., ul. 1 mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

456-2007
6.3.2007
6, 7
6 - Kokily na nízkotlakové a gravitačné odlievanie hliníkových odliatkov.
7 - Lisovacie nástroje na prietlačné lisovanie za
tepla a za studena ako časti strojov; formy a náhradné diely na tlakové odlievanie odliatkov zo
zinkových zliatin ako časti strojov; kovové formy
na výrobky z vytlačovanej a lisovanej technickej
gumy ako časti strojov; kovové formy na výrobu
stavebných výrobkov ako časti strojov; náradie
z kovu podľa dokumentácie zákazníka ako časti
strojov.

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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493-2007
9.3.2007
18, 29, 35
18 - Surové kože, kožky, usne.
29 - Jedlé oleje a tuky; čerstvé, mrazené, spracované, konzervované a/alebo tepelne upravené
mäso, ryby, hydina a zverina; hotové jedlá z mäsa; mäsové výťažky; potravinové polotovary vyrobené zo zeleniny, mäsa a rýb.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi; sprostredkovanie nákupu a predaja uvedených tovarov; reklamná činnosť.

(540)

(540)

(731) ZSNP, a. s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

488-2007
9.3.2007
30, 35
30 - Koláče s plnkou, zákusky (koláče).
35 - Maloobchodná činnosť s uvedeným tovarom,
sprostredkovanie obchodu s tovarom v triedach
29 a 30.

(591) červená, zelená
(731) HRÁDOK MÄSOKOMBINÁT, spol. s r. o., Mikušovská cesta 3022, 984 14 Lučenec, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

495-2007
9.3.2007
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
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.

(540)
(591) žltá, červená
(731) Remšík Miroslav, Lednica 353, 020 63 Lednica, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

492-2007
9.3.2007
18, 29, 35
18 - Surové kože, kožky, usne.
29 - Jedlé oleje a tuky; čerstvé, mrazené, spracované, konzervované a/alebo tepelne upravené mäso, ryby, hydina a zverina; hotové jedlá z mäsa;
mäsové výťažky; potravinové polotovary vyrobené zo zeleniny, mäsa a rýb.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi; sprostredkovanie nákupu a predaja uvedených tovarov; reklamná činnosť.

(540)

(731) HRÁDOK MÄSOKOMBINÁT, spol. s r. o., Mikušovská cesta 3022, 984 14 Lučenec, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(731) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road,
Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

496-2007
9.3.2007
16, 33, 35, 42
16 - Tlačoviny, reklamné, propagačné a informačné materiály patriace do tejto triedy; etikety
s výnimkou textilných; papierové a plastové obaly patriace do tejto triedy; obaly a tašky z papiera
patriace do tejto triedy.
33 - Tokajské vína; likéry, brandy, destilované nápoje.
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj s tovarmi uvedenými v triede 33; organizovanie akcií
na komerčné a reklamné účely, ako sú napr. spoločenské akcie, ochutnávky vín, súťaže; pomoc
pri riadení obchodnej činnosti a sprostredkovaní
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obchodnej činnosti v uvedenom odbore patriaca
do tejto triedy; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov.
42 - Odborné poradenstvo a konzultačné služby
v oblasti vinohradníctva a vinárstva.

hrávanie, plášte elektrických káblov, prehrávač
kompaktných diskov, prenosný prehrávač, audioprijímače a videoprijímače, zariadenia na spracovanie údajov, zosilňovače, zariadenia na prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové nahrávky (disky), pásky so zvukovými nahrávkami, zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače, zvukové signálne zariadenia, zvukovody, akustické linky, DVD prehrávač, gramofónové ihly, akustické membrány, meniče diskov do
počítača, elektrické meniče, ozvučnice ampliónov, prehrávač DVD, kompaktný prehrávač, procesory (centrálne procesorové jednotky), procesory (základné jednotky samočinného počítača),
reproduktory, amplióny, rozvodné pulty (elektrina), rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrina).
15 - Akordeóny, bandoneóny, bubny (hudobné nástroje), činely, citary, dirigentské paličky, elektronické hudobné nástroje, flašinety, flauta z bambusu, flauty, gajdy, gitary, gongy, harfové struny.
17 - Izolátory pre káble.
18 - Obaly na hudobné nástroje.
41 - Prenájom audioprístrojov, prenájom zvukových
nahrávacích zariadení, služby nahrávacích štúdií.
42 - Štúdie technických projektov, projektová činnosť.

(540)

(731) CHATEAU VINIČKY, k. s., Pražská 2, 044 11
Košice, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

497-2007
12.3.2007
41, 43
41 - Prevádzkovanie golfových ihrísk, výchovnozábavné klubové služby, organizovanie a vedenie
konferencií, organizovanie a vedenie koncertov,
organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie plesov, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, organizovanie predstavení (manažérske služby), prevádzkovanie športových zariadení, služby pre oddych a rekreáciu,
vyučovanie, vzdelávanie.
43 - Hotelierske služby, bufety (rýchle občerstvenie), prevádzkovanie kempingov, poskytovanie hotelového ubytovania, príprava a dodávka jedál na
objednávku do domu, reštaurácie (jedálne), rezervácia prechodného ubytovania, prenájom prednáškových sál.

(540)

(591) modrá
(731) Ing. Peter Foldvári, Rock Centrum, Ambra Pietra 40, 036 01 Martin, SK;
(740) Foldvári Peter, Ing., Martin, SK;

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

(591) tmavozelená, čierna
(731) Vajarský František, Mgr., Kamenný Mlyn - Vajarský, Plavecký Štvrtok 135, 900 68 Plavecký Štvrtok, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

507-2007
12.3.2007
1, 9, 15, 17, 18, 41, 42
1 - Médiá na automatický prenos.
9 - Audiovizuálna technika na výučbu, čipy (mikroprocesorové doštičky), prístroje na čistenie zvukových diskov, optické čítače, čítacie zariadenia
(informatika), čítacie zariadenia na napovedanie
pre účinkujúcich, diaľkové ovládače, kompaktné
disky, magnetické disky, optické disky, optické
disky kompaktné, elektrónky (rádio), zariadenia
na výmenu gramofónových ihiel, gramofónové platne, gramofóny, káble s optickými vláknami, elektrické káble, koaxiálne káble, konektory, spojky
(elektrina), magnetické médiá, magnetofóny, megafóny, mikrofóny, magnetické nosiče údajov,
optické nosiče údajov, optické čítače, optické disky, optické nosiče údajov, pásky na zvukové na-

531-2007
14.3.2007
30, 32, 33, 34, 43
30 - Aromatické prípravky do potravín, bonbóny,
čaj, ľadový čaj, nápoje na báze čaju, chuťové prísady, čokoláda, čokoládové nápoje, cukor, cukríky, cukrovinky, kakao, kakaové nápoje, káva, nepražená káva, kávové náhrady na báze rastlín,
kávové nápoje, kávové príchuti, keksy, koláče,
koláče s plnkou, krekery, ľad na osvieženie, prírodný ľad, umelý ľad, med, mentol pre cukrárstvo, mentolové cukríky, pizza, príchuti do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov,
príchuti do nápojov s výnimkou esencií, sušienky, zákusky, zmrzlina.
32 - Nealkoholické aperitívy, arašidové mlieko,
citronády, džúsy, nealkoholické koktaily, medové nealkoholické nápoje, minerálne vody, mandľové mlieko, mušty, nealkoholické nápoje, nealkoholické ovocné nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, ovocné džúsy, ovocné nektáre, pivo,
prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti
na výrobu nápojov, sóda, stolové vody, nealkoholické šumivé nápoje, pastilky na výrobu šumivých nápojov, sýtená voda, zeleninové džúsy.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, alkoholické extrakty, anízový likér, aperitívy, brandy,
vínovica, curacao, destilované nápoje, džin, griotka, alkoholické mušty, koktaily, liehoviny, likéry, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie, rum,
víno, vodka, whisky, alkoholické šumivé nápoje.
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34 - Cigaretové filtre, zväzky cigaretových papierikov, zapaľovače pre fajčiarov, cigaretový papier, cigarety, cigary, čističe na fajky, dózy na tabak, držiaky na zápalky, fajky, kazety na cigarety, kazety na cigary, krátke cigary, kresadlá, popolníky pre fajčiarov, odrezávače na cigarové
špičky, tabak, tabatierky, vrecúška na tabak, zápalkové škatuľky, zápalky.
43 - Služby barov vrátane koktailbarov, rýchle
občerstvenie s výnimkou kaviarní, hotelierske služby s výnimkou kaviarní, jedálne a závodné jedálne, reštaurácie, samoobslužné reštaurácie, reštauračné služby s výnimkou kaviarní.
(540) EMPORIO
(731) RIGIPSOL s. r. o., Rúbanisko 1, 2146/9, 984 01
Lučenec, SK;
(740) Kubicová, Benkóczki, Baláž - advokáti, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

543-2007
16.3.2007
9, 16, 18, 26, 35, 37, 42
9 - Vedecké, optické, vážiace, meracie, signalizačné, kontrolné, elektrické a telekomunikačné
zariadenia, prístroje a počítačové programy, zariadenia na záznam, prenos a reprodukciu údajov,
zvuku a obrazu, zariadenia na spracovanie údajov, telefónne ústredne, modemy, multiplexné prístroje a zariadenia, rádiokomunikačné spoje, mobilné telefóny a ich príslušenstvo, mobilné prepojovače, telefónne mikrofóny, drôtové a bezdrôtové telefónne prístroje, telefónne slúchadlá, základné stanice, prenosové zariadenia, televízory,
monitory, videorekordéry, satelitné prijímače,
reproduktory a ich časti, elektrické vodiče a príslušenstvo na ich inštaláciu, izolované elektrické
vodiče a príslušenstvo na ich inštaláciu, elektrické káble a inštalačné kanály a príslušenstvo na
ich inštaláciu, elektrické kanály a príslušenstvo
na ich inštaláciu, izolované telekomunikačné káble a príslušenstvo na ich inštaláciu, optické vlákna a káble a príslušenstvo na ich inštaláciu, čítače
čiarového kódu, faxy, fotokopírky (fotografické,
elektrostatické alebo termické), hracie zariadenia
fungujúce po pripojení na televízne prijímače,
myši (informatika), počítače, počítačové klávesnice, obaly na mobily, podložky pod myš, puzdrá
na mobily (kožené), textilné puzdrá na mobilné
telefóny a ich príslušenstvo.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie); časopisy, drobné reklamné materiály z papiera, etikety
s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové, 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), obaly na doklady, 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
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balenie, vrecia z papiera alebo z plastických materiálov, fotografie najmä úspešných športovcov,
hráčskych družstiev a klubových ocenení, hráčske kartičky, plagáty, papierové čiapky, papierové zástavy a zástavky, iné propagačné a spomienkové predmety z papiera, kartónu alebo lepenky, perá, ceruzky, písacie potreby, samolepky, magnetky (kancelárske a reklamné predmety), podložky na písanie, puzdrá na doklady.
18 - Šnúrky na mobily (kožené), peňaženky, kľúčenky (kožená galantéria), remienky, mešteky na
peniaze, puzdrá na navštívenky, aktovky, kufríky, batohy, cestovné kufre a tašky, lodné kufre,
plážové tašky, chlebníky, ruksaky, kabelky, kožené náramenné pásy, dáždniky, slnečníky, kožené remene a remienky, rúčky na kufre, rúčky
na dáždniky, obaly na dáždniky.
26 - Šnúrky na mobily (textilné), elastické šnúrky
(galantérny tovar), šnúrky (galantérny tovar), textilné ozdoby, ozdoby na mobily (galantérny tovar), značky na bielizeň, brmbolce, brošne (doplnky oblečenia), gombíky, mašle a stuhy do vlasov, monogramy (značky na bielizni), náramenné
pásky, výložky, ozdoby na obuv s výnimkou z drahých kovov, opaskové pracky, ozdobné brošne,
ozdobné ihlice, ozdobné spony, ozdoby do vlasov, ozdoby na klobúky, obuv a šaty s výnimkou
ozdôb z drahých kovov, pásky (galantérny tovar),
pásky na rukávy, sponky do vlasov (ozdobné).
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj mobilných telefónov a príslušenstva, poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb, poradenstvo a manažment pre podniky, dekorácia a aranžovanie výkladov, obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie výstav na
reklamné a obchodné účely, rozširovanie reklamných oznamov, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, distribúcia vzoriek, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
prenájom reklamných materiálov, uverejňovanie
reklamných textov, vydávanie reklamných alebo
náborových textov, televízna reklama, reklamné
agentúry, organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), spracovanie textov, ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri podnikaní,
podnikateľské informácie, reklamná a inzertná
činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo
informačnej siete, poskytovanie informácií a iných
informačných produktov reklamného charakteru,
prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, sprostredkovanie v obchodných
vzťahoch, služby riadenia ľudských zdrojov, zásielkové reklamné služby.
37 - Odborné poradenstvo týkajúce sa mobilných
telefónov a príslušenstva k nim, odblokovanie mobilov, opravy, údržba a servis mobilných telefónov a príslušenstva.
42 - Prevod (konverzia) dokumentov, dát či iných
údajov z fyzických médií na elektronické médiá,
aktualizovanie počítačových programov, inštalácia počítačových programov.
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(540) STURDO
(731) mobilNET, s. r. o., Stará Sobôtka, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

546-2007
16.3.2007
5, 29, 30
5 - Farmaceutické a parafarmaceutické výrobky,
vitamíny, minerály a stopové prvky, diétne a nutričné prípravky a liečivá, medicinálne sirupy, výťažky z liečivých bylín a kombinované prípravky
vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov, potravinové doplnky obohatené
vitamínmi alebo minerálmi, alebo stopovými prvkami, vitamínové prípravky, vitamíny a multavitamínové preparáty, minerály a multiminerálové
preparáty, bylinné čaje, liečivé byliny, cukrovinky alebo pastilky, alebo tabletky, alebo kapsule,
alebo tobolky, alebo žuvačky s liečivými prísadami, dietetické látky upravené na lekárske účely, minerálne vody a dietetické nápoje upravené na lekárske účely, diétne potraviny upravené na lekárske účely, výživové doplnky na lekárske účely, bielkovinové prípravky alebo potrava
na lekárske účely, balzamy, krémy a masti na lekárske účely, chemické prípravky na lekárske
účely, liečivé oleje, oleje na lekárske účely, tuky
na lekárske účely, liečivé soli, tinktúry na lekárske účely, bylinné výťažky alebo sirupy, vitamínová a minerálna výživa vo forme koncentrátov,
proteínové koncentráty ako výživové prídavky
k potravinám, droždie na farmaceutické účely,
potravinové doplnky s liečebnými účinkami, výživné alebo dietetické prípravky na lekárske účely na denné doplnenie stravy ako inštančná strava
alebo samostatná zmes, ktorá sa skladá najmä
z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových proteínov, taktiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo stopových prvkov,
alebo cukru.
29 - Potravinové doplnky zaradené v tejto triede
neurčené na lekárske účely a obsahujúce látky
živočíšneho pôvodu, proteín pre ľudí, proteínové
výrobky a prípravky na výživu, prípravky zvláštnej výživy pre športovcov alebo osoby s vysokým energetickým výdajom obsahujúce prevažne
suroviny patriace do triedy 29, jedlá želatína, želatínové výrobky a prípravky na výživu, jedlé tuky, jedlé oleje, extrakty z chalúh ako výživa, výživné prípravky na denné doplnenie stravy, ktorá
sa skladá najmä z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových proteínov, taktiež s
prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo stopových prvkov, alebo cukru, mlieko, mlieč-ne výrobky, jogurty, konzervované, sušené, vare-né
alebo nakladané ovocie alebo zelenina, poliev-ky,
vývary, bujóny, jedlé mušle.
30 - Potravinové doplnky zaradené v tejto triede,
nie na lekárske účely a obsahujúce látky rastlinného pôvodu, cukrovinky, žuvačky, bonbóny, zmrzliny, pekárske výrobky, cukrárske výrobky, kakao, káva, čaj, čokoláda, čokoládové nápoje, čajové, kakaové alebo kávové, potraviny a pokrmy
z obilovín na ľudskú spotrebu, cestoviny, med,
propolis pre ľudí.

(540) KalcioDenal
(731) Helvetia Pharma a. s., Slezská 949/32, 120 00 Praha, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

547-2007
16.3.2007
7, 35
7 - Pracie stroje; práčky; práčky na pranie a bielenie.
35 - Prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; reklama; reklama (online)
v počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie
reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch;
uverejňovanie reklamných textov.

(540)

(591) čierna, biela, červená
(731) BSH domácí spotřebiče s. r. o., Pekařská 695/10a,
155 50 Praha, CZ;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

557-2007
19.3.2007
35, 36, 37, 42
35 - Komerčné informačné kancelárie, obchodné
alebo podnikateľské informácie, poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií,
profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný manažment a podnikové
poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, odborné obchodné poradenstvo, posudzovanie efektívnosti prevádzky
a racionalizácie práce, poskytovanie pomoci pri
riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, riadenie priemyselných alebo obchodných
podnikov, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, prepisovanie, reprografia dokumentov, spracovanie textov, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov, personálne poradenstvo, výber osôb pomocou psychologických testov, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklama online v počítačovej komunikačnej sieti,
reklamné agentúry, zásielkové reklamné služby,
zasielanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov
a zvukovo-obrazových záznamov a periodických
a neperiodických publikácií na reklamné účely,
uverejňovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov, rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov, príprava inzertných stĺpcov,
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rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch
a priestorov, lepenie plagátov, štatistické informácie, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov
medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), marketingové štúdie, prieskum trhu,
prieskum verejnej mienky, obchodný alebo podnikateľský prieskum, vedenie kartoték v počítači,
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, obchodné sprostredkovanie
služieb uvedených v triedach 36, 37, 42, sprostredkovanie obchodu s tovarom, zásobovacie
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb
pre iné podniky), podpora predaja (pre tretie osoby), rozširovanie vzoriek, predvádzanie tovaru,
činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovnej
evidencie.
36 - Inkasovanie nájomného, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, oceňovanie
a odhady nehnuteľností, prenájom bytov, prenájom nehnuteľností, realitné kancelárie, správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, vedenie nájomných domov, vedenie nájomných bytov, finančný lízing, lízing strojov a zariadení, lízing spojený s financovaním, sprostredkovanie
nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, inkasovanie nájomného, lízing motorových vozidiel,
realitné kancelárie, poskytovanie úverov.
37 - Vykonávanie inžinierskych, priemyselných,
bytových a občianskych stavieb, prípravné a pomocné stavebné práce, demolácia budov, výstavba a opravy skladov, dozor nad stavbami, stavebné informácie, čistenie, čistenie exteriérov
a interiérov, čistenie komínov, prenájom čistiacich strojov, inštalácia a opravy chladiacich a klimatizačných zariadení, informácie o opravách,
izolovanie proti vlhkosti, izolovanie stavieb, klampiarstvo, inštalácia, čistenie a údržba kotlov, montáž kuchynských zariadení, montáž a opravy
vzduchotechnických zariadení, montáž a opravy
klimatizačných zariadení, montáž a opravy vykurovacích zariadení, montáž, inštalácia a opravy
okien, dverí a iných stavebných prvkov, montáž,
kladenie, servis, sanácie a opravy podláh a parkiet, realizácia fasád so zateplením a bez zateplenia, exteriérové a interiérové maľovanie a natieranie, štukovanie a sadrovanie, montovanie lešení, murárstvo, údržba nábytku, reštaurovanie nábytku, montáž a opravy pecí, pokrývačské práce
na strechách, inštalácia a opravy požiarnych hlásičov a poplašných systémov proti vlámaniu, tapetovanie, asfaltovanie, realizácia cestných povrchov (kladenie), vŕtanie studní, montovanie a opravy televízorov, umelecká stolárska výroba a opravy, utesňovanie stavieb a budov, inštalácia a opravy výťahov.
42 - Architektonické poradenstvo, interiérová výzdoba, projektovanie stavieb, štúdie technických
projektov, vypracovanie stavebných výkresov, zememeračstvo, dizajn nábytku a bytového zariadenia a zariadenia vstupných hál a obchodných
priestorov.
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(540) IKORES
(731) IKORES Slovakia, s. r. o., Votrubova 28, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

562-2007
21.3.2007
35, 39
35 - Sprostredkovanie obchodu s pohonnými hmotami, sprostredkovanie obchodu s tovarom, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede
39 s výnimkou sprostredkovania dopravy.
39 - Predaj cestovných lístkov a miesteniek; verejná cestná hromadná pravidelná osobná doprava, verejná cestná hromadná nepravidelná osobná
doprava, sprostredkovanie dopravy.

(540)

(591) červená, modrá, biela
(731) Slovenská autobusová doprava Humenné, akciová spoločnosť, Fidlikova 1, 066 43 Humenné, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

571-2007
22.3.2007
1
1 - Priemyselné chemikálie.

(591) modrá, biela
(731) INDUSTRY SERVICE, s.r.o., Hrobákova 21,
851 02 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

578-2007
23.3.2007
6, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, 39, 40, 45
6 - Kovové obruče, spojky, kovové konštrukcie,
obalové nádoby z kovu, zliatiny ocele, zliatiny
obyčajných kovov, železo (ako surovina alebo
polotovar), kovové ventily, nie ako časti strojov,
kovové laná.
9 - Akumulátorové nádoby, platne do akumulátorov, elektrické akumulátory, elektrické batérie.
11 - Výhrevné kotly, kotlové rúry do výhrevných
zariadení.
12 - Karosérie dopravných prostriedkov.
17 - Guma surová alebo ako polotovar, tesnenia,
plastické hmoty (polotovary).
19 - Betón, dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu, cementové platne, dlaždice, stavebné nekovové obkladačky, dlážky s výnimkou kovových,
kameň, kamenárske výrobky, lepenkové platne
pre stavebníctvo, stavebná lepenka, stavebná malta, stavebné drevo, stavebný kameň, nekovové
stavebné panely, tehly, prenosné stavby s výnimkou kovových.
20 - Plasty, nádoby z dreva alebo z plastov.
21 - Kefy, metly.
22 - Povrazy, laná, struny.
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35 - Zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup
tovarov a služieb pre iné podniky), prieskum trhu,
prieskum verejnej mienky.
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo), ubytovacie kancelárie (byty), prevádzkovanie záložní, prenájom
bytov, prenájom nehnuteľností.
37 - Interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie, montovanie lešení, stavebníctvo (stavebná
činnosť), murárstvo, utesňovanie stavieb, demolácia budov, izolovanie stavieb, vŕtanie studní,
pranie, chemické čistenie, prenájom stavebných
strojov a zariadení.
39 - Nákladná doprava (kamiónová), služby v doprave a preprave, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom automobilov, prenájom vozidiel, prenajímanie plavidiel (člnov, lodí).
40 - Spracovanie odpadu, likvidácia odpadu, recyklácia odpadu, spaľovanie odpadu, spracovanie dreva, stínanie, pílenie a kálanie dreva, pílenie, hobľovanie.
45 - Pohrebné služby.

(540) BEFOR
(731) BEFOR, s.r.o., Július Barč-Ivana 24/3639, 071 01
Michalovce, SK;

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

581-2007
23.3.2007
7, 12, 37, 42
7 - Cestné stroje; nakladače; odmínovacie stroje;
poľnohospodárske a záhradné stroje; stroje na
zemné práce; hnacie motory uvedených strojov
s výnimkou hnacích motorov pre pozemné vozidlá; hydraulické a pneumatické obvody uvedených
strojov s výnimkou hydraulických a pneumatických obvodov pre pozemné vozidlá; mechanizmy uvedených strojov s výnimkou mechanizmov
pre pozemné vozidlá; pracovné nástroje ako časti
strojov.
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi;
odmínovacie vozidlá; vojenské vozidlá; hnacie
motory pre uvedené vozidlá; hydraulické a pneumatické obvody pre uvedené vozidlá; mechanizmy uvedených vozidiel; pracovné nástroje ako
časti uvedených vozidiel.
37 - Opravy a údržba cestných strojov, nakladačov, odmínovacích strojov, poľnohospodárskych
a záhradných strojov; strojov na zemné práce,
dopravných prostriedkov na pohyb po zemi, odmínovacích vozidiel, vojenských vozidiel, ich častí,
mechanizmov a pracovných nástrojov.
42 - Grafický dizajn; inštalácia a aktualizovanie
počítačových programov; kontrola kvality; priemyselný dizajn; projektovanie v strojárstve; výskum
a vývoj nových výrobkov.

(540)

(731) VIKTOR Loaders s. r. o., Devíčie 124, 962 65
Devíčie, SK;
(740) Machala Jiří, JUDr., Zvolen, SK;

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

582-2007
23.3.2007
1, 17, 20, 24, 35
1 - Plastické hmoty ako suroviny, polyuretánové
hmoty ako suroviny, mäkké polyuretánové peny,
chemikálie pre priemysel, vedu, poľnohospodárstvo a lesníctvo, lepidlá a spojivá na priemyselné
použitie.
17 - Plastické hmoty ako polotovary, ľahčené
plastické materiály predovšetkým ako polotovary
na výrobu matracov a čalúneného nábytku, plastové výlisky ako polotovary, podkladové materiály z gumy a z plastov, tesniace alebo vypchávkové materiály z gumy alebo plastov, polyuretánové vypchávkové materiály, plastové alebo gumené výplne, polospracované peny alebo plastické blany ako filtračný materiál, guma surová alebo ako polotovar, izolačná plsť, izolačné tkaniny,
zvukovo-izolačné materiály, kaučuk, gutaperča,
guma, sľuda a výrobky z týchto materiálov, ktoré
nie sú zahrnuté v iných triedach, umelohmotné
fólie, nie ako obaľovací materiál, spájkovacie materiály z plastov, materiály na zabránenie tepelnej
radiácie, tesniace a izolačné materiály.
20 - Posteľné matrace, lôžkoviny okrem posteľnej bielizne, predovšetkým lôžkoviny ako matrace a podušky, vzduchové alebo vodné matrace,
nie na lekárske účely, čalúnený sedací nábytok, divány, pohovky, stoličky, kreslá, nekovové
obloženie na nábytok, nekovové príslušenstvo
alebo ozdoby na nábytok, nekovové obloženie na
sedací a posteľný nábytok, nekovové príslušenstvo alebo ozdoby na sedací a posteľný nábytok,
nábytok, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo
umelej hmoty, nekovový spojovací materiál.
24 - Posteľné prikrývky, textílie a textilné výrobky nezahrnuté v iných triedach, posteľná bielizeň
z papiera, posteľné pokrývky z papiera, bavlnené
textílie, cestovné prikrývky, spacie vaky nahradzujúce prikrývky, poťahy na nábytok z plastických hmôt, čalúnnické látky, vyšívacie čalúnnické a gobelínové plátna, lôžkoviny, obloženie
nábytku textilnými látkami, poťahy na nábytok, obliečky na matrace, obliečky na podušky,
obliečky na vankúše, ozdobné obliečky na vankúše, páperové prikrývky a periny, plachty, plsť,
pogumovaná tkanina s výnimkou tkaniny na papiernické účely, posteľná bielizeň, prikrývky a pokrývky, posteľné pokrývky a prikrývky, povlaky
na matrace (posteľná bielizeň).
35 - Maloobchodné služby predovšetkým s uvedenými tovarmi, reklama, reklamná činnosť, reklamné a inzertné služby, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, návrh a úprava reklamných materiálov, vydávanie a aktualizovanie
reklamných alebo náborových materiálov, rozširovanie reklamných materiálov a inzertných materiálov, šírenie informácií reklamného, propagačného a komerčného charakteru, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, aranžovanie
výkladov, kancelárie zaoberajúce sa dovozom
a vývozom; poradenstvo v obchodnej činnosti;
obchodné alebo podnikateľské informácie; marketingové štúdie; prieskum trhu, lobistické služby na obchodné účely, služby porovnávania cien,
administratívne spracovanie nákupov na objednávku, vedenie kartoték v počítači, zhromažďovanie (okrem dopravy) rôzneho tovaru (najmä
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uvedeného tovaru) pre tretie osoby umožňujúce
spotrebiteľom, aby si prezreli a zakúpili tovar
prostredníctvom katalógov, korešpondenčného (zásielkového) predaja, prostredníctvom internetu,
teleshopingu alebo prostredníctvom iných komunikačných médií, organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav a veľtrhov; predvádzanie tovaru; podpora predaja pre tretie osoby,
sprostredkovanie uvedených služieb; sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu.
(540)

(731) BPP spol. s r. o., Hájecká 11, 618 00 Brno, CZ;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

583-2007
23.3.2007
5
5 - Farmaceutické prípravky na prevenciu a/alebo
liečbu ochorení a porúch centrálneho nervového
systému, neurologických ochorení, vazomotorických symptómov v menopauze, anxióznych stavov, neuropatických bolestí, fibromyalgií, urinárnych ochorení a chronických bolestí.

(540)

(731) Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

584-2007
23.3.2007
5, 35, 39, 44
5 - Sterilizačné prípravky; germicídy; antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky; detergenty
na lekárske účely; dezinfekčné prípravky na hygienické účely; chemické dezinfekčné prostriedky na WC; prípravky na čistenie a osvieženie
vzduchu; prípravky, tabletky, tyčinky na dezinfekciu plynu na lekárske účely; sírové knôty na
dezinfekciu; lotion, prípravok na vymývanie na
farmaceutické účely; jód na farmaceutické účely;
jódová tinktúra; prípravky obsahujúce stopové
prvky pre ľudí; farmaceutické prípravky; potrava
na farmaceutické účely; bielkovinové prípravky,
bielkovinová potrava na lekárske účely; potravinárske minerálne prípravky; doplnky výživy na
lekárske účely; želatína na lekárske účely; jedlé
rastlinné vlákna s výnimkou výživných, požívatín; rastlinné výťažky na lekárske účely; výťažky
z chmeľu na farmaceutické účely; kôprové esencie na lekárske účely; liečivé rastliny a korene;
kôry na farmaceutické účely; kôra konduranga,
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kôra manglového stromu, krotónová kôra, kôra
angostura, myrobalánová kôra na lekárske, farmaceutické účely; horké drevo na lekárske účely;
cédrové drevo; rebarborové korene na farmaceutické účely; ľanové semená, mleté ľanové semená na farmaceutické účely; fermenty na farmaceutické účely; glukóza na lekárske účely; laktóza,
mliečny cukor; mliečne fermenty na farmaceutické účely; mlieko obohatené bielkovinami;
mandľové mlieko na farmaceutické účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske
účely; vínny kameň na farmaceutické účely; materská kašička na lekárske účely; slad na farmaceutické účely, sladové mliečne nápoje na lekárske účely; cukor na lekárske účely; cukrovinky
s liečivými prísadami, liečivé cukríky, pastilky;
pastilky na farmaceutické účely; salmiakové pastilky; sladké drievko na farmaceutické účely; fenikel na lekárske účely; kandis na lekárske účely;
droždie na farmaceutické účely; horčica na farmaceutické účely; mentol na farmaceutické účely; múka na farmaceutické účely; chlieb pre diabetikov; oblátky na farmaceutické účely; živočíšne uhlie na farmaceutické účely; žuvacie gumy,
žuvačky na lekárske účely; rybacia múčka na
farmaceutické účely; liečivé byliny; tekuté lieky,
lieky vo forme nápojov; liečivé nápoje; liečivé
čaje; astmatický čaj; bylinkové čaje; minerálne
vody na liečenie; medovková voda na farmaceutické účely; biela voda; sirupy na farmaceutické
účely; medicinálny alkohol; potrava pre dojčatá;
hygienicky neškodná voda pre dojčatá na lekárske účely; sušené mlieko pre dojčatá; vankúšiky
na dojčenie; vitamínové prípravky; dietetické látky, prípravky, potraviny a nápoje upravené, prispôsobené na lekárske účely; lekárske prípravky
na zoštíhlenie; odtučňovacie čaje na lekárske
účely; škrob na dietetické alebo farmaceutické
účely; tabletky na zahnanie hladu, chuti do jedla
na lekárske použitie; prípravky, prostriedky, výrobky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na
lekárske účely; liečivé prípravky na zuby; materiály na plombovanie zubov; zubné amalgámy,
cementy, brúsivá, laky, tmely; zubné amalgámy
zo zlata; materiály, prípravky na zubné odtlačky;
modelovacie vosky pre zubných lekárov; zliatiny
drahých kovov na zubolekárske účely; porcelán
na zubné protézy; kaučuk na zubolekárske účely;
lepidlá a tmely na umelé chrupy; čistiace prípravky na kontaktné šošovky; roztoky na kontaktné šošovky; prípravky na vyplachovanie očí;
pásky na oči na lekárske použitie; lekárske, medicinálne prípravky na podporu rastu vlasov; farmaceutické prípravky proti lupinám; prípravky
proti poteniu; lieky proti poteniu nôh; liečivá,
náplasti, vankúšiky, krúžky na kurie oká, otlaky;
dezodoranty na obleky a textilné materiály; dezodoranty s výnimkou dezodorantov pre osobnú
potrebu; farmaceutické prípravky na pokožku;
pľuzgierotvorné prípravky, látky; balzamy, balzamovacie prípravky na lekárske účely; gurjunský balzam na lekárske účely; prírodná vazelína
na lekárske účely; vazelína z ropy na lekárske
účely; tuky na lekárske účely; mliečny tuk; masti
na lekárske účely; ortuťové masti; linimenty, tekuté masti; prípravky a masti proti popáleninám
na farmaceutické účely; prípravky na ošetrenie
popálenín; prípravky a masti proti omrzlinám na
farmaceutické účely; oleje na lekárske účely; olej
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z tresčej pečene; ricínový olej na lekárske účely;
horčicový olej na lekárske účely; gáfrový olej na
lekárske účely; krém z vínneho kameňa na farmaceutické účely; plyn na lekárske účely; kyslík
na lekárske účely; prípravky na kyslíkové kúpele;
medicínske bahno; bahno na kúpele; liečivé kúpeľové soli; soli do minerálnych kúpeľov; morská voda na kúpele na lekárske účely; liečivé, terapeutické prípravky do kúpeľa; termálne vody;
prípravky do perličkových kúpeľov; vaginálne kúpele; zápary na farmaceutické účely; obklady, teplé zábaly; horčičné náplasti, obklady; papier na
horčicové náplasti, obklady; soli na lekárske účely; soli minerálnych vôd; minerálne soli; soli sodíka na lekárske účely; vonné soli; draselné soli
na lekárske účely; plné lekárničky; plné prenosné
lekárničky; zdravotnícke obväzy; obväzový materiál; chirurgické obväzy, plachty, tkaniny; tlakové obväzy; ovínadlá; gáza na obväzovanie; náramenné obväzy na chirurgické účely; moleskin
na lekárske použitie - silná pevná bavlnená látka;
vata na lekárske účely; antiseptická vata; absorpčná vata; absorpčné tampóny; tampóny napustené farmaceutickými vodičkami; tampóny
impregnované farmaceutickým lotionom; aseptická vlna; hemostatické tyčinky; tyčinky proti
bradaviciam; dymiace tyčinky; absorpčné nohavičky, hygienické vložky pre inkontinentných
pacientov; hygienické, menštruačné, zdravotné
nohavičky; hygienické menštruačné vložky; hygienické menštruačné tampóny; dámske vložky;
pásy na hygienické vložky; hygienické obrúsky;
náplasti; gumové náplasti; náplasti, lepiace náplasti na lekárske účely; leukoplast; rozpúšťadlá
na odstraňovanie náplastí; lepiace adhézne pásky
na lekárske účely; hojivé hubky, špongie a náplasti; guma na lekárske účely; náramky na lekárske účely; protireumatické náramky a prstene;
kaustické ceruzky; chemické vodiče na elektródy
elektrokardiogramov; pijavice na lekárske účely;
španielska muška; diagnostické prípravky na lekárske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; chemické prípravky a činidlá na lekárske účely;
chemicko-farmaceutické prípravky; tabletky na farmaceutické účely; kapsuly na farmaceutické účely; kapsuly na lieky; tinktúry na lekárske účely; tinktúry, farmaceutické prípravky; čapíky; vakcíny; séra; séroterapeutické liečivá; hormóny na lekárske
účely; anestetiká; antibiotiká; analgetiká; adjuvanciá na lekárske účely; styptikum, prípravok
na zastavenie krvácania; antipyretiká, lieky proti
horúčke; antiuriká, prípravky proti močeniu; preháňadlá; laxatíva; liečivá na zmiernenie zápchy;
jalap, výťažok z jalapového koreňa - preháňadlo; antelmintikum; prostriedky proti hlístam; prípravky proti hemoroidom; chemické antikoncepčné prípravky; chemické prípravky na diagnostikovanie tehotnosti; žieravé látky na farmaceutické účely; drogy na liečebné účely; opiáty; ópium;
narkotiká; kokaín; sedatíva; utišujúce prostriedky; prípravky na upokojenie; uspávacie prípravky; prostriedky proti bolesti hlavy; tyčinky proti
bolesti hlavy; posilňujúce prípravky, tonikum;
liečivá posilňujúce nervovú sústavu; byliny na
fajčenie na lekárske účely; cigarety bez obsahu
tabaku; akonitín; aldehydy na farmaceutické
účely; algicídy; alkaloidy na lekárske účely; alkalické jodidy na farmaceutické účely; aminokyse-

liny na lekárske účely; bioicídy; bizmutové prípravky na farmaceutické účely; bróm na farmaceutické účely; bronchodilatačné prípravky; cupanina na farmaceutické účely; diastáza - enzým
meniaci škrob na maltózu na lekárske účely; dentifikačné prípravky; digestívy na farmaceutické
účely; digitalín; enzýmy, enzymatické prípravky
na lekárske účely; ergot na farmaceutické
účely; estery, estery celulózy na farmaceutické
účely; étery, étery celulózy na farmaceutické
účely; eukalyptol na farmaceutické účely; eukalyptus na farmaceutické účely; fenol na farmaceutické účely; formaldehyd na farmaceutické účely; fosfáty na farmaceutické účely; gáfor na farmaceutické účely; gencián na farmaceutické účely; glycerín, glycerín na lekárske účely; glycerofosfáty; guajakol na farmaceutické účely; gumiguta na lekárske účely; hematogén; hemoglobín;
hydrastín; hydrastinín; hydrogén, uhličitan sodný
na farmaceutické účely; chinín, chinínovník, chinolín na lekárske účely; chloralhydrát na farmaceutické účely; chloroform, trichlórmetán; írsky
mach, karagén na lekárske účely; izotopy na lekárske účely; jodidy na farmaceutické účely; jodoform; jojoba; kalomel, chlorid ortutnatý; kantaridy, práškové; kebračo na lekárske účely; kolódium na farmaceutické účely; kreozot; kurare;
kyseliny na farmaceutické účely; kyselina galová; lecitín na lekárske účely; lupulín na farmaceutické účely; magnézia, oxid horečnatý na farmaceutické účely; octan hlinitý na farmaceutické
účely; octany na použitie ako farmaceutické prípravky; opodeldok; opoterapické prípravky; organoterapeutické prípravky; oxidodusičnan bizmutitý na farmaceutické účely; pektín na farmaceutické účely; pepsíny na farmaceutické účely; peptóny na farmaceutické účely; peroxid vodíka na
lekárske účely; purgatíva; pyritový prášok; rádioaktívne látky na lekárske účely; rádiologicky
kontrastné látky na lekárske účely; rádium; rádium na lekárske účely; sikatívy na lekárske účely; sírny kvet na farmaceutické účely; smilax, sarsaparila na lekárske účely; steroidy; strychnín;
sulfoamidy, liečivá; terpentín na farmaceutické
účely; tymol na farmaceutické účely; prípravky
na báze vápna; medicinálne infúzie; krv na lekárske účely; krvná plazma; chirurgické implantačné preparáty, živé tkanivá; kostný tmel pre chirurgiu a ortopédiu; biologické, bakteriálne a bakteriologické, bakteriálne prípravky; mikroorganizmy na použitie v lekárstve; kultúry mikroorganizmov na lekárske účely a vývary pre ne; živná pôda, výživné látky pre mikroorganizmy; vývary, prostredia pre bakteriologické kultúry; jedy; bakteriálne jedy; zverolekárske prípravky;
liečivá na zverolekárske účely; prípravky obsahujúce stopové prvky pre zvieratá; chemické prípravky a činidlá na zverolekárske účely; biologické, bakteriálne, bakteriologické, enzymatické
prípravky na zverolekárske účely; enzýmy na zverolekárske účely; mikroorganizmy, kultúry mikroorganizmov na zverolekárske účely; aminokyseliny na veterinárske účely; tuky na zverolekárske účely; prísady do krmív na lekárske účely;
prostriedky proti nadúvaniu pre zvieratá; protiparazitické obojky pre zvieratá; prípravky na umývanie zvierat; prípravky na umývanie dobytka;
lotion, prípravok na vymývanie, na zverolekárske
účely; prípravky na umývanie pre psov; toaletné

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 9 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
vody pre psov; repelenty pre psov; spermie, semená na umelú insemináciu; prípravky na ničenie škodcov; pesticídy; herbicídy; fungicídy;
insekticídy; tabakové výťažky ako insekticídy;
prípravky proti parazitom; karbonyl - prípravok
na hubenie parazitov; prípravky na ničenie lariev;
prípravky proti moliam; papier odolný voči moliam; repelenty proti hmyzu; oleje proti ovadom;
prípravky na hubenie múch; lep na muchy, lepiace prípravky, pásky na chytanie múch, mucholapky; otrava pre potkany; prípravky na ničenie
myší; prípravky na ničenie slimákov; akaricídy,
prípravky na ničenie roztočov; chemické prípravky proti fyloxéram; prípravky na sterilizovanie pôdy; prípravky proti kryptogamným rastlinám; chemické prípravky na liečenie kúkoľa,
sneti obilnej; prípravky na ničenie suchej hniloby; chemické prípravky na ošetrovanie plesní;
chemické prípravky na ošetrovanie viniča; náhradné náplne do uvedených tovarov; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto
triedy.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; zásobovacie služby pre tretie osoby, nákup tovarov
a služieb pre iné podniky; prezentácia výrobkov
v komunikačných médiách pre maloobchod; maloobchodné služby s farmaceutickými a zverolekárskymi prípravkami, prostriedkami a výrobkami, dietetickými látkami, počítačmi a ich príslušenstvom, telekomunikačnými prístrojmi
a zariadeniami; elektronickými informačnými tabuľami; public relations; reklama; online reklama
v počítačovej komunikačnej sieti; podpora predaja pre tretie osoby; rozširovanie, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky; rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných priestorov;
prenájom reklamných plôch; profesionálne, odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo;
marketingové štúdie; prieskum trhu.
39 - Balenie tovaru; skladovanie tovaru; uskladnenie tovaru; prekladanie tovaru; skladovanie
údajov a dokumentov elektronicky uložených; doručovacie služby, kuriérske služby - dokumenty
alebo tovar; doručovanie tovaru; distribúcia tovaru na dobierku; doručovanie; doručovanie balíkov; doručovanie kvetov; služby v doprave a preprave; dovoz, doprava; prepravné služby; sprostredkovanie dopravy a prepravy; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom vozidiel; prenájom automobilov.
44 - Zdravotnícka starostlivosť; služby nemocníc;
zdravotné strediská; sanatóriá; súkromné kliniky
alebo sanatóriá; zotavovne; zotavovne pre rekonvalescentov; lekárske služby; lekárske služby poskytované prostredníctvom telekomunikačných
prostriedkov; telemedicínske služby; ošetrovateľské služby; služby pôrodných asistentiek; plastická chirurgia; umelé oplodňovanie; vnútorné
umelé oplodňovanie; služby optikov; psychologické služby; stomatológia; služby chiropraktikov;
služby termálnych kúpeľov; verejné kúpele; verejné kúpele na účely hygieny; parné kúpele; služby sáun; služby solárií; masáže; fyzioterapia;
aromaterapeutické služby; detoxikácia toxikomanov; služby krvných bánk; farmaceutické poradenstvo; služby farmaceutov - príprava predpísaných liekov; služby vizážistov; salóny krásy;
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kadernícke salóny; implantovanie vlasov; manikúra; tetovanie.
(540)

(591) zelená, biela
(731) Toma Roman, Ing., Kraskova 2092/2, 010 01 Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

585-2007
26.3.2007
32
32 - Nealkoholické nápoje.

(591) biela, čierna, sivá, červená
(731) R. B. R., a. s., Vrútocká cesta, 038 52 Sučany, SK;
(740) Detvai Štefan, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

586-2007
26.3.2007
5, 29, 30, 32
5 - Dietetické výrobky na liečebné účely; potraviny pre deti, batoľatá a chorých; potravinové
prípravky a doplnky každého druhu ako posilňujúce požívatiny, vitamínové prípravky, požívatiny na doplnenie redukčných diét alebo prípravkov na schudnutie, všetko s liečebnými
účinkami; prípravky s liečebnými účinkami obsahujúce biochemické katalyzátory najmä pre fyzicky aktívne osoby, rekonvalescentov a chorých, všetko uvedené určené na lekárske účely.
29 - Mäso, ryby, hydina, diviny a výrobky z nich
ako mäsové výťažky, paštéty; konzervované, sušené a zavárané ovocie a zelenina; mlieko a mliečne výrobky; mäsové a rybacie konzervy; kompóty; ovocné drene; želé; džemy; vajcia; mlieko a
mliečne výrobky ako jogurty, mliečne nápoje, syry; výrobky na báze zemiakov ako zemiakové
lupienky; jedlé oleje a tuky.
30 - Horčica; kečup; chuťové omáčky; koreniace
omáčky; chuťové prísady; korenie; oblátky; cukrovinky, včítane gumových a esencií pre cukrovinky; cukrárske výrobky všetkých druhov; káva;
kakao; cukor; ryža; kávové náhradky; med; melasový sirup; droždie na kysnutie; soľ; ocot; ľad
na osvieženie; obilné vločky; výrobky na báze
sušenej zemiakovej kaše, pšeničnej múky, natívnych a modifikovaných škrobov, ako zemiakové
cesto v prášku, zemiakové kaše v prášku, zemiakové drviny, zemiakové krokety v prášku, zemiakové halušky v prášku, zmes na prípravu knedlí.
32 - Nealkoholické nápoje; iónové nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia; ovocné šťavy; prášky na prípravu šumivých nápojov; pastilky na výrobu šumivých nápojov; zeleninové šťavy (nápoje).

(540) kočička
(731) RYLESPO 6X - MLÉKÁRNA TRUBÍN, spol. s r. o.,
Trubín 35, 267 01 Králův Dvůr, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
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587-2007
26.3.2007
7, 9, 10, 13, 14, 16, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 45
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;
liahne.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie,
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince; registračné
pokladne, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske,
zubárske a zverolekárske.
13 - Strelné zbrane; strelivo a náboje; výbušniny;
pyrotechnika.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov alebo výrobky pokovované drahými
kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
šperky, drahokamy; hodinárske výrobky a iné
chronometre.
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.
37 - Opravy; montážne a inštalačné služby.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; služby spojené s cestovaním patriace do tejto triedy.
40 - Spracovanie a úprava materiálov.
42 - Vedecké a technologické služby, ako aj výskum v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné
analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru; právne služby.
44 - Lekárske služby; veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby.
45 - Osobné a sociálne služby poskytované tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov; bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku.

(540)

(591) azúrová
(731) Adamík Ondrej, Ing., B. Slančíkovej 548/16, 971 01
Prievidza, SK;

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

588-2007
26.3.2007
37
37 - Stavebné informácie; stavebníctvo (stavebná
činnosť).

(540)

(731) R - STAV HLOHOVEC, s. r. o., Koperníkova 68,
920 01 Hlohovec, SK;

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

589-2007
26.3.2007
37
37 - Stavebné informácie; stavebníctvo (stavebná
činnosť).

(540)

(731) R - STAV HLOHOVEC, s. r. o., Koperníkova 68,
920 01 Hlohovec, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

591-2007
26.3.2007
35, 36, 37, 39, 41, 43
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj dopravných prostriedkov, najmä automobilov, nákladných vozňov, pretekárskych a iných vozidiel,
vzdušných dopravných prostriedkov, pohonných
hmôt; maloobchodný predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína, destilátov, tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a bezmäsitých jedál;
obchodný manažment a podnikové poradenstvo;
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo v obchodnej činnosti; riadenie obchodných podnikov; podpora predaja (pre
tretie osoby), reklama, propagačná a inzertná
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;
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky).
36 - Konzultačné, poradenské a informačné služby v oblasti finančného lízingu a faktoringu.
37 - Autoopravovne (údržba; opravy); pranie a čistenie šatstva vrátane chemického čistenia; čistenie automobilov, povrchové čistenie exteriérov
budov, čistenie interiérov budov; maľovanie a natieranie interiérov a exteriérov; prenájom stavebných strojov a zariadení.
39 - Prenájom dopravných prostriedkov, automobilov, nákladných vozňov, pretekárskych vozidiel,
vzdušných a vodných dopravných prostriedkov;
konzultačné, poradenské a informačné služby
v oblasti dopravy, prepravné služby.
41 - Organizovanie vedomostných, zábavných a športových súťaží, plesov, živých vystúpení, plánovanie a organizovanie večierkov, večierky, zábava, pobavenie; organizovanie a vedenie seminá-
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rov a školení, kongresov, konferencií; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií.
43 - Príprava a dodávka jedál na objednávku.
(540)

(731) RETRO AIR, s. r. o., Muškátová 6, 040 11 Košice, SK;
(740) Bačárová Miščíková Renáta, JUDr., Veľký Šariš
- Kanaš, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

592-2007
26.3.2007
35
35 - Vyhľadávanie sponzorov, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamných plôch, uverejňovanie reklamných textov,
prezentácie výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod, reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodné
informácie a rady spotrebiteľom, poradenstvo
v obchodnej činnosti, grafická úprava tlačovín na
reklamné účely, obchodné alebo podnikateľské
informácie, vydávanie reklamných alebo náborových textov.
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vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou
reklamných alebo náborových.
(540) MOTOR PRESS WATCH
(731) KAPOS s. r. o., Vajnorská 98/D, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

594-2007
26.3.2007
29, 30, 35
29 - Mlieko, smotana, mliečne výrobky, mliečne
nápoje (s vysokým obsahom mlieka), jogurty.
30 - Mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové nápoje, mliečne kávové nápoje, čokoládové
nápoje.
35 - Reklama.

(540) t-aktiv
(731) TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a. s., Nad traťou 26,
060 01 Kežmarok, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

595-2007
26.3.2007
29, 30, 39
29 - Sušené ovocie.
30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové
príchuti, ochutený čaj.
39 - Balenie tovarov.

(540)

(540)

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

(591) modrá, zlatožltá
(731) MAC Golden Slovakia s. r. o., Hodžova 5, 911 01
Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

593-2007
26.3.2007
16, 35, 38, 41
16 - Časopisy (periodiká); katalógy; noviny; periodiká; tlačoviny; zoznamy.
35 - Online reklama v počítačovej komunikačnej
sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre zákazníkov); služby zaoberajúce
sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov; monitoring tlače.
38 - Informačné kancelárie; tlačové kancelárie.
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; zverejňovanie textov okrem reklamných; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme;

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

596-2007
26.3.2007
29, 30, 39
29 - Sušené ovocie.
30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové
príchuti, ochutený čaj.
39 - Balenie tovarov.

(540)

(591) biela, žltá, zelená, červená, hnedá, modrá, fialová, čierna
(731) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)
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597-2007
26.3.2007
29, 30, 39
29 - Sušené ovocie.
30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové
príchuti, ochutený čaj.
39 - Balenie tovarov.

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

(540)

600-2007
27.3.2007
O-446819
27.3.2007
CZ
28, 30, 32
28 - Hračky, hry.
30 - Nápoje na báze čaju.
32 - Minerálne vody, šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, sirupy
a iné prípravky na prípravu nápojov, pivo všetkých druhov.

(540)
(591) biela, žltá, zelená, oranžová, červená, hnedá, modrá, 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)

598-2007
26.3.2007
29, 30, 39
29 - Sušené ovocie.
30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové
príchuti, ochutený čaj.
39 - Balenie tovarov.

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

605-2007
28.3.2007
32
32 - Minerálna voda.

EUROLIGHT MAGNESIUM
WATER

(731) EUROLIGHT s. r. o., M. R. Štefánika 14, 984 01
Lučenec, SK;

(540)

(591) biela, žltá, zelená, 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)

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

599-2007
26.3.2007
35, 37, 39, 40, 43
35 - Reklama, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, odborné, obchodné poradenstvo.
37 - Stavebníctvo, čistenie exteriérov budov, dozor nad stavbami, izolovanie stavieb, interiérové
a exteriérové maľovanie a natieranie, murárstvo,
prenájom stavebných strojov, výstavba a opravy
skladov, stavebná činnosť, utesňovanie stavieb.
39 - Prepravné služby, prenájom skladísk, skladovanie, sprostredkovanie prepravy.
40 - Spracovanie a úprava materiálov.
43 - Reštauračné služby, bary, rýchle občerstvenie - bufety, hotelierske služby, kaviarne.

(540)

(591) modrá
(731) ALFEMA s.r.o., Hattalova 8, 831 03 Bratislava, SK;

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

606-2007
28.3.2007
35
35 - Reklamné agentúry; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.

(540)

(591) fialová
(731) SLOVAKMEDIA s.r.o., M. Turkovej 1727/3,
911 01 Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

607-2007
28.3.2007
35
35 - Reklamné agentúry; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.

(540) SLOVAKMEDIA
(731) SLOVAKMEDIA s.r.o., M. Turkovej 1727/3,
911 01 Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

657-2007
5.4.2007
29, 30
29 - Pokrmy a jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne z tovarov obsiahnutých v triede
29, najmä zo zeleniny alebo ovocia, z mäsa, rýb,
hydiny, vajec, údenín.
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30 - Pokrmy a jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne z tovarov obsiahnutých v triede
30, najmä z cestovín, ciest, obilnín, ryže, múčnych potravín; omáčky do šalátov; pekárenské
výrobky, najmä pečivo, sendviče; obložené a plnené pečivo, sendviče, obložené chlebíčky; výrobky z múky.
(540) PREMIUM SENDVIČ
(731) Grotto, a. s., Sokolská 1/b, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

658-2007
5.4.2007
29, 30
29 - Pokrmy a jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne z tovarov obsiahnutých v triede
29, najmä zo zeleniny alebo ovocia, z mäsa, rýb,
hydiny, vajec, údenín.
30 - Pokrmy a jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne z tovarov obsiahnutých v triede
30, najmä z cestovín, ciest, obilnín, ryže, múčnych potravín; omáčky do šalátov; pekárenské výrobky, najmä pečivo, sendviče; obložené a plnené pečivo, sendviče, obložené chlebíčky; výrobky z múky.

(540) BAGETA PREMIUM
(731) Grotto, a. s., Sokolská 1/b, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

659-2007
5.4.2007
29, 30
29 - Pokrmy a jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne z tovarov obsiahnutých v triede
29, najmä zo zeleniny alebo ovocia, z mäsa, rýb,
hydiny, vajec, údenín.
30 - Pokrmy a jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne z tovarov obsiahnutých v triede
30, najmä z cestovín, ciest, obilnín, ryže, múčnych potravín; omáčky do šalátov; pekárenské výrobky, najmä pečivo, sendviče; obložené a plnené pečivo, sendviče, obložené chlebíčky; výrobky z múky.

(540) SETCHUAN BAGETA
(731) Grotto, a. s., Sokolská 1/b, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

660-2007
5.4.2007
29, 30
29 - Pokrmy a jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne z tovarov obsiahnutých v triede
29, najmä zo zeleniny alebo ovocia, z mäsa, rýb,
hydiny, vajec, údenín.
30 - Pokrmy a jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne z tovarov obsiahnutých v triede
30, najmä z cestovín, ciest, obilnín, ryže, múčnych potravín; omáčky do šalátov; pekárenské výrobky, najmä pečivo, sendviče; obložené a plnené pečivo, sendviče, obložené chlebíčky; výrobky z múky.
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(540) ANGLICKÝ SENDVIČ
(731) Grotto, a. s., Sokolská 1/b, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

661-2007
5.4.2007
29, 30
29 - Pokrmy a jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne z tovarov obsiahnutých v triede
29, najmä zo zeleniny alebo ovocia, z mäsa, rýb,
hydiny, vajec, údenín.
30 - Pokrmy a jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne z tovarov obsiahnutých v triede
30, najmä z cestovín, ciest, obilnín, ryže, múčnych potravín; omáčky do šalátov; pekárenské výrobky, najmä pečivo, sendviče; obložené a plnené pečivo, sendviče, obložené chlebíčky; výrobky z múky.

(540) ANGLICKÁ BAGETA
(731) Grotto, a. s., Sokolská 1/b, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

662-2007
5.4.2007
29, 30
29 - Pokrmy a jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne z tovarov obsiahnutých v triede
29, najmä zo zeleniny alebo ovocia, z mäsa, rýb,
hydiny, vajec, údenín.
30 - Pokrmy a jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne z tovarov obsiahnutých v triede
30, najmä z cestovín, ciest, obilnín, ryže, múčnych potravín; omáčky do šalátov; pekárenské výrobky, najmä pečivo, sendviče; obložené a plnené pečivo, sendviče, obložené chlebíčky; výrobky z múky.

(540) BAVORSKÝ SENDVIČ
(731) Grotto, a. s., Sokolská 1/b, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

663-2007
5.4.2007
29, 30
29 - Pokrmy a jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne z tovarov obsiahnutých v triede
29, najmä zo zeleniny alebo ovocia, z mäsa, rýb,
hydiny, vajec, údenín.
30 - Pokrmy a jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne z tovarov obsiahnutých v triede
30, najmä z cestovín, ciest, obilnín, ryže, múčnych potravín; omáčky do šalátov; pekárenské výrobky, najmä pečivo, sendviče; obložené a plnené pečivo, sendviče, obložené chlebíčky; výrobky z múky.

(540) BAVORSKÁ BAGETA
(731) Grotto, a. s., Sokolská 1/b, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
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669-2007
10.4.2007
16, 35, 41
16 - Fotografie, grafické zobrazenia, plagáty, mapy,
katalógy, kalendáre, tlačoviny, publikácie, ročenky, pútače z papiera alebo z lepenky.
35 - Administratívna správa budov, bytov a nebytových priestorov; reklamné agentúry; komerčné informačné kancelárie; kopírovanie alebo
rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď.; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné
účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; marketingové
štúdie; prenájom reklamných priestorov a plôch;
reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov.
41 - Organizovanie kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí; organizovanie živých vystúpení; organizovanie predstavení (manažérske
služby); poskytovanie informácií o možnostiach
rekreácie, rozptýlenia a zábavy; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov a seminárov.

(540)

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

(540) RAVE
(731) RAVE spol. s r.o., Topoľanská 25, 094 01 Vranov nad Topľou, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(731) N - NOREA, a.s., Zámocká 8, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Pospecha Pavol, JUDr., Bratislava, SK;

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

670-2007
10.4.2007
16, 35, 41
16 - Fotografie, grafické zobrazenia, plagáty,
mapy, katalógy, kalendáre, tlačoviny, publikácie,
ročenky, pútače z papiera alebo z lepenky.
35 - Administratívna správa budov, bytov a nebytových priestorov; reklamné agentúry; komerčné informačné kancelárie; kopírovanie alebo
rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď.; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné
účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; marketingové
štúdie; prenájom reklamných priestorov a plôch;
reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov.
41 - Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí; organizovanie živých vystúpení;
organizovanie predstavení (manažérske služby);
poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie, rozptýlenia a zábavy; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov a seminárov.

(540)

(591) bordovo červená, zlato žltá, bledo modrá, čierna
(731) N - NOREA, a.s., Zámocká 8, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Pospecha Pavol, JUDr., Bratislava, SK;

671-2007
10.4.2007
6, 19, 35, 39, 40
6 - Obyčajné kovy surové alebo ako polotovary,
železo (surové alebo ako polotovar), meď surová
alebo ako polotovar, hliník.
19 - Dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu, cementové platne.
35 - Zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup
tovarov a služieb pre iné podniky).
39 - Kamiónová a nákladná doprava, skladovanie.
40 - Spracovanie odpadu, likvidácia odpadu, recyklácia odpadu, triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu, zváranie.

672-2007
10.4.2007
18, 24, 35
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; koža, surové kože, kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky
a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske
výrobky.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky, prikrývky na stôl.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment,
obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce.

(540)

(591) oranžová, biela
(731) David Jones Slovakia, s.r.o., Baštová 28, 945 01
Komárno, SK;
(740) Hodúr Zoltán, Komárno, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

673-2007
10.4.2007
6, 35, 39, 40
6 - Kovy obyčajné (surové alebo ako polotovary), železo (surové alebo ako polotovar), meď surová alebo ako polotovar, hliník.
35 - Zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup
tovarov a služieb pre iné podniky).
39 - Skladovanie.
40 - Spracovanie odpadu, likvidácia odpadu, recyklácia odpadu, spracovanie papiera, úprava papiera, triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu, zváranie.

(540) AUREX
(731) AUREX, s.r.o. Prešov, Radlinského 1, 080 01
Prešov, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

674-2007
10.4.2007
16, 35
16 - Nálepky, lepiace štítky (na reklamné účely).
35 - Reklama; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny,
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vzorka); vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné
služby; reklama v TV.
(540)

682-2007
10.4.2007
5
5 - Farmaceutické prípravky, veterinárne prípravky, prípravky na lekárske účely, hygienické prípravky na lekárske použitie, vitamínové prípravky, dietetické potraviny prispôsobené na lekárske
účely, zdravotné potreby a pomôcky patriace do
triedy 5.

(540)

(591) tmavomodrá, svetlomodrá
(731) Hoechst-Biotika, spol. s r. o., Sklabinská 28, 036 80
Martin, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

684-2007
11.4.2007
35, 41, 45
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s požiarnotechnickým a bezpečnostným materiálom
pre zmluvné firmy.
41 - Školenie zamestnancov vo firmách o ochrane pred požiarom, o bezpečnosti práce a preskúšavanie zamestnancov podľa určených platných
predpisov.
45 - Poradenská a kontrolná činnosť v rozsahu
predpisov a nariadení ochrany pred požiarom a bezpečnosti pri práci.

(540) PYROBOZ spol. s r.o.
(731) PYROBOZ spol. s r. o., Žltý piesok 14, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

687-2007
12.4.2007
39
39 - Rozvod elektriny; distribúcia energie.

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

(591) modrá, biela
(731) VACULIK ADVERTISING, s. r. o., Odbojárov 1,
831 04 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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685-2007
11.4.2007
4
4 - Oleje a mastivá do foriem na ich odstraňovanie (v stavebníctve); priemyselné oleje a tuky;
kvapaliny na rezanie, drvenie a brúsenie; emulzné oleje; bezfarebné oleje; mazadlá; mazacie oleje a tuky; palivá; nechemické aditíva do palív,
mazadiel, olejov a tukov; zmesi na pohlcovanie,
viazanie a zvlhčovanie prachu; prevodové oleje;
transmisné oleje.

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

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

697-2007
13.4.2007
21
21 - Zubné kefky a súčasti zubných kefiek.

(540) COLGATE MAX WHITE
(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)

699-2007
14.4.2007
20, 21, 35, 36, 37, 40, 43
20 - Vstavané skrine; kuchynské pracovné dosky;
nábytok; kancelársky nábytok; časti nábytku patriace do tejto triedy; dvierka na nábytok; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; toaletné stolíky; príborníky; skrinky s umývadlom ako nábytok; drevené alebo plastové skrinky; paravány,
zásteny ako nábytok; písacie stoly; stoly; stolové
dosky; stoly, stolíky, podstavce, kostry, stojany
pod počítače; vitríny; vystavovacie stojany; police, stojany; regály; pulty, stoly; pultíky; lavice;
vešiaky na šaty; náhradné diely, časti a súčasti na
uvedené tovary.
21 - Keramika na použitie v domácnosti; koreničky.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; zásobovacie služby pre tretie osoby, nákup tovarov
a služieb pre iné podniky; maloobchodné služby
s kovmi, drobným železiarskym tovarom, nekovovými stavebnými materiálmi, rezivom, výrobkami z dreva, nábytkom a príslušenstvom k nemu, zrkadlami, rámami na obrazy, domácimi
a kuchynskými potrebami a nádobami; reklama;
podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie - služby modeliek na reklamné účely a podporu
predaja; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; sprostredkovanie uvedených služieb,
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triedach 37, 40 a 43.
36 - Realitné kancelárie; sprostredkovatelia nehnuteľností.
37 - Stavebníctvo, stavebná činnosť; montáž vstavaných skríň; montáž kuchynských pracovných
dosiek; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; čistenie interiérov budov; inštalácia, servis, záručný servis, opravy, údržba tovarov uvedených v triedach 20 a 21 tohto zoznamu.
40 - Spracovanie dreva; spracovanie drevotrieskových dosiek; pílenie; hobľovanie; frézovanie;
brúsenie; leštenie; laminovanie.
43 - Hotelierske služby; prevádzkovanie hotelového ubytovania; motelové služby; služby reštaurácií a bufetov; reštaurácie, jedálne a závodné je-
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dálne; samoobslužné reštaurácie; kaviarne; barové služby; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu.

(540)

(540)

(731) DOMO-vita Žilina, s.r.o., Limbová 19/57, 010 01
Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

(731) DOMO-vita Žilina, s.r.o., Limbová 19/57, 010 01
Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

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

700-2007
14.4.2007
20, 21, 35, 36, 37, 40, 43
20 - Vstavané skrine; kuchynské pracovné dosky;
nábytok; kancelársky nábytok; časti nábytku patriace do tejto triedy; dvierka na nábytok; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; toaletné
stolíky; príborníky; skrinky s umývadlom ako
nábytok; drevené alebo plastové skrinky; paravány, zásteny ako nábytok; písacie stoly; stoly; stolové dosky; stoly, stolíky, podstavce, kostry, stojany pod počítače; vitríny; vystavovacie stojany;
police, stojany; regály; pulty, stoly; pultíky; lavice; vešiaky na šaty; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary.
21 - Keramika na použitie v domácnosti; koreničky.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; zásobovacie služby pre tretie osoby, nákup tovarov
a služieb pre iné podniky; maloobchodné služby
s kovmi, drobným železiarskym tovarom, nekovovými stavebnými materiálmi, rezivom, výrobkami z dreva, nábytkom a príslušenstvom k nemu, zrkadlami, rámami na obrazy, domácimi
a kuchynskými potrebami a nádobami; reklama;
podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie - služby modeliek na reklamné účely a podporu
predaja; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; sprostredkovanie uvedených služieb,
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triedach 37, 40 a 43.
36 - Realitné kancelárie; sprostredkovatelia nehnuteľností.
37 - Stavebníctvo, stavebná činnosť; montáž vstavaných skríň; montáž kuchynských pracovných
dosiek; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; čistenie interiérov budov; inštalácia, servis, záručný servis, opravy, údržba tovarov uvedených v triedach 20 a 21 tohto zoznamu.
40 - Spracovanie dreva; spracovanie drevotrieskových dosiek; pílenie; hobľovanie; frézovanie;
brúsenie; leštenie; laminovanie.
43 - Hotelierske služby; prevádzkovanie hotelového ubytovania; motelové služby; služby reštaurácií a bufetov; reštaurácie, jedálne a závodné jedálne; samoobslužné reštaurácie; kaviarne; barové služby; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu.

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

701-2007
16.4.2007
16, 35, 38, 41
16 - Tlačoviny.
35 - Reklama.
38 - Televízne vysielanie.
41 - Tvorba televíznych relácií.

(540)

(731) Deák Ernest, JUDr., Suchá 4, 831 01 Bratislava, SK;

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

702-2007
16.4.2007
16, 32, 33, 35
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové darčeky, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne
(papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske
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.
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, príchuti na výrobu nápojov, sirupy
na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje, ovocné šťavy; prášky na prípravu šumivých
nápojov.
33 - Víno, alkoholické nápoje okrem piva, likéry,
brandy, alkoholické koktaily, destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav
na komerčné alebo reklamné účely, personálne
poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, rozširovanie reklam-
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ných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických
publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných
textov, vydávanie reklamných alebo náborových
textov, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, prenájom
kancelárskych strojov a zariadení, marketingové
štúdie, nábor zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru.
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tav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických
publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných
textov, vydávanie reklamných alebo náborových
textov, obchodné alebo podnikateľské informácie,
komerčné informačné kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru.

(540)

(540)

(591) žltá, čierna, zlatá, biela, sivá
(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)

703-2007
16.4.2007
16, 32, 33, 35
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové darčeky, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne
(papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske
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.
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, príchuti na výrobu nápojov, sirupy
na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje, ovocné šťavy; prášky na prípravu šumivých
nápojov.
33 - Víno, alkoholické nápoje okrem piva, likéry,
brandy, alkoholické koktaily, destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výs-

(591) červená, čierna, zlatá, biela
(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)

704-2007
16.4.2007
16, 35, 38, 41
16 - Tlačoviny.
35 - Reklama.
38 - Televízne vysielanie.
41 - Tvorba televíznych relácií.

(540)

(731) NAUTIK TV, spol. s r. o., Pri Šajbách 1, 831 06
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

705-2007
16.4.2007
32, 33, 35, 39
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, víno.
35 - Reklamná činnosť, sprostredkovanie nákupu
a predaja tovarov, maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s vínom a nealko nápojmi.
39 - Balenie tovarov, skladovanie tovarov, preprava tovarov.
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bov; 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)

(731) JANOUŠEK FISCHER s. r. o., Hrnčiarska 380/21,
902 01 Pezinok, SK;

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

708-2007
16.4.2007
9, 35, 38, 41
9 - Nahrané magnetické nosiče údajov, nosiče
zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálne záznamové disky.
35 - Reklamná činnosť zahrňujúca okrem iného
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, 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 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 reklam-ných;
poskytovanie elektronických publikácií on-line
(bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké
módne agentúry; kempingové služby spojené so
športovým programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klu-

(540) BAILANDO - Tanec pre teba
(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)

711-2007
17.4.2007
30
30 - Cukrovinky vrátane žuvačiek, žuvačiek, z ktorých možno robiť bubliny, cukríkov a cukríkov
s mätovou príchuťou (mentoliek).

(540) ORBIT COMPLETE
(731) Wm. Wrigley Junior Company, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

712-2007
17.4.2007
29
29 - Mlieko a mliečne výrobky, výrobky s obsahom mlieka a/alebo mliečnych zložiek, mliečne
nápoje, jogurty, smotana, zahustené mlieko, mliečne dezerty, tvaroh, výrobky z tvarohu, termizované mliečne výrobky, maslo, smotana, syry, syrové výrobky, nátierky prevažne z produktov
obsiahnutých v triede 29.

(540) CAPRIGIANO
(731) NIKA, spol. s r. o., Nová 135, 017 01 Považská
Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
9 (511)
(511)

713-2007
17.4.2007
77/142719
28.3.2007
US
10
10 - Ostomické zariadenia a prístroje, najmä vaky (vrecká), obruby (lemy), objímky, membrány,
adhezívne krúžky; filtre, kožné bariéry a ich časti
a príslušenstvo; zariadenia pre inkontinentných
pacientov, najmä drenážne nádoby, hadice, drenážne kontrolné adaptéry a ich časti a príslušenstvo; zariadenia pre inkontinenciu moču a stolice,
najmä drenážne nádoby, vrecká, hadice, drenážne
kontrolné adaptéry a ich časti a príslušenstvo.

(540)

(591) sivá, čierna, biela
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(731) E. R. SQUIBB & SONS, L.L.C. a Delaware Limited Liability Company, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

719-2007
18.4.2007
35, 36, 41, 42
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so
stavebninami; sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie opráv, údržby a upratovanie nehnuteľností; reklamná a propagačná činnosť; vydávanie a rozširovanie periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely; sprostredkovanie stavebných prác a stavebných dodávok; rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov; príprava inzertných stĺpcov; reprografia dokumentov; podnikateľské poradenstvo; kancelárske práce; príprava podkladov pre tlač počítačovou technikou ako kancelárske práce.
36 - Správa nehnuteľností; sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná
činnosť); poradenská činnosť v oblasti predaja
a kúpy nehnuteľností; prenájom nehnuteľností;
sprostredkovanie žiadostí o úvery pre banky
a sporiteľne; poradenská činnosť pri uzatváraní
zmlúv o stavebnom sporení; poskytovanie finančných informácií a finančného poradenstva;
oceňovanie a odhady nehnuteľností; vedenie nájomných domov; prenájom a správa nehnuteľností; sponzorstvo.
41 - Organizovanie školení, kurzov a seminárov;
školiaca činnosť v oblasti obchodu a služieb; vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; prekladateľské a tlmočnícke služby.
42 - Zabezpečenie vyjadrení a rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení (inžinierska činnosť);
rozpočtové práce a kalkulácie stavieb (projektová
činnosť).

(540)

(540)

(591) modrá, tmavomodrá, zelená, červená, žltá, hnedá,
sivá, biela
(731) NIKA, spol. s r. o., Nová 135, 017 01 Považská
Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

720-2007
18.4.2007
29, 32, 35
29 - Mlieko a mliečne výrobky, výrobky s obsahom mlieka a/alebo mliečnych zložiek, mliečne
nápoje, jogurty, kefír, smotana, šľahačka, zahustené mlieko, mliečne dezerty, tvaroh, výrobky
z tvarohu, bryndza, termizované mliečne výrobky, maslo, syry a syrové výrobky, nátierky prevažne z produktov obsiahnutých v triede 29, plnky do jedál, pečiva, zákuskov prevažne z produktov obsiahnutých v triede 29, dietetické potraviny
patriace do triedy 29, srvátka.
32 - Nealkoholické nápoje; srvátkové nápoje, mliečne nápoje patriace do triedy 32.
35 - Maloobchodná činnosť s uvedenými tovarmi.

728-2007
19.4.2007
5
5 - Farmaceutické a veterinárne preparáty, sanitárne prípravky na zdravotné účely, liečivá, lieky,
farmaceutické produkty na použitie pre ľudí,
chemické prípravky a substancie na farmaceutické účely, nie na dezinfekciu a kozmetiku, posilňujúce a dietetické prípravky na lekárske účely,
lekárske infúzie, medicinálne vína a čaje, diagnostické prípravky na lekárske účely, vakcíny,
séra a krvné produkty, kultúry mikroorganizmov
na lekárske účely, dietetické substancie upravené
na lekárske použitie, potrava pre deti, náplasti,
materiály na obväzovanie, dezinfekčné prostriedky, prípravky na ničenie parazitov, fungicídy, herbicídy, medicinálne bylinky a rastliny, prípravky
založené na medicinálnych bylinkách a rastlinách, lekárske prípravky na dentálnu starostlivosť,
lekárske prípravky na leštenie zubov, lekárske
prípravky na bielenie zubov, lekárske prípravky
na vymývanie ústnej dutiny, lekárske bieliace prípravky.

(540) PULSAREN
(731) BIOFARM, Sp. z o.o., Ul. Walbrzyska No. 13,
60-198 Poznań, PL;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(591) červená, čierna
(731) BB - REALITY, s.r.o., Partizánska cesta 3, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

127

743-2007
23.4.2007
9, 35, 37, 42
9 - Počítače.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; účtovníctvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; príprava miezd a výplatných listín.
37 - Inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inštalácia, údržba a opravy počítačov.
42 - Prenájom počítačov; počítačové programovanie; aktualizovanie počítačových programov;
poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačového softvéru; obnovenie počítačových databáz; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov; inštalácia počítačových programov; služby
ochrany proti zavírusovaniu počítačov.

(540)

(591) kráľovská modrá
(731) PROMYS TRADE Slovakia, a.s., Prievozská 18,
824 51 Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)
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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, plastové 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 - Víno, alkoholické nápoje okrem piva, likéry,
brandy, alkoholické koktaily, destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav
na komerčné alebo reklamné účely, personálne
poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických
publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných
textov, vydávanie reklamných alebo náborových
textov, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, prenájom
kancelárskych strojov a zariadení, marketingové
štúdie, nábor zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru.

750-2007
24.4.2007
19
19 - Nekovové stavebné materiály, najmä drevotrieskové dosky, drevoštiepkové (OSB) dosky, vláknocementové dosky, dosky zo sadrokartónu alebo sadrovlákna.

(540) DEKBOARD
(731) DEK a. s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

752-2007
24.4.2007
37, 41, 42
37 - Dozor a riadenie stavieb, poradenstvo a informácie v stavebníctve.
41 - Vydávanie periodických a neperiodických publikácií vrátane katalógov v tlačenej podobe a prostredníctvom siete internet s výnimkou vydávania reklamných materiálov.
42 - Konštruktérske práce a projekty, výskum
v oblasti stavebníctva a energetiky, vypracúvanie
projektov a posudkov v oblasti stavebníctva a energetiky.

(540) ATELIER DEK
(731) DEK a. s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

754-2007
24.4.2007
25, 35
25 - Pracovné, športové a neformálne odevy, najmä čapice, opasky, viazanky, šále, klobučnícky tovar, polokošele, šortky, tenké tepláky, tričká, manžety (textilné náramky), saká, vesty, rukavice, palčiaky, oblečenie do dažďa, kombinézy, ponožky,
obuv.
35 - Reklamná, inzertná, propagačná a marketingová činnosť, poskytovanie priestoru na 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.

(540) DEKWEAR
(731) DEK a. s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

759-2007
25.4.2007
16, 32, 33, 35
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické 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,

(540)

(591) fialová, biela
(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)

760-2007
25.4.2007
39, 40
39 - Skladovanie, preprava a skladovanie odpadu.
40 - Spracovanie odpadu, likvidácia odpadu, recyklácia odpadu, triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu.

(540) H + EKO
(731) H+EKO, spol. s r.o., Košice, Spišské námestie 3,
040 12 Košice, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, nealkoholické aperitívy, príchuti na
výrobu nápojov, sirupy na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje, šťavy, nealkoholické nápoje na báze čaju, nealkoholické extrakty
z čaju a bylín.
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 tovarom, reklamná a propagačná činnosť, maloobchodná činnosť
s alkoholickými nápojmi a s nealkoholickými
nápojmi, kancelárie zaoberajúce sa dovozom
a vývozom, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav, reklamná činnosť, obchodný
manažment, obchodná správa, obchodná administratíva.

824-2007
30.4.2007
16
16 - Noviny.

(591) modrá, biela, sivá
(731) VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s. r. o., Nám.
SNP 215/7, 958 01 Partizánske, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

827-2007
7.5.2007
20, 24, 35, 42
20 - Posteľné matrace; interiérové žalúzie; lamelové rolety; podušky pre domáce zvieratá.
24 - Bavlnené textílie; posteľná bielizeň; bytový
textil; čalúnnické látky; cestovné prikrývky; kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; netkané
textílie; obliečky na matrace, vankúše, podušky;
obrusy s výnimkou papierových; posteľné prikrývky a pokrývky; prikrývky väčšinou prešívané; textilné alebo umelohmotné tapety.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi v uvedených triedach; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov; poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; reklama;
reklama online v počítačovej komunikačnej sieti;
zasielanie reklamných materiálov zákazníkom;
prieskum trhu; rozširovanie vzoriek; predvádzanie tovaru.
42 - Grafický dizajn; navrhovanie (priemyselný dizajn); obalový dizajn; výskum a vývoj nových
výrobkov (pre zákazníkov).

(540)

(731) Vranský Pavel, Ing., VABAL, Hornohorská 2,
949 01 Nitra, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

839-2007
11.5.2007
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 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 plastických materiálov.
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(540)

(591) zlatohnedá, červenobordová
(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)

1065-2007
14.6.2007
8, 40
8 - Ručné nástroje a ručné náradie - špeciálne náradie z kovu, frézy a vrtáky.
40 - Spracovanie a úprava materiálov, úprava a brúsenie fréz a vrtákov, špeciálneho náradia z kovu.

(540)

(591) červená
(731) MASAM s. r. o., Staničná 502, 952 01 Vráble, SK;
(740) Mandáková Monika, Vráble, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1127-2007
22.6.2007
16, 32, 33, 35
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové darčeky, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne
(papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske
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.
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32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, príchuti na výrobu nápojov, sirupy
na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje, ovocné šťavy; prášky na prípravu šumivých
nápojov.
33 - Víno, alkoholické nápoje okrem piva, likéry,
brandy, alkoholické koktaily, destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav
na komerčné alebo reklamné účely, personálne
poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických
publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných
textov, vydávanie reklamných alebo náborových
textov, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, prenájom
kancelárskych strojov a zariadení, marketingové
štúdie, nábor zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru.

mapy, obálky (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, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo z
plastických materiálov, vrecká z papiera alebo z
plastických materiálov.
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj sanitárnej techniky a sanitárnej keramiky, poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb, poradenstvo a manažment
pre podniky, dekorácia a aranžovanie výkladov,
obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu
a predaja tovarov, reklama, organizovanie výstav
na reklamné a obchodné účely, rozširovanie reklamných oznamov, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, distribúcia vzoriek, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
prenájom reklamných materiálov, uverejňovanie
reklamných textov, vydávanie reklamných alebo
náborových textov, televízna reklama, reklamné
agentúry, organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), spracovanie textov, ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri podnikaní,
podnikateľské informácie, reklamná a inzertná
činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo
informačnej siete, poskytovanie informácií a iných
informačných produktov reklamného charakteru,
prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, sprostredkovanie v obchodných
vzťahoch, služby riadenia ľudských zdrojov, zásielkové reklamné služby.

(540) Jedna nikdy nestačí
(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)

1128-2007
25.6.2007
11, 16, 35
11 - Sanitárne zariadenia vrátane ich vybavenia,
keramické a nerezové pisoáre a ich príslušenstvo,
sanitárna keramika - toaletné (záchodové) misy,
umývadlá, pisoáre, vane, sprchové vaničky, sprchovacie kúty z kovu, plastov, akrylátov, vane,
kúpeľové vane, vane na sedacie kúpele, sprchovacie kabíny, bytové a domové armatúry a náhradné diely - kúpeľňové armatúry, vaňové príslušenstvo (armatúry), splachovacie zariadenia;
záchodové sedadlá; sanitárne prístroje a zariadenia; zariadenia do sauny; boxy na parné kúpele;
príslušenstvo na teplovzdušný kúpeľ; kúpeľňové
obloženie; inštalačný materiál na vane, toalety
a pisoáre, hydromasážne systémy do vaní a sprchovacích kútov; záchodové misy s voľným prítokom vody, záchodové misy s pevne pripojenou
nádržkou, bidety, výlevky.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre všetkých
druhov, kartón, lepenka, papierové kávové filtre,
knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové
platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá,

(540) H.E.M.
(731) Nakladal Miroslav, Ing., Ph. D., Karla Rajnocha 2576, 767 01 Kromeříž, CZ;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1201-2007
2.7.2007
7, 12, 42
7 - Asfaltéry, asfaltovacie stroje; baliace stroje;
banské stroje; betónové miešačky (stroje); brúsne
stroje; cestné a lesné stroje; dojacie stroje; dopravníky ako stroje; drevoobrábacie stroje; drviace stroje, drviče; elektromechanické stroje pre
chemický priemysel; etiketovacie stroje; farbiace
stroje; formovacie stroje, profilovacie stroje; frézy (stroje); kladkostroje; kosačky na trávniky
(stroje); kovoobrábacie stroje; elektrické kuchynské stroje; lisovacie stroje; maliarske stroje; manipulátory (stroje); manipulátory (zariadenia na
nakladanie a vykladanie); miešacie stroje; mliekárske stroje; mlyny (stroje); nakladacie rampy;
nakladacie výložníky; nitovacie stroje; nákladné
výťahy; obrábacie stroje; pletacie stroje; plniace
stroje; polygrafické stroje; poľnohospodárske stroje; pracie stroje; píly (stroje); rezacie stroje; roboty (stroje); sejacie stroje; stroje pre textilný
a potravinársky priemysel; taviace stroje; tkáčske
stavy (stroje); tlačiarenské stroje; vŕtacie stroje;
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41- Služby na prezentáciu verejnosti umeleckých
a literárnych diel na účely kultúrne alebo vzdelávacie, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, plánovanie a organizovanie večierkov, prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi, vydávanie časopisov, novín, kníh, periodík, neperiodickej tlače, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, online vydávanie časopisov, novín a kníh v elektronickej
forme, vzdelávanie, školenia, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie plesov, športových súťaží, živých vystúpení, výroba rozhlasových alebo televíznych programov, zábava, pobavenie, sprostredkovanie a poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
43 - Samoobslužné reštaurácie, reštauračné a kaviarenské služby, prevádzka reštaurácií a kaviarní, bufety (rýchle občerstvenie), jedálne a závodné jedálne, služby barov, catering, príprava a dodávka jedál a nápojov na objednávku do domu,
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, zaobstarávanie ubytovania a stravovania
v podnikoch, hoteloch, penziónoch, turistických
táboroch, ubytovniach, na farmách, prechodné
ubytovanie, hotelové služby, poskytovanie hotelového ubytovania, služby motelov, penziónov, prenájom prechodného ubytovania, rezervácia prechodného ubytovania, hotelierske služby, prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov, služby cestovnej kancelárie v oblasti ubytovania a stravovania, služby poskytované alebo
spojené s franchisingom v oblasti stravovania
a ubytovania, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.

výťahy; samohybné zametacie stroje; zdvíhacie
zariadenia; šijacie stroje; žehliace stroje.
12 - Bicykle a ich súčasti; bicyklové brzdy; bicyklové pneumatiky; bicyklové pumpy; bicyklové reťaze; bicyklové ráfy; bicyklové sedadlá; bicyklové zvončeky; galusky na bicykle; kolesá na
bicykle; pedále na bicykle; riadila na bicykle
a motocykle; rámy na bicykle; smerovky na bicykle; stojany na bicykle.
42 - Expertízy (inžinierske práce); prieskumy (inžinierske práce); projektovanie stavieb; štúdie technických projektov; skúšky materiálov; vypracovanie stavebných výkresov; technický prieskum;
strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); štúdie technických projektov, projektová činnosť.
(540)

(731) StrojCAD s. r. o., Lastomírska 2, 071 01 Michalovce, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

1219-2007
6.7.2007
16, 35, 41, 43
16 - Stolové prestieranie z papiera, papierové
utierky, papierové vlajky, papierové obrúsky, jedálne lístky, papier, kartón, lepenka a výrobky
z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach, výrobky z papiera, knihárske výrobky,
papiernický tovar, obálky, obaly, baliaci papier,
albumy, atlasy, knihy, brožúry, časopisy, periodiká, tlačivá, plagáty, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty; publikácie, pútače z papiera
alebo z lepenky, písacie potreby, netextilné etikety, plastové fólie na balenie, formuláre, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, nálepky, spisové obaly, vrecia a vrecká z papiera alebo
z plastických materiálov, papierové zástavky.
35 - Administratívna správa hotelov, reštaurácií,
barov, reklama, najmä reklama v spojitosti s reštauračnými službami a pohostinskou činnosťou,
reklamné činnosti, rozhlasová a televízna reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej
sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, pomoc pri riadení
obchodných aktivít, obchodný manažment a riadenie, obchodná pomoc pri franchisingu, marketingové štúdie, prieskum trhu, vedenie kartoték
v počítači, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, služby porovnávania cien, administratívne spracovanie obchodných objednávok, obchodné rady a informácie
spotrebiteľom, public relations, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov,
podpora predaja pre tretie osoby, predvádzanie
tovaru, veľkoobchodná a maloobchodná činnosť
v oblasti predaja hotových jedál a nápojov, veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v oblasti
predaja obrazov a umeleckých diel, poskytovanie
uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35 až 45.
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(540) Bonjour
(731) Ing. Ľudmila Soókyová - 1.A, Súmračná 24, 821 02
Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1272-2007
16.7.2007
9
9 - Automat na príjem a výdaj peňazí.

(540) SMARTCASH
(731) UCE Trust, s. r. o., Halalovka 2370/5, 911 08 Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1273-2007
16.7.2007
35, 42
35 - Maloobchodný (veľkoobchodný) predaj automatov na príjem a výdaj peňazí, bankomatov, ich
komponentov a softvéru.
42 - Výskum a vývoj nových automatov a bankomatov.

(540) BANKART
(731) UCE Trust, s. r. o., Halalovka 2370/5, 911 08 Trenčín, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)
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5003-2007
3.1.2007
9, 16, 35, 38, 41, 42, 45
9 - Elektrické časopisy, elektronické periodiká
a knihy v elektronickej podobe stiahnuté z telekomunikačnej siete, magnetické a optické nosiče
údajov, záznamové disky, CD disky, DVD disky,
videokazety, nosiče zvukových záznamov a zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálne záznamové disky, počítače, počítačové súčasti a nahrané programy, periférne zariadenia k počítačom, počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete, informačné produkty na magnetických a optických nosičoch, elektronické informačné katalógy, zariadenia a prístroje na prenos,
záznam alebo reprodukciu zvuku, obrazu alebo
dát, prístroje a nástroje fotografické, kinematografické, optické, signalizačné.
16 - Periodická a neperiodická tlač a publikácie,
časopisy, noviny, knihy, brožúry, tlačivá, plagáty
všetkých druhov a rozmerov, 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, papierové zástavy, pútače z papiera alebo z lepenky, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné predmety,
kancelárske potreby s výnimkou nábytku, pečiatky, pečate, pečatné vosky, písacie potreby, papiernický tovar, obálky, obaly, nálepky, lepiace
štítky, netextilné etikety, kancelársky papier, kopírovací papier, listový papier, papierové pásky,
baliaci papier, adresové štítky do adresovacích
strojov, spisové obaly, albumy, atlasy, formuláre,
formuláre na zmluvy a podania, obežníky, predmety z kartónu, plastové fólie na balenie, lepidlá
a lepiace pásky na kancelárske účely a na použitie v domácnosti, stolové prestieranie z papiera,
papierové servítky, papierové utierky, vrecia a vrecká z papiera alebo z plastických materiálov, vzory na výrobu odevov.
35 - Vzťahy s verejnosťou, prieskum trhu a verejnej mienky, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, štatistické informácie, prieskum vzťahov s verejnosťou, prieskum
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím, prieskum vzťahov medzi
občanmi, inštitúciami a spoločenským prostredím, činnosť politických strán, politických hnutí
a mimovládnych organizácií spočívajúca v propagácii politických programov a dokumentov,
činnosť politických strán, politických hnutí a mimovládnych organizácií spočívajúca vo vzťahoch
s verejnosťou, činnosť politických strán, politických hnutí a mimovládnych organizácií spočívajúca v lobistických službách na obchodné účely,
odborné poradenstvo v oblasti obchodného franchisingu, marketingové štúdie, obchodný manažment, pomoc pri riadení obchodných činností,
odborné obchodné poradenstvo, poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií,
hospodárske a ekonomické predpovede, komerčné reklamné kancelárie, reklama, reklamné činnosti, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných

alebo náborových materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zverejňovanie náborových textov,
lepenie plagátov, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov, reklamných a náborových materiálov, zbieranie a zoraďovanie
údajov do počítačových databáz, vedenie kartoték v počítači, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, prepisovanie,
spracovanie textov, uverejňovanie reklamných
textov, rozširovanie reklamných, inzertných a náborových oznamov, príprava inzertných stĺpcov,
organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, zabezpečovanie predplácania novín a časopisov, zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby, maloobchodná činnosť
s nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov
alebo zvukovo-obrazových záznamov, maloobchodná činnosť s tlačovinami, sprostredkovanie
obchodu s tovarom, najmä s tlačovinami, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
38 - Telekomunikačné služby, 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, telekomunikačné
služby v oblasti poskytovania prístupu k elektronickému obchodu, telefónna komunikácia, prenájom zariadení na prenos informácií, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Vydávanie časopisov, novín, kníh, periodík,
neperiodickej tlače, vydávanie textov s výnimkou
reklamných alebo náborových, online vydávanie
časopisov, novín a kníh v elektronickej forme,
vydávanie a edícia elektronicky reprodukovateľných textov, elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), výroba audiovizuálnych programov, služby poskytované alebo spojené s franchisingom v oblasti vydávania časopisov novín,
periodík a neperiodickej tlače, činnosť politických strán, politických hnutí a mimovládnych
organizácií spočívajúca vo vzdelávaní, organizovaní a zhromažďovaní občanov, služby v oblasti
zábavy a kultúrnych podujatí, fotografovanie, reportážne služby, filmová a fotografická tvorba,
spoločenská výchova, vzdelávanie, školenia, pedagogické informácie, informácie o výchove, vzdelávaní a možnostiach zábavy, poradenstvo v oblasti vzdelávania, knižnice, služby nahrávacích štúdií, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie spoločenských a politických zhromaždení, organizovanie
manifestácií a sprievodov, organizovanie lotérií
a plesov, športových súťaží, živých vystúpení,
zverejňovanie textov iných ako reklamných, knižnice, výroba rozhlasových alebo televíznych pro-
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gramov, zábava, pobavenie, sprostredkovanie a poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
42 - Poradenstvo v oblasti ľudských práv, spoločenské, politické alebo politologické analýzy
a predpovede, kontrola kvality, analýzy, posudzovanie a hodnotenie kvality časopisov, novín
a inej periodickej alebo neperiodickej tlače, certifikácia časopisov, novín a inej periodickej alebo
neperiodickej tlače, poradenské služby v oblasti
riadenia kvality, grafický dizajn a priemyselný
dizajn, prevádzkovanie webového portálu a webových stránok, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov, hosťovanie na
počítačových stránkach, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru a softvéru, aktualizovanie počítačových programov, návrh počítačových
systémov, tvorba softvéru, prevod a konverzia
počítačových programov a údajov okrem fyzickej konverzie, prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, inštalácia počítačových programov, servis
počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, prenájom počítačov a počítačového softvéru, obnovovanie počítačových
databáz, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
45 - Poskytovanie právnych služieb, právne poradenstvo, spravovanie autorských práv, odborné
poradenstvo v oblasti franchisingu okrem obchodného a finančného franchisingu, činnosť politických strán, politických hnutí a mimovládnych
organizácií spočívajúca v zastupovaní záujmov občanov predovšetkým pred verejnými alebo štátnymi
orgánmi a inštitúciami, licencie práv duševného
vlastníctva.
(540)

(731) Klub Strážov, Nábrežná 999/13, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

5041-2007
15.1.2007
35, 41, 42
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovaru a služieb, poradenstvo
a manažment pre podniky, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, sprostredkovateľské služby v rámci obchodu, obchodný alebo
podnikateľský prieskum, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovanie obchodu s vínom, reklama, organizovanie výstav na reklamné
a obchodné účely, organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav a veľtrhov, usporadúvanie a prevádzkovanie komerčných výstav, veľtrhov vín, miestnych vinoték, rozširovanie reklamných oznamov, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, distribúcia vzo-
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riek, zverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
prenájom reklamných priestorov, podpora predaja (pre tretie osoby), prieskum trhu, marketingová činnosť, služby v oblasti reklamy a prezentácie vinárskych produktov.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, vzdelávanie, zábava, organizovanie zábavných, kultúrnych
a spoločenských podujatí, ochutnávky vín ako
spoločenské akcie, organizovanie výstav a veľtrhov na vzdelávacie a zábavné účely, organizovanie súťaží, organizovanie odborných vinárskych
súťaží, vzdelávanie v oblasti vinárstva, organizovanie školení, seminárov, konferencií z oblasti
vinárstva, organizovanie spoločenských podujatí,
organizovanie vinárskych súťaží a ochutnávok
vína.
42 - Hodnotenie vín.
(540)

(591) biela, modrá, červená, žltá, čierna
(731) GAUDIUM, centrum oddychu, s. r. o., Potočná 3,
900 91 Limbach, SK;
(740) Benčík Ivan, JUDr., Bratislava, SK;

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

5054-2007
18.1.2007
7, 35, 36, 37
7 - Stavebné, zemné, cestné a poľnohospodárske
stroje a zariadenia; dozéry, pásové dozéry, rýpadlá, kolesové rýpadlá, kĺbové rýpadlá - nakladače,
rýpadlá - nakladače, grejdre, kolesové nakladače,
kĺbové kolesové nakladače, šmykom ria-dené nakladače, teleskopické manipulátory, ťahačové
valce, tendemové valce, kombinované valce, vibračné valce, vedené valce, pneumatické valce,
jednosmerné a obojsmerné vibračné dosky, vibračné nohy, kompaktory pevného odpadu, frézy,
hydraulické demolačné kladivá, elektrické
pneumatické kladivá, dumpre, čerpadlá na betón,
miešače betónu, univerzálne dokončovacie stroje,
betónové miešačky, buldozéry, žeriavy; časti
strojov; súkolesia a prevody a ich časti
okrem súkolesí a prevodov pre pozemné vozidlá;
prevody strojov, prevody s výnimkou prevodov
pre pozemné vozidlá; kolesá, ozubené kolesá ako
časti strojov.
35 - Reklama; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov; maloobchodný predaj tovarov
uvedených v triede 7; sprostredkovanie obchodu
s tovarmi uvedenými v triede 7; poskytovanie
obchodných informácií, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 37.
36 - Poisťovníctvo, služby v oblasti financovania; finančný lízing, informácie o finančnom lízingu; informácie o poistení, sprostredkovanie
poistenia.
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na potrubia, kovové nadstavce, kovové nádoby,
kovové prípojky a odbočky potrubia, kovové
spojovacie skrutky na rúry, kovové svorky na rúry, kovové tesniace uzávery, kovové tlakové potrubia, kovové ventily, nie ako časti strojov.
7 - Čerpadlá ako časti strojov, ventily ako časti
strojov, zariadenia na izolovanie potrubí.
9 - Zariadenia na skúšanie potrubí.
11 - Ohrievače vody; zariadenia na prívod vody;
zariadenia na úpravu vody; zariadenia na teplovodné kúrenie; teplovodné vykurovacie zariadenia; prístroje na chladenie vzduchu; ionizátory na
čistenie vzduchu; stroje a prístroje na čistenie
vzduchu; zariadenia na filtrovanie vzduchu; zariadenia na osviežovanie vzduchu.
35 - Automatizované spracovanie dát; komerčné
informačné kancelárie; obchodné konzultácie;
sprostredkovanie nákupu a predaja tepelnej energie.
36 - Správa nehnuteľností.
37 - Klampiarstvo a inštalatérstvo; montáž a opravy plynových technických zariadení; opravy a montáž kotlov a tlakových nádob stabilných; oprava
elektromerov, zváracích transformátorov, čerpadiel, rotačných strojov a asynchrónnych motorov;
montáž a opravy meračov tepla; montáž a opravy
plynových zariadení, potrubí a zariadení na prepravu a rozvod ropných produktov a chemických
látok.
39 - Rozvod vody; zásobovanie vodou.
40 - Výroba tepelnej energie; úprava vody; čistenie vzduchu; osviežovanie vzduchu.
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe;
kontrola kvality prevádzkových kotlov, tlakových
nádob stabilných a plynových zariadení, revízie
a skúšky plynových zariadení, potrubí a zariadení
na prepravu a rozvod ropných produktov a chemických látok.

37 - Montáž, údržba a opravy strojov; údržba,
opravy a servis strojov uvedených v triede 7; poskytovanie informácií o opravách; opravy zámkov; prenájom strojov a zariadení uvedených
v triede 7; požičiavanie strojov a zariadení uvedených v triede 7.
(540)

(591) biela, modrá, oranžová
(731) Hydrex, s. r. o, Partizánska 1877, 962 05 Hriňová, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

5055-2007
19.1.2007
16, 35, 38, 39, 41
16 - Tlačoviny, brožúry, časopisy, knihy, fotografie, komixy, kalendáre, reklamné materiály
z papiera a papierové podložky, papiernický tovar a písacie potreby, obalové materiály z plastických hmôt patriace do triedy 16, potreby pre
umelcov patriace do triedy 16.
35 - Reklama, televízna reklama, online reklama
v počítačovej komunikačnej sieti, reklama prostredníctvom mobilných telefónov, produkcia reklamných spotov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, prenájom reklamných plôch.
38 - Informačné kancelárie, tlačové kancelárie.
39 - Distribúcia audio- a/alebo videonosičov s televíznymi programami a hranými filmami.
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových programov, organizovanie zábavných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, organizovanie
vzdelávacích, vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie festivalov umeleckej tvorby
a výkonov, najmä hudobných, filmových a divadelných festivalov, rozhlasová, televízna zábava,
pobavenie, zábava, plánovanie a organizovanie večierkov.

MAFSTORY
(MAFIÁNSKE HISTORKY)

(731) Adamec Igor, Umelecká agentúra MADAM, Klincová 17, 821 08 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5060-2007
19.1.2007
32, 33
32 - Nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(540) WINARKA
(731) FOOD STAR, s. r. o., Kapusnícka 373/17, 955 01
Nemčice, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5074-2007
26.1.2007
6, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40, 42
6 - Kovové rúry a rúrky, potrubia, fitingy, kovové spojky na potrubia, drobný železiarsky tovar,
kovové vzduchovody ventilačných a klimatizačných zariadení, kovové potrubia, kovové kolená

(540)

(591) červená, modrá
(731) TERMMING, a.s., Bukureštská 2, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Jóža Marcel, JUDr. Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5075-2007
26.1.2007
6, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40, 42
6 - Kovové rúry a rúrky, potrubia, fitingy, kovové spojky na potrubia, drobný železiarsky tovar,
kovové vzduchovody ventilačných a klimatizačných zariadení, kovové potrubia, kovové kolená
na potrubia, kovové nadstavce, kovové nádoby,
kovové prípojky a odbočky potrubia, kovové spojovacie skrutky na rúry, kovové svorky na rúry,
kovové tesniace uzávery, kovové tlakové potrubia, kovové ventily, nie ako časti strojov.
7 - Čerpadlá ako časti strojov, ventily ako časti
strojov, zariadenia na izolovanie potrubí.
9 - Zariadenia na skúšanie potrubí.
11 - Ohrievače vody; zariadenia na prívod vody;
zariadenia na úpravu vody; zariadenia na teplovodné kúrenie; teplovodné vykurovacie zariadenia; prístroje na chladenie vzduchu; ionizátory na
čistenie vzduchu; stroje a prístroje na čistenie
vzduchu; zariadenia na filtrovanie vzduchu; zariadenia na osviežovanie vzduchu.
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35 - Automatizované spracovanie dát; komerčné
informačné kancelárie; obchodné konzultácie;
sprostredkovanie nákupu a predaja tepelnej energie.
36 - Správa nehnuteľností.
37 - Klampiarstvo a inštalatérstvo; montáž a opravy plynových technických zariadení; opravy a montáž kotlov a tlakových nádob stabilných; oprava
elektromerov, zváracích transformátorov, čerpadiel, rotačných strojov a asynchrónnych motorov;
montáž a opravy meračov tepla; montáž a opravy
plynových zariadení, potrubí a zariadení na prepravu a rozvod ropných produktov a chemických
látok.
39 - Rozvod vody; zásobovanie vodou.
40 - Výroba tepelnej energie; úprava vody; čistenie vzduchu; osviežovanie vzduchu.
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe;
kontrola kvality prevádzkových kotlov, tlakových
nádob stabilných a plynových zariadení, revízie
a skúšky plynových zariadení, potrubí a zariadení
na prepravu a rozvod ropných produktov a chemických látok.
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(540)

(731) Leonardo technology s. r. o., K Vápence 601,
692 01 Mikulov, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

(540)

5088-2007
1.2.2007
35, 39
35 - Maloobchodné služby s tovarmi patriacimi
do tried 1 až 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb na dobierku.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku; doručovacie
služby, kuriérske služby; doručovanie balíkov;
doručovanie novín a časopisov; doručovanie tovaru; dovoz, doprava; prepravné služby; skladovanie; skladovanie tovaru; služby v doprave a preprave; sprostredkovanie prepravy; uskladnenie tovaru.

(540)
(591) červená, modrá
(731) TERMMING, a.s., Bukureštská 2, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Jóža Marcel, JUDr., Bratislava, SK;

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

5081-2007
29.1.2007
9, 35, 42
9 - Softvér, nahrané počítačové programy, zariadenia a príslušenstvo pre informačné systémy.
35 - Ekonomické a organizačné poradenstvo, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42.
42 - Tvorba, vývoj, aktualizovanie, inštalácia, prenájom a servis počítačových programov a softvéru, návrh informačných počítačových systémov,
programovanie, poradenstvo a konzultácie v oblasti informačných systémov a počítačových programov, poskytovanie počítačových programov na
základe dohody s autorom.

(540) ASPHERE
(731) ASPHERE, a. s., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5086-2007
31.1.2007
7, 9, 16, 37
7 - Tlačiarenské stroje na tlač výrobkov sieťotlačou, tampónovou tlačou, injektom, laserovou potlačou, termotransferovou tlačou, etiketovacie stroje, zariadenia a stroje pre kníhviazačský priemysel, súčasti týchto strojov uvedených v triede 7.
9 - Počítačové tlačiarne.
16 - Ručné etiketovacie prístroje, kancelárske prístroje a stroje na viazanie kníh a tlačovín.
37 - Montáž, servis a opravy strojov a zariadení
v uvedených triedach 7, 9 a 16.

(731) Diko Aleš, Nejedlého 57, 841 02 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5171-2007
20.2.2007
6, 7, 35, 42
6 - Bronz, bronz na náhrobky, bronzové odliatky, umelecké diela z bronzu, mosadzné odliatky,
odliatky z ušľachtilej ocele, drobná antikorová
plastika, písmená a číslice z obyčajných kovov
s výnimkou písmen a číslic ako tlačových znakov, sošky z obyčajných kovov, liatina, kovové
odliatky na náhrobné dosky a pomníky, kovové
vázy, svietniky, náhrobné kahance, ohrady hrobiek, kovové pamätné tabule, plechové ozdobné
predmety na hroby, schodiská, drobný železiarsky tovar.
7 - Obrábacie stroje riadené počítačovým softvérom, stroje a náradie na spracovanie kameňa,
stroje a nástroje na vŕtanie do kovu a do kameňa,
ručné nástroje a náradie, odlievacie formy.
35 - Obchodný manažment, pomoc pri riadení
obchodných činností, marketing, reklama, sprostredkovanie obchodu s kovovými výrobkami,
sprostredkovanie obchodu s tovarom uvedeným
v triede 6 a 7.
42 - Priemyselný dizajn, návrhy pomníkov a hrobiek, navrhovanie vŕtacích šablón na osádzanie
písma.

(540) AMV
(731) AMV Slovakia, s. r. o., Dostojevského 2, 940 63
Nové Zámky, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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5185-2007
22.2.2007
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) KRAVIČKA
(731) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5190-2007
23.2.2007
32, 33
32 - Nealkoholické nápoje, stolné a minerálne
vody, šumivé nealkoholické nápoje, nealkoholické sekty, ovocné šťavy a nealkoholické nápoje
z ovocných štiav, vína s odstráneným alkoholom,
sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou pív, vína
všetkých druhov, sekty, miešané nápoje s alkoholom.

(540) SENECA
(731) Moravské vinařské závody Bzenec, s.r.o., Zámecká 1508, 696 81 Bzenec, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5207-2007
27.2.2007
32, 35
32 - Pivo.
35 - Reklamná a propagačná činnosť; maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triede 32,
sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými
v triede 32.

(540)

(591) oranžová, hnedá, sivá, žltá, biela, čierna

(731) PIVOVAR CODECON spol. s r.o., Hlavná 325,
900 41 Rovinka, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

5217-2007
28.2.2007
32
32 - Pivo.

(731) Heineken Slovensko, a. s., Štefánikova 79, 949 01
Nitra, SK;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

5258-2007
8.3.2007
9, 35, 38, 41, 42
9 - Telekomunikačná technika a výpočtová technika všetkého druhu, najmä počítače (vrátane počítačových doplnkov); počítačové programy, najmä počítačové programy na prístup a použitie internetu, počítačové programy na riadenie siete,
počítačové programy na záznam, spracovanie,
príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát, počítačové
programy stiahnuté z telekomunikačnej siete; počítačové hry; počítačový softvér na umožnenie
pripojenia k bázam dát a k internetu; počítačový
softvér na umožnenie vyhľadávania dát; vysielače elektronických signálov; telegrafy; telefónne
prístroje; prenosné telefóny; modemy; vysielacie
zariadenia; zvukové nahrávacie a prehrávacie zariadenia; Magio Router, Magio Box; magnetické
karty; elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete; televízne prijímače; kinofilmy, videokazety, videopásky.
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz,
zoraďovanie údajov v počítačových databázach,
spracovanie textu, reklama (online) v počítačovej
komunikačnej sieti, televízna reklama, prenájom
reklamného času vo všetkých komunikačných
médiách; odborné obchodné poradenstvo, odkazovacie telefónne služby pre neprítomných predplatiteľov, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, vydávanie a aktualizovanie reklamných textov, obchodná činnosť,
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo.
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby, najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačného
pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, počítačová komunikácia, poskytovanie priestoru na diskusiu na internete, poskytovanie prístupu do databáz, komunikácia prostredníctvom optických káblov, komunikácia
pomocou počítačových terminálov, telefonické
služ-by, elektronická pošta, hlasová odkazová
služba, telekonferenčné služby, prenosy správ
faxmi, pre-nosy správ a obrázkových informácií
pomocou počítačov, prenos signálov pomocou
satelitu, televízne vysielanie, vysielanie káblovej
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televízie, telekonferenčné služby, telekomunikačné informácie, poskytovanie telekomunikačných kanálov pre telenákupy, služby poskytované elektronickými tabuľami, prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí, prenájom telefónov, prenájom modemov, prenájom
telekomunikačných prístrojov.
41 - Poskytovanie (online) elektronických publikácií bez možnosti kopírovania, poskytovanie (online) počítačových hier, prenájom filmov, prenájom televíznych prijímačov, výroba televíznych
programov, zábava, organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované
online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov
s výnimkou reklamných, prenájom kinematografických filmov, prenájom audionahrávok, informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove
a vzdelávaní.
42 - Počítačové programovanie (vrátane aktualizácie), počítačové databázy (obnovovanie), návrh
počítačových systémov, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej
konverzie), poskytovanie internetových vyhľadávačov, prenájom webových serverov, vytváranie
a udržiavanie počítačových stránok (webových)
pre zákazníkov, prenájom počítačového softvéru,
prenájom počítačov, štúdie technických projektov, expertízy (inžinierske práce), kalibrácia.

vých súboroch pre zákazníkov, vydávanie a aktualizovanie reklamných textov, obchodná činnosť,
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo.
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby, najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačného
pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, počítačová komunikácia, poskytovanie priestoru na diskusiu na internete, poskytovanie prístupu do databáz, komunikácia prostredníctvom optických káblov, komunikácia
pomocou počítačových terminálov, telefonické
služ-by, elektronická pošta, hlasová odkazová
služba, telekonferenčné služby, prenosy správ
faxmi, pre-nosy správ a obrázkových informácií
pomocou počítačov, prenos signálov pomocou
satelitu, televízne vysielanie, vysielanie káblovej
televízie, telekonferenčné služby, telekomunikačné informácie, poskytovanie telekomunikačných kanálov pre telenákupy, služby poskytované elektronickými tabuľami, prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí, prenájom telefónov, prenájom modemov, prenájom
telekomunikačných prístrojov.
41 - Poskytovanie (online) elektronických publikácií bez možnosti kopírovania, poskytovanie (online) počítačových hier, prenájom filmov, prenájom televíznych prijímačov, výroba televíznych
programov, zábava, organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované
online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov
s výnimkou reklamných, prenájom kinematografických filmov, prenájom audionahrávok, informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove
a vzdelávaní.
42 - Počítačové programovanie (vrátane aktualizácie), počítačové databázy (obnovovanie), návrh
počítačových systémov, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej
konverzie), poskytovanie internetových vyhľadávačov, prenájom webových serverov, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových) pre zákazníkov, prenájom počítačového
softvéru, prenájom počítačov, štúdie technických
projektov, expertízy (inžinierske práce), kalibrácia.

(540)

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

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

5259-2007
8.3.2007
9, 35, 38, 41, 42
9 - Telekomunikačná technika a výpočtová technika všetkého druhu, najmä počítače (vrátane počítačových doplnkov); počítačové programy, najmä počítačové programy na prístup a použitie internetu, počítačové programy na riadenie siete,
počítačové programy na záznam, spracovanie,
príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát, počítačové
programy stiahnuté z telekomunikačnej siete; počítačové hry; počítačový softvér na umožnenie
pripojenia k bázam dát a k internetu; počítačový
softvér na umožnenie vyhľadávania dát; vysielače elektronických signálov; telegrafy; telefónne
prístroje; prenosné telefóny; modemy; vysielacie
zariadenia; zvukové nahrávacie a prehrávacie zariadenia; Magio Router, Magio Box; magnetické
karty; elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete; televízne prijímače; kinofilmy, videokazety, videopásky.
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz,
zoraďovanie údajov v počítačových databázach,
spracovanie textu, reklama (online) v počítačovej
komunikačnej sieti, televízna reklama, prenájom
reklamného času vo všetkých komunikačných
médiách; odborné obchodné poradenstvo, odkazovacie telefónne služby pre neprítomných predplatiteľov, vyhľadávanie informácií v počítačo-
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(540)

(591) sivá, magenta
(731) Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5260-2007
8.3.2007
9, 35, 38, 41, 42
9 - Telekomunikačná technika a výpočtová technika všetkého druhu, najmä počítače (vrátane počítačových doplnkov); počítačové programy, najmä počítačové programy na prístup a použitie internetu, počítačové programy na riadenie siete,
počítačové programy na záznam, spracovanie,
príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát, počítačové
programy stiahnuté z telekomunikačnej siete; po-
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čítačové hry; počítačový softvér na umožnenie
pripojenia k bázam dát a k internetu; počítačový
softvér na umožnenie vyhľadávania dát; vysielače elektronických signálov; telegrafy; telefónne
prístroje; prenosné telefóny; modemy; vysielacie
zariadenia; zvukové nahrávacie a prehrávacie zariadenia; Magio Router, Magio Box; magnetické
karty; elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete; televízne prijímače; kinofilmy, videokazety, videopásky.
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz,
zoraďovanie údajov v počítačových databázach,
spracovanie textu, reklama (online) v počítačovej
komunikačnej sieti, televízna reklama, prenájom
reklamného času vo všetkých komunikačných
médiách; odborné obchodné poradenstvo, odkazovacie telefónne služby pre neprítomných predplatiteľov, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, vydávanie a aktualizovanie reklamných textov, obchodná činnosť,
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo.
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby, najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačného
pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, počítačová komunikácia, poskytovanie priestoru na diskusiu na internete, poskytovanie prístupu do databáz, komunikácia prostredníctvom optických káblov, komunikácia pomocou počítačových terminálov, telefonické služby, elektronická pošta, hlasová odkazová služba,
telekonferenčné služby, prenosy správ faxmi,
prenosy správ a obrázkových informácií pomocou počítačov, prenos signálov pomocou satelitu,
televízne vysielanie, vysielanie káblovej televízie,
telekonferenčné služby, telekomunikačné informácie, poskytovanie telekomunikačných kanálov
pre telenákupy, služby poskytované elektronickými tabuľami, prenájom prístupového času do
svetových počítačových sietí, prenájom telefónov, prenájom modemov, prenájom telekomunikačných prístrojov.
41 - Poskytovanie (online) elektronických publikácií bez možnosti kopírovania, poskytovanie (online)počítačových hier, prenájom filmov, prenájom televíznych prijímačov, výroba televíznych
programov, zábava, organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované
online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov
s výnimkou reklamných, prenájom kinematografických filmov, prenájom audionahrávok, informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove
a vzdelávaní.
42 - Počítačové programovanie (vrátane aktualizácie), počítačové databázy (obnovovanie), návrh
počítačových systémov, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej
konverzie), poskytovanie internetových vyhľadávačov, prenájom webových serverov, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových) pre zákazníkov, prenájom počítačového
softvéru, prenájom počítačov, štúdie technických
projektov, expertízy (inžinierske práce), kalibrácia.

(540)

(591) magenta

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

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

5262-2007
9.3.2007
9, 35, 38, 41, 42
9 - Počítačové programy, počítačový softvér, počítačové softvéry na ochranu dát, elektronické
databázy, programové vybavenie pre informačné
technológie a komunikácie, programové vybavenie umožňujúce elektronické obchodovanie, systémy informačných technológií zaradených v triede 9, informácie a záznamy v elektronickej podobe, informačné produkty na nosičoch aj v elektronických, dátových informačných a komunikačných sieťach, elektronické siete, lokálne aj
rozsiahle počítačové siete, dátové siete, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy
v elektronickej podobe, elektronické časopisy.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi, reklamná a inzertná činnosť, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek
média, prostredníctvom telefónnej dátovej alebo
informačnej siete, riadenie počítačových databáz,
zber a systematizácia informácií do počítačových databáz, poskytovanie informácií a iných
informačných produktov všetkých druhov, a to
reklamného charakteru, multimediálnych informácií, inzercie a marketingu, komerčné využitie
internetu v oblastiach komerčných internetových
médií a vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre zákazníkov), poradenstvo v oblasti
elektronického spracovania textu a obrazu, sprostredkovateľské služby v oblasti výpočtovej informačnej techniky, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti spracovania a vyhľadávania vedeckých informácií, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti spracovania a vyhľadávania vedeckých informácií prostredníctvom internetu, poskytovanie informácií a iných informačných produktov týkajúcich sa komerčného využitia internetu, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch, informačných produktov na nosičoch,
v elektronických dátových informačných a komunikačných sieťach, elektronické obchodovanie, automatizované spracovanie dát, administratívne, organizačné a technické práce súvisiace
s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zaraďovaním informácií.
38 - Počítačová komunikácia, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, telegrafická komunikácia, správa komunikačných zariadení a telekomunikačných sietí, softvérové a hardvérové dohliadacie systémy komunikačných zariadení a telekomunikačných sietí, telekomunikačné, komunikačné, telefonické, faxové a telefaxové služby, služby zberu a prenosu správ,
prenos a príjem údajov a informácií, služby doručovania elektronických správ, online informačné služby súvisiace s telekomunikáciami, služby
výmeny údajov, prenos údajov telekomunikáciami, služby satelitnej komunikácie, služby videotextu a prehliadania údajov, služby videospráv, služby videokonferencií, služby videotelefónu, telekomunikácia informácie (vrátane webových stránok), poskytovanie užívateľského prístupu na internet, poskytovanie telekomunikačné-
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ho spojenia na internet a databázy, prevádzka programového vybavenia, prístupného verejne z internetovej siete pre ľubovoľný počet zákazníkov
alebo iba pre určitého zákazníka, služby telekomunikačného prístupu.
41 - Zabezpečovanie, usporadúvanie a organizovanie seminárov, kurzov a školení v oblasti výpočtovej techniky, vydávanie (online) kníh a časopisov v elektronickej forme, poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania) s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov.
42 - Služby návrhu, výroby, vývoja a implementácie počítačových softvérov, a to najmä počítačových softvérov na ochranu dát; úpravy a aktualizovanie počítačových softvérov, najmä počítačových softvérov na ochranu dát; softvérové dohliadacie systémy počítačov, počítačových sietí,
komunikačných zariadení a telekomunikačných
sietí; grafický dizajn na počítači, správa počítačových sietí, správa počítačových systémov a archivačných zariadení na skladovanie a zálohovanie
dát; údržba a následná aktualizácia webových serverov a webových stránok pre zákazníkov, konzultačné, poradenské a lektorské služby v oblasti
výpočtovej techniky, spracovanie a poskytovanie
informácií v oblasti počítačových softvérov, poskytovanie počítačových softvérov; konzultačné a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb,
služby návrhu, vývoja a implementácie automatizovaných systémov riadenia kontaktných centier
a helpdeskových systémov.
(540) BLOX
(731) DandiWay, s. r. o., Pyrenejská 7, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5289-2007
15.3.2007
32, 35, 38, 41
32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); nealkoholické aperitívy;
energetické nápoje; izotonické nápoje; nápoje
z nealkoholických štiav; nealkoholické výťažky
z ovocia; ovocné a zeleninové šťavy, nealkoholické nápoje z ovocných štiav; nealkoholické
koktaily; príchuti na výrobu nápojov; sódová voda; stolové vody; sýtená voda; prípravky na výrobu nápojov; prípravky na výrobu sýtenej vody;
tablety na prípravu šumivých nápojov; prášky na
výrobu šumivých nápojov; šerbety (ovocné nápoje); diétne nápoje, nie na lekárske účely; bioinformačné širokospektrálne regeneračné nápoje,
nie na lekárske účely; nenávykové nápoje na stimuláciu a regeneráciu organizmu alebo na zvýšenie jeho výkonnosti, nie na lekárske účely;
koncentráty na výrobu nápojov fortifikované stopovými prvkami, vitamínmi, prírodnými alebo minerálnymi extraktmi, nie na lekárske účely.
35 - Marketing; marketingové štúdie; obchodný
alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu;
prieskum verejnej mienky; organizovanie výstav
na komerčné alebo reklamné účely; podpora predaja; predvádzanie tovaru na reklamné účely a na
podporu predaja; reklama; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
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tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vylepovanie plagátov; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média.
38 - Počítačová komunikácia; rozširovanie, zverejňovanie a prenos informácií prostredníctvom
internetu, informačných a telekomunikačných
prostriedkov.
41 - Diskotéky; zábavné klubové služby; nočné
kluby; organizovanie predstavení; organizovanie
hudobných a iných súťaží; udeľovanie cien;
organizovanie hudobných festivalov a živých vystúpení; organizovanie súťaží; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; prevádzkovanie karaoke; organizovanie
zábavných súťaží; zábava, pobavenie; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; výroba divadelných alebo iných predstavení; výroba rozhlasových alebo televíznych programov;
informácie o možnostiach zábavy a rozptýlenia;
poskytovanie elektronických publikácií online;
vydávanie textov v elektronickej forme s výnimkou reklamných alebo náborových, poskytovanie
informácií týkajúcich sa zábavy a kultúry online.
(540) booomeranggoral party
(731) !BOOOM!, s. r. o., Nevädzova 5, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5290-2007
15.3.2007
32, 35, 38, 41
32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); nealkoholické aperitívy;
energetické nápoje; izotonické nápoje; nápoje
z nealkoholických štiav; nealkoholické výťažky
z ovocia; ovocné a zeleninové šťavy, nealkoholické nápoje z ovocných štiav; nealkoholické
koktaily; príchuti na výrobu nápojov; sódová voda; stolové vody; sýtená voda; prípravky na výrobu nápojov; prípravky na výrobu sýtenej vody;
tablety na prípravu šumivých nápojov; prášky na
výrobu šumivých nápojov; šerbety (ovocné nápoje); diétne nápoje, nie na lekárske účely; bioinformačné širokospektrálne regeneračné nápoje,
nie na lekárske účely; nenávykové nápoje na stimuláciu a regeneráciu organizmu alebo na zvýšenie jeho výkonnosti, nie na lekárske účely;
koncentráty na výrobu nápojov fortifikované stopovými prvkami, vitamínmi, prírodnými alebo
minerálnymi extraktmi, nie na lekárske účely.
35 - Marketing; marketingové štúdie; obchodný
alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu;
prieskum verejnej mienky; organizovanie výstav
na komerčné alebo reklamné účely; podpora predaja; predvádzanie tovaru na reklamné účely a na
podporu predaja; reklama; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vylepovanie plagátov; reklamná, inzertná a propagačná činnosť
prostredníctvom akéhokoľvek média.
38 - Počítačová komunikácia; rozširovanie, zverejňovanie a prenos informácií prostredníctvom
internetu, informačných a telekomunikačných
prostriedkov.
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41 - Diskotéky; zábavné klubové služby; nočné
kluby; organizovanie predstavení; organizovanie
hudobných a iných súťaží; udeľovanie cien;
organizovanie hudobných festivalov a živých vystúpení; organizovanie súťaží; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; prevádzkovanie karaoke; organizovanie
zábavných súťaží; zábava, pobavenie; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; výroba divadelných alebo iných predstavení; výroba rozhlasových alebo televíznych programov;
informácie o možnostiach zábavy a rozptýlenia;
poskytovanie elektronických publikácií online;
vydávanie textov v elektronickej forme s výnimkou reklamných alebo náborových, poskytovanie
informácií týkajúcich sa zábavy a kultúry online.

(540) booomerangparty
(731) !BOOOM!, s. r. o., Nevädzova 5, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5292-2007
15.3.2007
32, 35, 38, 41
32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); nealkoholické aperitívy;
energetické nápoje; izotonické nápoje; nápoje
z nealkoholických štiav; nealkoholické výťažky
z ovocia; ovocné a zeleninové šťavy, nealkoholické nápoje z ovocných štiav; nealkoholické
koktaily; príchuti na výrobu nápojov; sódová voda; stolové vody; sýtená voda; prípravky na výrobu nápojov; prípravky na výrobu sýtenej vody;
tablety na prípravu šumivých nápojov; prášky na
výrobu šumivých nápojov; šerbety (ovocné nápoje); diétne nápoje, nie na lekárske účely; bioinformačné širokospektrálne regeneračné nápoje,
nie na lekárske účely; nenávykové nápoje na stimuláciu a regeneráciu organizmu alebo na zvýšenie jeho výkonnosti, nie na lekárske účely;
koncentráty na výrobu nápojov fortifikované stopovými prvkami, vitamínmi, prírodnými alebo
minerálnymi extraktmi, nie na lekárske účely.
35 - Marketing; marketingové štúdie; obchodný
alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu;
prieskum verejnej mienky; organizovanie výstav
na komerčné alebo reklamné účely; podpora predaja; predvádzanie tovaru na reklamné účely a na
podporu predaja; reklama; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; vylepovanie plagátov; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média.
38 - Počítačová komunikácia; rozširovanie, zverejňovanie a prenos informácií prostredníctvom
internetu, informačných a telekomunikačných
prostriedkov.
41 - Diskotéky; zábavné klubové služby; nočné
kluby; organizovanie predstavení; organizovanie
hudobných a iných súťaží; udeľovanie cien;
organizovanie hudobných festivalov a živých vystúpení; organizovanie súťaží; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; prevádzkovanie karaoke; organizovanie

zábavných súťaží; zábava, pobavenie; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; výroba divadelných alebo iných predstavení; výroba rozhlasových alebo televíznych programov;
informácie o možnostiach zábavy a rozptýlenia;
poskytovanie elektronických publikácií online;
vydávanie textov v elektronickej forme s výnimkou reklamných alebo náborových, poskytovanie
informácií týkajúcich sa zábavy a kultúry online.
(540) stolibooom party
(731) !BOOOM!, s. r. o., Nevädzova 5, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

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

5293-2007
15.3.2007
32, 35, 38, 41
32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); nealkoholické aperitívy;
energetické nápoje; izotonické nápoje; nápoje
z nealkoholických štiav; nealkoholické výťažky
z ovocia; ovocné a zeleninové šťavy, nealkoholické nápoje z ovocných štiav; nealkoholické
koktaily; príchuti na výrobu nápojov; sódová voda; stolové vody; sýtená voda; prípravky na výrobu nápojov; prípravky na výrobu sýtenej vody;
tablety na prípravu šumivých nápojov; prášky na
výrobu šumivých nápojov; šerbety (ovocné nápoje); diétne nápoje, nie na lekárske účely; bioinformačné širokospektrálne regeneračné nápoje,
nie na lekárske účely; nenávykové nápoje na stimuláciu a regeneráciu organizmu alebo na zvýšenie jeho výkonnosti, nie na lekárske účely;
koncentráty na výrobu nápojov fortifikované stopovými prvkami, vitamínmi, prírodnými alebo
minerálnymi extraktmi, nie na lekárske účely.
35 - Marketing; marketingové štúdie; obchodný
alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu;
prieskum verejnej mienky; organizovanie výstav
na komerčné alebo reklamné účely; podpora predaja; predvádzanie tovaru na reklamné účely a na
podporu predaja; reklama; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vylepovanie plagátov; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média.
38 - Počítačová komunikácia; rozširovanie, zverejňovanie a prenos informácií prostredníctvom
internetu, informačných a telekomunikačných
prostriedkov.
41 - Diskotéky; zábavné klubové služby; nočné
kluby; organizovanie predstavení; organizovanie
hudobných a iných súťaží; udeľovanie cien;
organizovanie hudobných festivalov a živých vystúpení; organizovanie súťaží; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; prevádzkovanie karaoke; organizovanie
zábavných súťaží; zábava, pobavenie; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; výroba divadelných alebo iných predstavení; výroba rozhlasových alebo televíznych programov;
informácie o možnostiach zábavy a rozptýlenia;
poskytovanie elektronických publikácií online;
vydávanie textov v elektronickej forme s výnim-
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kou reklamných alebo náborových, poskytovanie
informácií týkajúcich sa zábavy a kultúry online.
(540) stolibooom
(731) !BOOOM!, s. r. o., Nevädzova 5, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5295-2007
15.3.2007
35, 39, 43
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
online reklama v počítačovej komunikačnej sieti;
vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov a oznamov zákazníkom; prenájom reklamných plôch; rozhlasová a televízna
reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských podujatí na reklamné
a obchodné účely.
39 - Služby spojené s cestovaním, a to preprava;
prepravné služby; automobilová preprava; turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania; organizovanie exkurzií; organizovanie ciest; organizovanie výletov; organizovanie okružných výletov;
preprava turistov; sprevádzanie turistov; turistické prehliadky; prenájom dopravných prostriedkov a automobilov; sprostredkovanie a poskytovanie informácií o službách uvedených v tejto
triede.
43 - Reštauračné služby; prechodné ubytovanie;
hotelierske služby; služby barov a bufetov, jedální, kaviarní; motelové služby; penzióny; turistické ubytovne; rezervovanie prechodného ubytovania, hotelov a penziónov; prenájom prechodného ubytovania.

(540) Tour4U
(731) Fabiánová Jana, Ing., Mierová 167/C, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

5296-2007
16.3.2007
29, 30, 32
29 - Mlieko, mliečne výrobky, syry, džemy, marmelády; sušené, mrazené, kandizované a zavárané ovocie.
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda; kávové a čokoládové nápoje, výrobky z obilovín, cereálie, cereálne tyčinky; kukuričné, ovsené a pšeničné
vločky, müsli, pečivo, trvanlivé pečivo sladké aj
slané, cukrárenské výrobky, náplne, krémy, polevy, cukrovinky, zmrzlina, prášky na výrobu
zmrzliny, med.
32 - Nealkoholické nápoje, minerálne vody, ovocné a zeleninové šťavy, džúsy, nápojové zmesi
a prášky.

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

(540)
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5297-2007
16.3.2007
29, 30, 32
29 - Mlieko, mliečne výrobky, syry, džemy, marmelády; sušené, mrazené, kandizované a zavárané ovocie.
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda; kávové a čokoládové nápoje, výrobky z obilovín, cereálie, cereálne tyčinky; kukuričné, ovsené a pšeničné
vločky, müsli, pečivo, trvanlivé pečivo sladké aj
slané, cukrárenské výrobky, náplne, krémy, polevy, cukrovinky, zmrzlina, prášky na výrobu
zmrzliny, med.
32 - Nealkoholické nápoje, minerálne vody, ovocné a zeleninové šťavy, džúsy, nápojové zmesi
a prášky.

Tatranky Opavia
s mlékem z Tater

(731) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5301-2007
16.3.2007
35, 39, 41
35 - Organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; prenájom reklamného času vo
všetkých komunikačných médiách; reklama; televízne reklamy; obchodný manažment v oblasti
umenia; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov.
39 - Osobná doprava, dovoz, doprava.
41 - Organizovanie živých vystúpení; rozhlasová
zábava, televízna zábava, zábava, pobavenie.

(540) STARMANIA
(731) Skovay Igor, Vajnorská 14, 831 04 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5306-2007
16.3.2007
16, 32, 33
16 - Papier a výrobky z papiera, výrobky z kartónu, obaly na tovary, darčekové papierové kazety,
papierové škatule na víno, stojančeky na víno
z papiera, etikety (nie textilné), samolepky, nálepky, tlačoviny, reklamné a informačné materiály z papiera, papierenský tovar uvedený v tejto
triede, fotografie.
32 - Nealkoholické nápoje, stolné a minerálne
vody, šumivé nealkoholické nápoje, nealkoholické sekty, ovocné šťavy a nealkoholické nápoje
z ovocných štiav, vína s odstráneným alkoholom,
sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou pív, vína
všetkých druhov, sekty, miešané nápoje s alkoholom.

(540)

Tatranky Opavia
s mlékem z tatranské přírody

(731) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(731) Moravské vinařské závody Bzenec, s.r.o., Zámecká 1508, 696 81 Bzenec, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
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(220)
9 (511)
(511)
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5317-2007
22.3.2007
20, 37, 42
20 - Kancelársky nábytok; nábytok.
37 - Inštalácia kuchynských zariadení.
42 - Interiérová výzdoba; architektúra.

(540)

(731) DOMAZ s.r.o., Pri Suchom mlyne 3, 811 04 Bratislava, SK;

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

5337-2007
28.3.2007
3, 16, 17, 21, 35, 39
3 - Prípravky na čistenie zubov, zubné pasty, prípravky na čistenie umelého chrupu, ústne vody
s výnimkou vôd na lekárske účely, spreje na osvieženie dychu, bieliace prípravky.
16 - Obaly ako papierenský tovar, obaly na doklady, baliaci papier, kartón, lepenka, škatule z lepenky alebo z papiera, lepenkové alebo papierové obaly, predmety z kartónu, baliace materiály
na báze škrobu, bublinové obaly z plastických
materiálov na balenie, fólie z regenerovanej celulózy na balenie, umelohmotné fólie na balenie,
umelohmotné priľnavé naťahovacie fólie na paletizáciu, viskózové fólie na obaľovanie, obalové
materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, plastikové obaly, vrecúška
a tašky ako obalové materiály, vrecká (vrecia,
vaky) z papiera alebo z plastických materiálov na
balenie, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, papierové obaly na mliečne výrobky, adresové štítky do adresovacích strojov, strojčeky na tlačenie adries, ručné prístroje na etiketovanie, obálkovacie stroje pre kancelárie, nálepky, lepiace
štítky, lepiace pásky na kancelárske účely alebo
na použitie v domácnosti, lepidlá na kancelárske
účely alebo pre domácnosť, papiernický tovar,
knihy, brožúry, tlačivá, plagáty, kalendáre, príručky, prospekty, ročenky, albumy, atlasy, formuláre, fotografie, firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, periodická a neperiodická tlač a publikácie, periodiká, časopisy, noviny,
letáky, pútače z papiera alebo z lepenky, tlačené
reklamné a úžitkové manuály, rezačky na papier,
stroje na lepenie obálok, vrecia z papiera alebo
z plastických materiálov.
17 - Lepiace pásky s výnimkou pások pre domácnosť, samolepky s výnimkou samolepiek na lekárske, kancelárske účely a pre domácnosť, nálepky s výnimkou nálepiek na lekárske a kancelárske účely alebo na použitie v domácnosti, vata
na balenie (utesňovanie), gumové baliace vrecká,
tesniace upchávacie a izolačné materiály, umelohmotné fólie s výnimkou baliacich fólií, viskózové fólie s výnimkou fólií na balenie, fólie z regenerovanej celulózy s výnimkou baliacich fólií.
21 - Zubné kefky, dentálne čistiace pomôcky a zariadenia na osobnú hygienu, dentálne špáradlá,
obaly a puzdrá na dentálne čistiace pomôcky,

elektrické zubné kefky, dentálne nite, obaly, puzdrá a stojany na zubné kefky, vodné irigátory na
čistenie zubov a masáž ďasien, špongie na použitie v domácnosti, predovšetkým antibakteriálne, tvarované, teflónové alebo profilované špongie na umývanie a čistenie, špongie na umývanie
a leštenie áut, špongie zo syntetickej jelenice,
špongie s abrazívom na čistenie, držiaky na špongie, handry na čistenie, abrazívne handry na čistenie, špongiové utierky na umývanie a použitie
v domácnosti, syntetická jelenica na umývanie
a utieranie, handry na čistenie alebo umývanie,
netkané handry na čistenie alebo umývanie, kovové drôtenky, drôtenky na čistenie, drôtenky na
použitie v kuchyni, plastové drôtenky na čistenie,
drôtenky z oceľovej alebo nehrdzavejúcej vlny
na čistenie, kefársky tovar, kefy, kefky, kefy
a kefky na umývanie riadu, kefy pre domácnosť,
WC kefy, WC kefové súpravy, gumové zvony na
čistenie v domácnosti, stierky na umývanie okien,
stierky so špongiou na umývanie okien, handry
a čistiace vložky pre mopy, metly, zmetáky, metličky, lopatky na čistenie a upratovanie, pracháče na koberce ako ručné nástroje, usne na leštenie, leštiace rukavice, rukavice pre domácnosť,
záhradnícke rukavice, neelektrické leštiace zariadenia, mechanické metly, smetné nádoby, nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni nie
z drahých kovov, potreby pre domácnosť s výnimkou potrieb z drahých kovov, prachovky, semiš na čistenie, vlnený odpad na čistenie.
35 - Obchodné poradenstvo v oblasti obalových
materiálov, strojov na balenie a v oblasti balenia,
maloobchodné a veľkoobchodné služby v oblasti
obalových materiálov a strojov na balenie, sprostredkovanie obchodu s obalmi, obalovými materiálmi a strojmi na balenie, reklama na obaloch,
analýzy nákladov, obchodné alebo podnikateľské
informácie, marketingové štúdie, organizovanie
výstav na komerčné alebo reklamné účely, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, vedenie
kartoték v počítačoch, posudzovanie efektívnosti
prevádzky a racionalizácie práce, prieskum trhu,
reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky),
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných oznamov, rozhlasová a televízna reklama, rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu, obchodné
sprostredkovanie služieb v triedach 35 až 45.
39 - Balenie tovaru, odborné poradenstvo v oblasti balenia, skladovanie tovaru, preprava tovaru,
distribúcia tovaru na dobierku, doručovanie balíkov a tovaru, prenájom baliacich strojov, služby
spojené s balením tovaru pred jeho expedovaním,
služby týkajúce sa poskytovania informácií o preprave tovaru, o tarifách a možnostiach prepravy,
služby týkajúce sa kontroly tovaru pre začiatkom
prepravy, informácie o preprave a skladovaní tovaru a balíkov, kamiónová nákladná doprava, kuriérske služby, prenájom skladovacích kontajnerov.
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(540)

(591) červená, biela
(731) ALFABAL, s. r. o., Moldavská cesta 21, 040 11
Košice, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

5338-2007
28.3.2007
5, 9, 16, 35, 41, 44
5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky a výrobky na ľudskú spotrebu a pre zvieratá, hygienické výrobky na lekárske použitie, dietetické
látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre
dojčatá, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné
prostriedky, hygienické výrobky na osobnú hygienu okrem toaletných potrieb, dezodoranty s výnimkou dezodorantov na osobné použitie, cigarety bez obsahu tabaku na lekárske účely, balzamovacie prípravky na lekárske účely, balzamy na
lekárske účely, chemické prípravky na farmaceutické účely, chemicko-farmaceutické prípravky,
dietetické potraviny upravené na lekárske účely,
doplnky výživy na lekárske účely, farmaceutické
prípravky, lekárničky (plné), prenosné plné lekárničky, liečivá na ľudskú spotrebu, liečivá na zverolekárske účely, liečivé čaje, cukríky, pastilky,
nápoje, prípravky na zuby, masti na farmaceutické účely, masti na lekárske účely, terapeutické
prípravky do kúpeľov, liečivé byliny a korene,
hojivé hubky, leukoplast, plachty a tkaniny, hygienické nohavičky a vložky, menštruačné nohavičky, tampóny a vložky, minerálne vody na liečenie, žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely,
farmaceutické, dietetické, lekárnické, hygienické,
dezinfekčné, zdravotné a iné výrobky na lekárske
účely.
9 - Kódované karty, prístroje na čítanie kariet, karty ako nosiče elektronicky spracovateľnej informácie, identifikačné karty, hlavne magnetické
karty a karty obsahujúce integrované obvody,
magnetické nosiče údajov, záznamové disky; prístroje a nástroje elektrické, elektronické, optické,
kontrolné a vzdelávacie; prístroje na nahrávanie,
prenos alebo reprodukciu zvuku, dát alebo obrazu; zariadenia na spracovanie údajov a počítače;
počítačové systémy, elektronické zariadenia vrátane čítacích zariadení na čítanie kariet všetkých
druhov, periférne zariadenia k počítačom; počítačový hardvér; počítačové programy a softvér všetkých druhov na akomkoľvek type nosičov, t. j.
nahrané na magnetických nosičoch alebo stiahnuté z externej počítačovej siete, elektrické prístroje a nástroje, najmä čítacie zariadenia kariet
a elektronických nosičov údajov (kariet), systémy
na čítanie pamäťových kariet a systémy na čítanie pamäťových údajov s pamäťami s integrovanými obvodmi a s pamäťami kariet, kopírovateľné elektronické publikácie poskytované online
z počítačových báz dát alebo z internetu, prístroje
a nástroje na vedecký výskum na použitie v laboratóriách.
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16 - Papierové karty a kartičky, prospekty, predmety z kartónu, pútače z papiera alebo z lepenky,
formuláre, tlačivá, nálepky, lepiace štítky, papiernický tovar, papierové vlajky, papierové propagačné materiály, letáky, vzdelávacie a učebné
potreby okrem prístrojov, knihy, publikácie, príručky, brožúry, tlačoviny, časopisy, periodiká, noviny, katalógy, písacie potreby, tlačené reklamné
a úžitkové manuály, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, vrecúška a tašky ako obalové
materiály, vrecia a vrecká z papiera alebo z plastických materiálov.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
v oblasti farmaceutických a liečebných prípravkov a výrobkov na ľudskú spotrebu a pre zvieratá, obchodné služby lekární, zhromažďovanie
rozličných výrobkov, predovšetkým farmaceutických a liečebných prípravkov a výrobkov 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, služby lobistov na obchodné účely,
obchodné poradenstvo pre lekárne, sprostredkovanie obchodu s tovarom pre lekárne, 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 týkajú-ce sa
všetkých druhov výrobkov alebo služieb,
obchodný manažment a riadenie, marketingové
štúdie, prieskum trhu, vedenie kartoték v počítači, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, podpora predaja pre tretie osoby, prezentácia tovarov v komunikačných médiách pre maloobchod,
administratívne spracovanie obchodných objednávok, obchodné rady a informácie spotrebiteľom, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených
služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových
sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35 až 45.
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), vý-
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chovno-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.
44 - Lekárska starostlivosť, služby lekární zdravotníckej povahy, starostlivosť v oblasti zdravia,
hygieny tela a krásy poskytovaná osobami alebo
zariadeniami pre ľudí, lekárske analýzy týkajúce
sa ošetrovania a liečenia osôb, zdravotnícka starostlivosť, lekárske služby, ošetrovateľské služby, telemedicínske služby, poskytovanie doplnkových zdravotníckych služieb, prevádzkovanie
zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, súkromné kliniky alebo sanatóriá, verejné
kúpele na účely hygieny, parné kúpele, služby termálnych kúpeľov, aromaterapeutické služby, fyzioterapia, fytoterapia, akvaterapia, masáže, služby
sáun, solárií, salóny krásy, kadernícke salóny, služby vizážistov, manikúra, zotavovne, sanatóriá.

(540)

(591) zelená, odtiene zelenej, čierna, biela
(731) Družstvo lekární, družstvo, Geromettu 1, 010 01
Žilina, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5339-2007
28.3.2007
5, 35, 41, 44
5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky a výrobky na ľudskú spotrebu a pre zvieratá, hygienické výrobky na lekárske použitie, dietetické
látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre
dojčatá, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné
prostriedky, hygienické výrobky na osobnú hygienu okrem toaletných potrieb, dezodoranty s výnimkou dezodorantov na osobné požitie, cigarety
bez obsahu tabaku na lekárske účely, balzamovacie prípravky na lekárske účely, balzamy na lekárske účely, chemické prípravky na farmaceutické účely, chemicko-farmaceutické prípravky,
dietetické potraviny upravené na lekárske účely,
doplnky výživy na lekárske účely, farmaceutické
prípravky, lekárničky (plné), prenosné plné lekárničky, liečivá na ľudskú spotrebu, liečivá na zverolekárske účely, liečivé čaje, cukríky, pastilky,
nápoje, prípravky na zuby, masti na farmaceutické účely, masti na lekárske účely, terapeutické
prípravky do kúpeľov, liečivé byliny a korene,
hojivé hubky, leukoplast, plachty a tkaniny, hygienické nohavičky a vložky, menštruačné nohavičky, tampóny a vložky, minerálne vody na liečenie, žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely,
farmaceutické, dietetické, lekárnické, hygienické,

dezinfekčné, zdravotné a iné výrobky na lekárske
účely.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v oblasti farmaceutických a liečebných prípravkov a výrobkov na ľudskú spotrebu a pre zvieratá, obchodné služby lekární, zhromažďovanie rozličných výrobkov, predovšetkým farmaceutických a liečebných prípravkov a výrobkov 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, služby lobistov na obchodné účely, obchodné
poradenstvo pre lekárne, sprostredkovanie obchodu s tovarom pre lekárne, 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, marketingové štúdie, prieskum trhu, vedenie kartoték v počítači,
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav a veľtrhov, podpora
predaja pre tretie osoby, prezentácia tovarov v
komunikačných médiách pre maloobchod, administratívne spracovanie obchodných objednávok,
obchodné ra-dy a informácie spotrebiteľom, poskytovanie a spro-stredkovanie uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb v
triedach 35 až 45.
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.
44 - Lekárska starostlivosť, služby lekární zdravotníckej povahy, starostlivosť v oblasti zdravia,
hygieny tela a krásy poskytovaná osobami alebo
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zariadeniami pre ľudí, lekárske analýzy týkajúce
sa ošetrovania a liečenia osôb, zdravotnícka sta-

covaná alebo ako polotovar; oceľoliatina, oceľ na
odliatky; oceľové pásy; oceľové rúry; oceľové tru-

rostlivosť, lekárske služby, ošetrovateľské služby,
telemedicínske služby, poskytovanie doplnkových
zdravotníckych služieb, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
súkromné kliniky alebo sanatóriá, verejné kúpele
na účely hygieny, parné kúpele, služby termálnych kúpeľov, aromaterapeutické služby, fyzioterapia, fytoterapia, akvaterapia, masáže, služby sáun,
solárií, salóny krásy, kadernícke salóny, služby
vizážistov, manikúra, zotavovne, sanatóriá.

bice; oceľový drôt; oceľový plech; pásová oceľ;
plech; kovové rúry; zliatiny obyčajných kovov;
železo (ako surovina alebo polotovar); koróziovzdorné ocele, oteruvzdorné ocele, vysokopevné
ocele, nástrojové ocele, konštrukčné ocele, špeciálne ocele.
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov
a služieb pre iné podniky).
39 - Balenie tovaru; distribúcia tovaru na dobierku; doprava nákladná (kamiónová); doručovanie
tovaru; dovoz, doprava; skladovanie tovaru; uskladnenie tovaru.

(540)

(591) zelená, biela
(731) Družstvo lekární, družstvo, Geromettu 1, 010 01
Žilina, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5341-2007
28.3.2007
1, 6, 35, 39
1 - Prípravky na úpravu ocele.
6 - Drôty z obyčajných kovov; drôty zo zliatin
obyčajných kovov (okrem poistkových drôtov);
obyčajné kovy (surové alebo ako polotovary);
nízkouhlíková oceľ; zliatiny ocele; oceľ, nespracovaná alebo ako polotovar; oceľoliatina, oceľ na
odliatky; oceľové pásy; oceľové rúry; oceľové
trubice; oceľový drôt; oceľový plech; pásová
oceľ; plech; kovové rúry; zliatiny obyčajných
kovov; železo (ako surovina alebo polotovar);
koróziovzdorné ocele, oteruvzdorné ocele, vysokopevné ocele, nástrojové ocele, konštrukčné
ocele, špeciálne ocele.
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov
a služieb pre iné podniky).
39 - Balenie tovaru; distribúcia tovaru na dobierku;
doprava nákladná (kamiónová); doručovanie tovaru; dovoz, doprava; skladovanie tovaru; uskladnenie tovaru.

(540)

(591) modrá, belasá, oranžová
(731) IMS KUPA, a. s., Šimonovská 37, 972 71 Nováky, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
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5342-2007
28.3.2007
1, 6, 35, 39
1 - Prípravky na úpravu ocele.
6 - Drôty z obyčajných kovov; drôty zo zliatin
obyčajných kovov (okrem poistkových drôtov);
obyčajné kovy (surové alebo ako polotovary);
nízkouhlíková oceľ; zliatiny ocele; oceľ, nespra-

(540) IMS group
(731) IMS KUPA, a. s., Šimonovská 37, 972 71 Nováky, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5346-2007
28.3.2007
1, 6, 35, 39
1 - Prípravky na úpravu ocele.
6 - Drôty z obyčajných kovov; drôty zo zliatin
obyčajných kovov (okrem poistkových drôtov);
obyčajné kovy (surové alebo ako polotovary);
nízkouhlíková oceľ; zliatiny ocele; oceľ, nespracovaná alebo ako polotovar; oceľoliatina, oceľ na
odliatky; oceľové pásy; oceľové rúry; oceľové trubice; oceľový drôt; oceľový plech; pásová oceľ;
plech; kovové rúry; zliatiny obyčajných kovov;
železo (ako surovina alebo polotovar); koróziovzdorné ocele, oteruvzdorné ocele, vysokopevné
ocele, nástrojové ocele, konštrukčné ocele, špeciálne ocele.
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov
a služieb pre iné podniky).
39 - Balenie tovaru; distribúcia tovaru na dobierku; nákladná doprava (kamiónová); doručovanie
tovaru; dovoz, doprava; skladovanie tovaru; uskladnenie tovaru.

(540) IMS GROUP KUPA
(731) IMS KUPA, a. s., Šimonovská 37, 972 71 Nováky, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5352-2007
29.3.2007
16, 35, 41
16 - Tlačoviny, knihy, brožúry, letáky, pohľadnice, plagáty, fotografie, papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach.
35 - Reklamná činnosť, vydávanie reklamných textov, obchodný manažment umeleckej činnosti,
obchodná administratíva, organizovanie výstav
na komerčné alebo reklamné účely, prenájom reklamných materiálov, spracovanie textov, vzťahy
s verejnosťou.
41 - Výroba audiovizuálnych programov, výroba
televíznych programov, filmová tvorba, digitálna
tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, služby v oblasti zábavy, organizovanie kultúrnych
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alebo vzdelávacích výstav, služby nahrávacieho

databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Finančné analýzy, služby oceňovania a daňových odhadov, spravovanie financií, finančné
informácie, finančné poradenstvo, finančné služby, finančné sponzorstvo, finančný lízing, informácie o poistení, kapitálové investície, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, oceňovanie
a odhady nehnuteľností, sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami, prenájom nehnuteľností,
poradenstvo v oblasti poistenia, prenájom bytov
a nehnuteľností, prenájom kancelárskych priestorov, sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami, organizovanie zbierok, zriaďovanie fondov.
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie a vedenie školení, pedagogické informácie, písanie textov (okrem reklamných), zverejňovanie textov
(okrem reklamných), poradenstvo a vzdelávanie
pri výbere zamestnania, prekladateľské služby,
informácie o možnostiach rekreácie, služby pre
oddych a rekreáciu, poradenstvo v oblasti voľby
povolania, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vyučovanie, vzdelávanie,
inštruktážny výcvik týkajúci sa obchodnej činnosti a spracovania dát, skúšky všetkého druhu,
rozvojové a vzdelávacie programy pre dospelých.

štúdia, výroba divadelných alebo iných predstavení, vedomostné súťaže, zverejňovanie textov
okrem reklamných, zábava, vzdelávanie.
(540)

(731) DaDa, a. s., Gorazdova 16, 120 00 Praha, CZ;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5366-2007
4.4.2007
35, 36, 41
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok, administratívne riadenie obchodného podniku, analýzy nákladov, audítorské služby, príprava a vyhotovenie daňových priznaní, služby
daňových poradcov, daňové konzultačné a poradenské služby, fakturácia, fotokopírovanie, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch
pre zákazníkov, hospodárske a ekonomické predpovede, obchodné alebo podnikateľské informácie, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, komerčné informačné kancelárie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, marketingové štúdie, nábor zamestnancov,
analýzy nákupných a veľkoobchodných cien, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, konzultačné a poradenské služby v oblasti riadenia podnikania, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodné odhady, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, pomoc pri riadení priemyselných
alebo obchodných podnikov, poradenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti, prenájom kancelárskych strojov a zariadenia,
prenájom kopírovacích strojov, prenájom reklamných materiálov, prepisovanie, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky,
obchodný prieskum, public relations, reklama, reklama online v počítačovej komunikačnej sie-ti,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, poradenstvo v oblasti marketingu, e-business, prenájom reklamných plôch, revízia účtov,
poskytovanie pomoci pri riadení obchodných
alebo priemyselných podnikov, príprava miezd
a výplatných listín, riadenie obchodnej činnosti,
sekretárske služby, služby auditu a daňovej prípravy, služby obchodnej administratívy, služby
outsourcingu, služby porovnávania cien, spracovanie textov, vyhľadávanie sponzorov, sprostredkovanie práce, štatistické kompilácie, účtovníctvo, účtovnícke služby, zostavovanie výpisov
z účtov, vedenie účtovných kníh, služby účtovných poradcov, výber osôb pomocou psychologických testov, zasielanie reklamných materiálov
zákazníkom, zbieranie údajov do počítačových

(540) Dravecký & Partner
(731) Dravecký Peter, Ing., Jaseňová 12/A, 811 04 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5367-2007
4.4.2007
32, 33, 35
32 - Nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou alkoholických nápojov.

(540)

(731) HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska ulica 137, 926 01
Sereď, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5368-2007
5.4.2007
3, 14
3 - Kozmetické prípravky (kozmetika), laky na nechty, lesky na pery, líčidlá, rúže, špirála na riasy,
maskara.
14 - Výrobky z drahých kovov alebo výrobky pokované drahými kovmi, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; šperky, drahokamy; hodinárske
výrobky a iné chronometre.

(540)

(731) SIMS plus, s. r. o., Špitálska 51, 811 08 Bratislava, SK;
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(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5369-2007
5.4.2007
32, 33, 35
32 - Nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou alkoholických nápojov.

5372-2007
5.4.2007
32, 33, 35
32 - Nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou alkoholických nápojov.

(540)

(540)

(591) červená, čierna, zlatá
(731) HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska ulica 137, 926 01
Sereď, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

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

5370-2007
5.4.2007
32, 33, 35
32 - Nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou alkoholických nápojov.

(591) zlatá, červená, čierna
(731) HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska ulica 137, 926 01
Sereď, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5373-2007
5.4.2007
32, 33, 35
32 - Nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou alkoholických nápojov.

(540)

(540)

(591) čierna, zlatá, červená
(731) HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska ulica 137, 926 01
Sereď, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5371-2007
5.4.2007
32, 33, 35
32 - Nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou alkoholických nápojov.

(591) zlatá, červená, béžová, čierna
(731) HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska ulica 137, 926 01
Sereď, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5374-2007
5.4.2007
32, 33, 35
32 - Nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou alkoholických nápojov.

(540)

(540)

(591) zlatá, strieborná, červená, čierna
(731) HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska ulica 137, 926 01
Sereď, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

(591) zlatá, čierna, béžová
(731) HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska ulica 137, 926 01
Sereď, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

148

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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5375-2007
5.4.2007
32, 33, 35
32 - Nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou alkoholických nápojov.

(540)

(591) červená, zlatá
(731) HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska ulica 137, 926 01
Sereď, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5384-2007
5.4.2007
5, 29, 30, 35, 39, 43
5 - Diabetický chlieb všetkých druhov, dietetický
chlieb všetkých druhov, diabetické pekárenské
a cukrárenské výrobky a cukrovinky, cukrovinky
s liečivými prísadami, dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá, pečivo pre deti a chorých, potraviny biologické,
dietetické, posilňujúce, obohatené vitamínmi, dietetické nutričné doplnky, klíčky obilia a prípravky zo sladu na dietetické účely, bielkovinová potrava a prípravky na lekárske účely, dietetické
a diabetické výrobky obilné, kukuričné, strukovinové a ich zmesi na lekárske účely, dietetické
a diabetické cestoviny a cereálne výrobky na lekárske účely, cukor na lekárske účely.
29 - Mäsové a údenárske výrobky z mäsa, ryby,
konzervované ryby a rybie výrobky vrátane mrazených, hydina vrátane mrazenej a výrobky z hydiny, zverina, saláma v cestíčku, konzervované,
sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina,
rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny,
ovocné pretlaky, jedlé oleje, jedlé tuky, mlieko
a mliečne výrobky, vajcia, huspenina, špik ako potrava, chuťovky na báze ovocia, jedlá želatína,
kandizované ovocie, mrazené ovocie, maslo, margarín, zemiakové lupienky.
30 - Chlieb, chlieb všetkých druhov, nekysnutý
chlieb, pečivo (rožky), sendviče, pekárske a cukrárske výrobky a cukrovinky, jemné a trvanlivé
pečivo, quiches (pečivo), ryžový koláč, sucháre,
sušienky, biskvity, keksy, oblátky, zákusky, koláče, sladké žemle, koláče s plnkou, múčne jedlá,
tyčinky, krekery (slané pečivo), perníky, medovníky, cestá na koláče, mandľové cesto, lístkové
cesto, pirohy (cestoviny), pirôžky s mäsom, pizza, palacinky, pralinky, mandľové cukrovinky
a pyšteky, torty, cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov, ovocné želé (cukrovinky), marcipán, puding, múka a výrobky z múky, potravinárska múka, múka z jačmeňa, krupica, kukuričná krupica a múka, múka z fazule, vyrážková
pšeničná múka, ovsená potrava, sójová múka, lepok, droždie, droždie do cesta, droždie v prášku,
droždie v tabletkách, nie na lekárske účely, aromatické prípravky do potravín, príchuti do potravín, koláčov a zákuskov s výnimkou éterických
olejov, jedlé ozdoby na torty, výrobky obsahujú-

ce obilniny alebo strukoviny a zmesi z nich, výrobky z obilia, pochutiny na báze obilnín, obilniny určené na ľudskú spotrebu, ovsené vločky
a vločky z iných obilnín, lupienky a vločky (obilninové), müsli, chuťovky na báze cereálií a ryže,
kukuričné vločky, strúhanka, cukor, ryža a výrobky z ryže, cestoviny, rezance, cestovinové výrobky, káva, kávové náhradky, čaj, kakao, čokoláda a výrobky z nej, zmrzliny, prírodné sladidlá,
med, melasa, melasový sirup, sladové prášky a polevy, kvasnice, prášky do pečiva, sóda bikarbóna
na pečenie, potravinársky škrob, soľ, horčica, ocot,
omáčky ako chuťové prísady, mak, rasca, korenie
a koreninové zmesi, zahusťovacie prípravky na
kuchynské použitie, potravinárske výrobky expandované a extrudované.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
v oblasti predaja pekárskych, potravinárskych
a cestovinárskych výrobkov, maloobchodné služby supermarketov a hypermarketov, maloobchodné služby pekární, reklama, rozhlasová a televízna reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie a distribúcia vzoriek tovarov, predovšetkým pekárenských výrobkov, 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 štúdie, prieskum trhu, vedenie kartoték v počítači,
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav a veľtrhov, podpora predaja pre tretie osoby, predvádzanie tovaru, prezentácia tovarov v komunikačných médiách pre
maloobchod, administratívne spracovanie obchodných objednávok, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35 až 45.
39 - Preprava, rozvoz, dovoz, balenie a skladovanie tovaru, predovšetkým pekárskych, potravinárskych a cestovinárskych výrobkov, služby
spojené s balením tovaru pred jeho expedovaním,
služby týkajúce sa poskytovania informácií o preprave, rozvoze a dovoze tovaru poskytovaných
sprostredkovateľmi a informácií o tarifách a možnostiach prepravy, rozvozu a dovozu, distribúcia
tovaru, doručovanie tovaru, prenájom vozidiel za
účelom prepravy, rozvozu a dovozu tovarov, predovšetkým pekárskych, potravinárskych a cestovinárskych výrobkov, poskytovanie uvedených
služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu.
43 - Pohostinská činnosť, prevádzkovanie pekární a cukrární (poskytovanie služieb pre tretie
osoby), príprava a dodávka jedál na objednávku
do domu, predovšetkým pekárskych, potravinárskych a cestovinárskych výrobkov, bufety (rýchle občerstvenie), kaviarne, jedálne a závodné je-
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dálne, samoobslužné reštaurácie, hotelové služby,
služby prechodného ubytovania.
(540) FRAMINI
(731) framipek s. r. o., Poľná 77, 900 81 Šenkvice, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5385-2007
5.4.2007
5, 29, 30, 35, 39, 43
5 - Diabetický chlieb všetkých druhov, dietetický
chlieb všetkých druhov, diabetické pekárenské
a cukrárenské výrobky a cukrovinky, cukrovinky
s liečivými prísadami, dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá, pečivo pre deti a chorých, potraviny biologické, dietetické, posilňujúce, obohatené vitamínmi, dietetické nutričné doplnky, klíčky obilia a prípravky zo sladu na dietetické účely, bielkovinová
potrava a prípravky na lekárske účely, dietetické
a diabetické výrobky obilné, kukuričné, strukovinové a ich zmesi na lekárske účely, dietetické
a diabetické cestoviny a cereálne výrobky na lekárske účely, cukor na lekárske účely.
29 - Mäsové a údenárske výrobky z mäsa, ryby,
konzervované ryby a rybie výrobky vrátane mrazených, hydina vrátane mrazenej a výrobky z hydiny, zverina, saláma v cestíčku, konzervované,
sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina,
rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny,
ovocné pretlaky, jedlé oleje, jedlé tuky, mlieko
a mliečne výrobky, vajcia, huspenina, špik ako
potrava, chuťovky na báze ovocia, jedlá želatína,
kandizované ovocie, mrazené ovocie, maslo, margarín, zemiakové lupienky.
30 - Chlieb, chlieb všetkých druhov, nekysnutý
chlieb, pečivo (rožky), sendviče, pekárske a cukrárske výrobky a cukrovinky, jemné a trvanlivé
pečivo, quiches (pečivo), ryžový koláč, sucháre,
sušienky, biskvity, keksy, oblátky, zákusky, koláče, sladké žemle, koláče s plnkou, múčne jedlá,
tyčinky, krekery (slané pečivo), perníky, medovníky, cestá na koláče, mandľové cesto, lístkové
cesto, pirohy (cestoviny), pirôžky s mäsom, pizza, palacinky, pralinky, mandľové cukrovinky
a pyšteky, torty, cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov, ovocné želé (cukrovinky), marcipán, puding, múka a výrobky z múky, potravinárska múka, múka z jačmeňa, krupica, kukuričná krupica a múka, múka z fazule, vyrážková
pšeničná múka, ovsená potrava, sójová múka, lepok, droždie, droždie do cesta, droždie v prášku,
droždie v tabletkách, nie na lekárske účely, aromatické prípravky do potravín, príchuti do potravín, koláčov a zákuskov s výnimkou éterických
olejov, jedlé ozdoby na torty, výrobky obsahujúce obilniny alebo strukoviny a zmesi z nich, výrobky z obilia, pochutiny na báze obilnín, obilniny určené na ľudskú spotrebu, ovsené vločky
a vločky z iných obilnín, lupienky a vločky (obilninové), müsli, chuťovky na báze cereálií a ryže,
kukuričné vločky, strúhanka, cukor, ryža a výrobky z ryže, cestoviny, rezance, cestovinové výrobky, káva, kávové náhradky, čaj, kakao, čokoláda a výrobky z nej, zmrzliny, prírodné sladidlá, med, melasa, melasový sirup, sladové prášky
a polevy, kvasnice, prášky do pečiva, sóda bikar-
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bóna na pečenie, potravinársky škrob, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chuťové prísady, mak, rasca, korenie a koreninové zmesi, zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie, potravinárske výrobky expandované a extrudované.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
v oblasti predaja pekárskych, potravinárskych
a cestovinárskych výrobkov, maloobchodné služby supermarketov a hypermarketov, maloobchodné služby pekární, reklama, rozhlasová a televízna reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie a distribúcia vzoriek tovarov, predovšetkým pekárenských výrobkov, 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 štúdie, prieskum trhu, vedenie kartoték v počítači,
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav a veľtrhov, podpora
predaja pre tretie osoby, predvádzanie tovaru, prezentácia tovarov v komunikačných médiách pre
maloobchod, administratívne spracovanie obchodných objednávok, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35 až 45.
39 - Preprava, rozvoz, dovoz, balenie a skladovanie tovaru, predovšetkým pekárskych, potravinárskych a cestovinárskych výrobkov, služby
spojené s balením tovaru pred jeho expedovaním,
služby týkajúce sa poskytovania informácií o preprave, rozvoze a dovoze tovaru poskytovaných
sprostredkovateľmi a informácií o tarifách a možnostiach prepravy, rozvozu a dovozu, distribúcia
tovaru, doručovanie tovaru, prenájom vozidiel za
účelom prepravy, rozvozu a dovozu tovarov, predovšetkým pekárskych, potravinárskych a cestovinárskych výrobkov, poskytovanie uvedených
služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu.
43 - Pohostinská činnosť, prevádzkovanie pekární a cukrární (poskytovanie služieb pre tretie
osoby), príprava a dodávka jedál na objednávku
do domu, predovšetkým pekárskych, potravinárskych a cestovinárskych výrobkov, bufety (rýchle občerstvenie), kaviarne, jedálne a závodné jedálne, samoobslužné reštaurácie, hotelové služby, služby prechodného ubytovania.
(540) BETA FIT
(731) framipek s. r. o., Poľná 77, 900 81 Šenkvice, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
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aktivít, ako aj služby reklamných a inzertných
organizácií poskytované predovšetkým vo forme

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

5386-2007
5.4.2007
5, 30, 35, 39
5 - Diabetický chlieb všetkých druhov, dietetický
chlieb všetkých druhov, diabetické pekárenské
a cukrárenské výrobky a cukrovinky, cukrovinky
s liečivými prísadami, dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá, pečivo pre deti a chorých, potraviny biologické, dietetické, posilňujúce, obohatené vitamínmi, dietetické nutričné doplnky, klíčky obilia a prípravky zo sladu na dietetické účely, bielkovinová
potrava a prípravky na lekárske účely, dietetické
a dia-betické výrobky obilné, kukuričné, strukovinové a ich zmesi na lekárske účely, dietetické
a diabetické cestoviny a cereálne výrobky na lekárske účely, cukor na lekárske účely.
30 - Chlieb, chlieb všetkých druhov, nekysnutý
chlieb, pečivo (rožky), sendviče, pekárske a cukrárske výrobky a cukrovinky, jemné a trvanlivé
pečivo, quiches (pečivo), ryžový koláč, sucháre,
sušienky, biskvity, keksy, oblátky, zákusky, koláče, sladké žemle, koláče s plnkou, múčne jedlá,
tyčinky, krekery (slané pečivo), perníky, medovníky, cestá na koláče, mandľové cesto, lístkové
cesto, pirohy (cestoviny), pirôžky s mäsom, pizza,
palacinky, pralinky, mandľové cukrovinky a pyšteky, torty, cukrovinky na zdobenie vianočných
stromčekov, ovocné želé (cukrovinky), marcipán,
puding, múka a výrobky z múky, potravinárska
múka, múka z jačmeňa, krupica, kukuričná krupica a múka, múka z fazule, vyrážková pšeničná
múka, ovsená potrava, sójová múka, lepok, droždie, droždie do cesta, droždie v prášku, droždie
v tabletkách, nie na lekárske účely, aromatické
prípravky do potravín, príchuti do potravín, koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov,
jedlé ozdoby na torty, výrobky obsahujúce obilniny alebo strukoviny a zmesi z nich, výrobky
z obilia, pochutiny na báze obilnín, obilniny určené na ľudskú spotrebu, ovsené vločky a vločky
z iných obilnín, lupienky a vločky (obilninové),
müsli, chuťovky na báze cereálií a ryže, kukuričné vločky, strúhanka, cukor, ryža a výrobky z ryže, cestoviny, rezance, cestovinové výrobky, káva, kávové náhradky, čaj, kakao, čokoláda a výrobky z nej, zmrzliny, prírodné sladidlá, med,
melasa, melasový sirup, sladové prášky a polevy,
kvasnice, prášky do pečiva, sóda bikarbóna na
pečenie, potravinársky škrob, soľ, horčica, ocot,
omáčky ako chuťové prísady, mak, rasca, korenie
a koreninové zmesi, zahusťovacie prípravky na
kuchynské použitie, potravinárske výrobky expandované a extrudované.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
v oblasti predaja pekárskych, potravinárskych a cestovinárskych výrobkoch, maloobchodné služby
supermarketov a hypermarketov, maloobchodné
služby pekární, reklama, rozhlasová a televízna
reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie a distribúcia vzoriek tovarov, predovšetkým pekárenských výrobkov, pomoc pri riadení obchodných

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 štúdie, prieskum trhu, vedenie kartoték v počítači,
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch
pre zákazníkov, organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav a veľtrhov, podpora predaja
pre tretie osoby, predvádzanie tovaru, prezentácia
tovarov v komunikačných médiách pre maloobchod, administratívne spracovanie obchodných
objednávok, poskytovanie a sprostredkovanie
uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35 až 45.
39 - Preprava, rozvoz, dovoz, balenie a skladovanie tovaru, predovšetkým pekárskych, potravinárskych a cestovinárskych výrobkov, služby
spojené s balením tovaru pred jeho expedovaním,
služby týkajúce sa poskytovania informácií o preprave, rozvoze a dovoze tovaru poskytovaných
sprostredkovateľmi a informácií o tarifách a možnostiach prepravy, rozvozu a dovozu, distribúcia
tovaru, doručovanie tovaru, prenájom vozidiel za
účelom prepravy, rozvozu a dovozu tovarov, predovšetkým pekárskych, potravinárskych a cestovinárskych výrobkov, poskytovanie uvedených
služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu.
(540) LINI
(731) framipek s. r. o., Poľná 77, 900 81 Šenkvice, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5387-2007
5.4.2007
5, 30, 35, 39
5 - Diabetický chlieb všetkých druhov, dietetický
chlieb všetkých druhov, diabetické pekárenské
výrobky, pečivo pre deti a chorých, dietetické
a diabetické výrobky obilné, kukuričné, strukovinové a ich zmesi na lekárske účely.
30 - Chlieb, chlieb všetkých druhov, nekysnutý
chlieb, pekárenské výrobky, pečivo (rožky), sendviče, sucháre, múka a výrobky z múky, ovsená
potrava, výrobky obsahujúce obilniny alebo strukoviny a zmesi z nich.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
v oblasti predaja pekárenských a potravinárskych
výrobkov, maloobchodné služby pekární, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb
v triedach 35 až 45.
39 - Preprava, rozvoz, dovoz, balenie a skladovanie chleba, pekárenských a potravinárskych
výrobkov, služby spojené s balením chleba, pekárenských a potravinárskych výrobkov pred jeho expedovaním, prenájom vozidiel za účelom
prepravy, rozvozu a dovozu chleba, pekárenských a potravinárskych výrobkov, poskytovanie
uvedených služieb prostredníctvom komunikač-
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ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
(540)

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

(591) čierna, červená, žltá
(731) framipek s. r. o., Poľná 77, 900 81 Šenkvice, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

5395-2007
10.4.2007
16, 35, 36, 41, 42
16 - Propagačné materiály v papierovej forme, tlačoviny, plagáty, časopisy.
35 - Inzertná, reklamná, propagačná činnosť, vydávanie reklamných textov, prevádzkovanie reklamných plôch, bannerov, balónov, klipov na
reklamné účely, všetko v súvislosti s prevádzkovaním kurzových stávok, marketing na prevádzkovanie kurzových stávok.
36 - Finančné sponzorstvo športových aktivít.
41 - Prevádzkovanie stávok prostredníctvom pobočiek stávkovej kancelárie a tiež online s využitím internetu, tzn. prevádzkovanie kurzových
stávok, pri ktorých je výhra podmienená uhádnutím športových výsledkov alebo poradia v športových súťažiach, pretekoch alebo uhádnutím
iných udalostí verejného záujmu, realizované priamym zberom tiketov, prostredníctvom internetu,
mobilných sietí, realizácia stávkových hier, organizovanie športových podujatí, výchova a vzdelávanie v oblasti športu.
42 - Vývoj stávkových hier.

(540)

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

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

5399-2007
11.4.2007
0-443193
27.11.2006
CZ
29
29 - Mlieko, syr a mliečne výrobky, jedlé oleje
a tuky.

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

5407-2007
12.4.2007
16, 35, 36, 37, 39, 41, 42
16 - Tlačoviny, periodiká, časopisy, knihy.
35 - Marketing; prieskum trhu; reklamné, propagačné a inzertné služby; vydávanie reklamných
alebo náborových textov, vydávanie reklamných
materiálov, sprostredkovanie reklamných a propagačných služieb; obchodné informácie; obchodný manažment; poradenstvo v uvedených službách; poradenstvo v obchodnej činnosti; sprostredkovanie uvedených služieb; sprostredkovanie obchodu s tovarmi v triede 16, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 37, 41
a 42.
36 - Činnosť realitnej kancelárie; sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností, prenájom
a lízing nehnuteľností; správa nehnuteľností; poradenstvo v oblasti nehnuteľností; finančná investičná činnosť; finančné odhady a oceňovanie
nehnuteľností; finančný lízing, faktoring a forfaiting, poradenstvo v uvedených službách; sprostredkovanie uvedených služieb; sprostredkovanie pôžičiek a hypoték; sprostredkovanie finančných úverov.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb,
bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov); výstavba kanalizačných a vodovodných sietí; poddodávky pre uvedené stavby (stavebná činnosť); izolovanie stavieb; dozor nad stavbami; opravy, údržba, rekonštrukcie, montážne a inštalačné práce v stavebníctve; stavebné informácie; poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve a investičnej výstavbe.
39 - Sprostredkovanie dopravy, sťahovanie.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou reklamných alebo náborových textov, vydávanie časopisov a kníh v elektronickej forme, organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, organizovanie kurzov, školení a seminárov,
organizovanie výstav, prehliadok a veľtrhov, tvorba a výroba televíznych programov; tvorba relácií, výroba videofilmov, elektronické publikovanie (bez možnosti kopírovania), školenia.
42 - Inžinierska činnosť v stavebníctve; technicko-inžinierska činnosť zameraná na štúdie technických projektov, geodéziu, projektovanie stavieb; projektová činnosť; projektovanie stavieb;
architektonické poradenstvo; architektúra; expertízy (inžinierske práce); štúdie technických projektov; geodézia; poradenská a konzultačná činnosť v projektovaní stavieb, v inžinierskej činnosti a vo vypracúvaní štúdií technických projektov.

(540)

(591) zelená, oranžová
(731) ReAll s. r. o., Ružinovská 3, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5408-2007
12.4.2007
16, 35, 36, 37, 39, 41, 42
16 - Tlačoviny, periodiká, časopisy, knihy.
35 - Marketing; prieskum trhu; reklamné, propagačné a inzertné služby; vydávanie reklamných
alebo náborových textov, vydávanie reklamných
materiálov, sprostredkovanie reklamných a propagačných služieb; obchodné informácie; obchodný manažment; poradenstvo v uvedených službách; poradenstvo v obchodnej činnosti; sprostredkovanie uvedených služieb; sprostredkovanie obchodu s tovarmi v triede 16, obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 37, 41
a 42.
36 - Činnosť realitnej kancelárie; sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností, prenájom
a lízing nehnuteľností; správa nehnuteľností; poradenstvo v oblasti nehnuteľností; finančná investičná činnosť; finančné odhady a oceňovanie nehnuteľností; finančný lízing, faktoring a forfaiting, poradenstvo v uvedených službách; sprostredkovanie uvedených služieb; sprostredkovanie pôžičiek a hypoték; sprostredkovanie finančných úverov.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb,
bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov); výstavba kanalizačných a vodovodných sietí; poddodávky pre uvedené stavby (stavebná činnosť); izolovanie stavieb; dozor nad stavbami; opravy, údržba, rekonštrukcie, montážne a inštalačné práce v stavebníctve; stavebné informácie; poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve a investičnej výstavbe.
39 - Sprostredkovanie dopravy, sťahovanie.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou reklamných alebo náborových textov, vydávanie časopisov a kníh v elektronickej forme, organizovanie
kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
organizovanie kurzov, školení a seminárov, organizovanie výstav, prehliadok a veľtrhov, tvorba
a výroba televíznych programov; tvorba relácií,
výroba videofilmov, elektronické publikovanie
(bez možnosti kopírovania), školenia.
42 - Inžinierska činnosť v stavebníctve; technicko-inžinierska činnosť zameraná na štúdie technických projektov, geodéziu, projektovanie stavieb; projektová činnosť; projektovanie stavieb;
architektonické poradenstvo; architektúra; expertízy (inžinierske práce); štúdie technických projektov; geodézia; poradenská a konzultačná činnosť v projektovaní stavieb, v inžinierskej činnosti a vo vypracúvaní štúdií technických projektov.

(540)

(591) biela, zelená, oranžová, červená, fialová
(731) ReAll s. r. o., Ružinovská 3, 821 01 Bratislava, SK;

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

5409-2007
12.4.2007
16, 35, 36, 37, 39, 41, 42
16 - Tlačoviny, periodiká, časopisy, knihy.
35 - Marketing; prieskum trhu; reklamné, propagačné a inzertné služby; vydávanie reklamných
alebo náborových textov, vydávanie reklamných
materiálov, sprostredkovanie reklamných a propagačných služieb; obchodné informácie; obchodný manažment; poradenstvo v uvedených službách; poradenstvo v obchodnej činnosti; sprostredkovanie uvedených služieb; sprostredkovanie obchodu s tovarmi v triede 16, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 37, 41
a 42.
36 - Činnosť realitnej kancelárie; sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností, prenájom
a lízing nehnuteľností; správa nehnuteľností; poradenstvo v oblasti nehnuteľností; finančná investičná činnosť; finančné odhady a oceňovanie nehnuteľností; finančný lízing, faktoring a forfajting, poradenstvo v uvedených službách; sprostredkovanie uvedených služieb; sprostredkovanie pôžičiek a hypoték; sprostredkovanie finančných úverov.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb,
bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov); výstavba kanalizačných a vodovodných sietí; poddodávky pre uvedené stavby (stavebná činnosť); izolovanie stavieb; dozor nad stavbami; opravy, údržba, rekonštrukcie, montážne a inštalačné práce v stavebníctve; stavebné informácie; poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve a investičnej výstavbe.
39 - Sprostredkovanie dopravy, sťahovanie.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou reklamných alebo náborových textov, vydávanie časopisov a kníh v elektronickej forme, organizovanie
kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
organizovanie kurzov, školení a seminárov, organizovanie výstav, prehliadok a veľtrhov, tvorba
a výroba televíznych programov; tvorba relácií,
výroba videofilmov, elektronické publikovanie
(bez možnosti kopírovania), školenia.
42 - Inžinierska činnosť v stavebníctve; technicko-inžinierska činnosť zameraná na štúdie technických projektov, geodéziu, projektovanie stavieb; projektová činnosť; projektovanie stavieb;
architektonické poradenstvo; architektúra; expertízy (inžinierske práce); štúdie technických projektov; geodézia; poradenská a konzultačná činnosť v projektovaní stavieb, v inžinierskej činnosti a vo vypracúvaní štúdií technických projektov.

(540) ...a sen sa stáva ReAllitou...
(731) ReAll s. r. o., Ružinovská 3, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

5410-2007
12.4.2007
16, 35, 36, 37, 39, 41, 42
16 - Tlačoviny, periodiká, časopisy, knihy.
35 - Marketing; prieskum trhu; reklamné, propagačné a inzertné služby; vydávanie reklamných
alebo náborových textov, vydávanie reklamných
materiálov, sprostredkovanie reklamných a propagačných služieb; obchodné informácie; obchodný manažment; poradenstvo v uvedených službách; poradenstvo v obchodnej činnosti; sprostredkovanie uvedených služieb; sprostredkovanie obchodu s tovarmi v triede 16, obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 37, 41
a 42.
36 - Činnosť realitnej kancelárie; sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností, prenájom
a lízing nehnuteľností; správa nehnuteľností; poradenstvo v oblasti nehnuteľností; finančná investičná činnosť; finančné odhady a oceňovanie nehnuteľností; finančný lízing, faktoring a forfajting, poradenstvo v uvedených službách; sprostredkovanie uvedených služieb; sprostredkovanie pôžičiek a hypoték; sprostredkovanie finančných úverov.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb,
bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov); výstavba kanalizačných a vodovodných sietí; poddodávky pre
uvedené stavby (stavebná činnosť); izolovanie stavieb; dozor nad stavbami; opravy, údržba, rekonštrukcie, montážne a inštalačné práce v stavebníctve; stavebné informácie; poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve a investičnej výstavbe.
39 - Sprostredkovanie dopravy, sťahovanie.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou reklamných alebo náborových textov, vydávanie časopisov a kníh v elektronickej forme, organizovanie
kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
organizovanie kurzov, školení a seminárov, organizovanie výstav, prehliadok a veľtrhov, tvorba
a výroba televíznych programov; tvorba relácií,
výroba videofilmov, elektronické publikovanie
(bez možnosti kopírovania), školenia.
42 - Inžinierska činnosť v stavebníctve; technicko-inžinierska činnosť zameraná na štúdie technických projektov, geodéziu, projektovanie stavieb; projektová činnosť; projektovanie stavieb;
architektonické poradenstvo; architektúra; expertízy (inžinierske práce); štúdie technických projektov; geodézia; poradenská a konzultačná činnosť v projektovaní stavieb, v inžinierskej činnosti a vo vypracúvaní štúdií technických projektov.

...A SEN SA STÁVA
REALLITOU...

(731) ReAll s. r. o., Ružinovská 3, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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5414-2007
13.4.2007
35, 39, 41
35 - Informácie (obchodné alebo podnikateľské),
kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov,
dokladov, lepenie plagátov, marketingové štúdie,
príprava miezd a výplatných listín, obchodné
alebo podnikateľské informácie, obchodný alebo
podnikateľský prieskum, obchodný manažment
v oblasti umenia, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie
výstav na obchodné alebo reklamné účely, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov,
prenájom reklamných priestorov, prieskum verejnej mienky, príprava inzertných stĺpcov, reklama, reklama v počítačovej komunikačnej sieti,
reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, rozširovanie reklamných oznamov,
prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, reprografie dokumentov, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov,
sekretárske služby, spracovanie textov, televízne
reklamy, umenie (obchodný manažment v oblasti), vedenie kartoték v počítači, vedenie účtovných kníh, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vylepovanie plagátov, vzťahy
s verejnosťou (prieskum medzi inštitúciami a spoločenským prostredím), zasielanie reklamných
materiálov zákazníkom, zbieranie údajov do počítačových databáz, zhromažďovanie výstrižkov
z časopisov, zoraďovanie údajov v počítačových
databázach.
39 - Skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených.
41 - Akadémie (vzdelávanie), dekorácie, digitálna tvorba obrazov, filmová tvorba, prenájom filmových premietačiek a ich príslušenstva, filmové
štúdiá, filmy, fotografická reportáž, fotografovanie, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, služby nahrávacích štúdií, nahrávanie videopások, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie
a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie
seminárov, organizovanie a vedenie sympózií,
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, pedagogické informácie, plánovanie
a organizovanie večierkov, poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania), požičiavanie filmov, organizovanie predstavení (manažérske služby), prenájom kinematografických filmov, prevádzkovanie kinosál, redigovanie scenárov, reportérske služby, pedagogická činnosť, strihanie videopások, televízna
zábava, filmové štúdiá, výroba televíznych a rozhlasových programov, zverejňovanie textov okrem
reklamných, titulky, tvorba videofilmov, organi-
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zovanie a plánovanie večierkov, nahrávanie videopások, prenájom videopások, online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, vydávanie kníh, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, výroba (tvorba) videofilmov, vyučovanie, vzdelávanie, živé predstavenie.

(540)

SLNKO V SIETI
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ
FILMOVÁ CENA

(731) SLOVENSKÁ FILMOVÁ A TELEVÍZNA AKADÉMIA, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5426-2007
16.4.2007
30
30 - Káva, kávové výťažky, kávové prípravky
a nápoje; ľadová káva; kávové náhradky, výťažky z kávových náhradiek, prípravky a nápoje pripravované na báze kávových náhradiek; cigória;
čaj, čajové výťažky, čajové prípravky a nápoje;
ľadový čaj; jedlý ľad, prípravky zo sladu; kakao
a prípravky a nápoje pripravené na báze kakaa;
čokoláda, čokoládové výrobky, čokoládové prípravky a nápoje; cukrovinky, sladkosti, bonbóny;
žuvačky; prírodné sladidlá; pekárske výrobky,
chlieb, kvasnice, jemné pečivo; sušienky, múčniky, keksy, oplátky, karamelky, pudingy, zmrzliny, vodové zmrzliny, šerbety ako zmrzlinové nápoje, mrazené cukrovinky, mrazené koláče, jemné zmrzliny, mrazené dezerty, mrazené jogurty;
spojovacie prísady na výrobu zmrzlín a/alebo
vodových zmrzlín a/alebo šerbetov a/alebo mrazených cukroviniek a/alebo mrazených koláčov
a/alebo jemných zmrzlín a/alebo mrazených dezertov a/alebo mrazených jogurtov; med a náhradky medu; cereálie, müsli, kukuričné lupienky, cereálne tyčinky, hotové jedlá z cereálií; cereálne výrobky; ryža, cesto, cestoviny; potraviny
pripravené na báze ryže, múky alebo cereálií, tiež
vo forme hotových jedál; pizza; sendviče; zmesi
cestovín a cesta pripraveného na pečenie v rúre;
omáčky; sójová omáčka; kečup, aromatické alebo korenisté výrobky na jedlo, potravinárske korenie, koreniny, šalátové dresingy, majonéza; horčica; ocot.

(540) KOKO
(731) Société des Produits Nestlé S. A., Vevey, CH;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5427-2007
17.4.2007
24, 25
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
25 - Odevy vrátane plášťov pre dámy, pánov a deti; pánska, dámska, detská obuv vrátane športovej
obuvi.

(731) CAIFA spol. s r. o., Stará Vajnorská 17, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5428-2007
17.4.2007
24, 25
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
25 - Odevy vrátane plášťov pre dámy, pánov a deti;
pánska, dámska, detská obuv vrátane športovej obuvi.

(540) WISLAN
(731) CAIFA spol. s r. o., Stará Vajnorská 17, 831 02
Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5429-2007
17.4.2007
3, 5, 29, 30
3 - Mydielka; pracie prípravky; čistiace prípravky; krémy na obuv; karbidy kovu (brúsivo); éterické oleje; kozmetické prípravky; prípravky na
čistenie zubov; vonné drevo; kozmetické prípravky pre zvieratá.
5 - Vitamínové prípravky; prípravky pre kyslíkové kúpele; dezinfekčné prípravky na hygienické
účely; roztoky na kontaktné šošovky; výživné
látky pre mikroorganizmy; potrava pre dojčatá;
prípravky na osvieženie vzduchu; kozmetické
prípravky pre psov; repelenty proti hmyzu; tampóny impregnované farmaceutickým lotiónom;
zubné laky.
29 - Špik z kosti zvierat na jedenie; výťažky
z chalúh ako potrava; kôrovce (s výnimkou živých); konzervy so zeleninou; peľ ako potrava;
jedlé sušené kvety; sušená zelenina; vaječný bielok; mliečne produkty; jedlé tuky; zeleninové šaláty; jedlá želatína; spracované oriešky; jedlé sušené huby; bielkoviny ako potrava.
30 - Káva; nápoje na báze čaju; prírodné sladidlá;
pralinky, propolis na ľudskú spotrebu; ovsená
potrava; suši; krúpy na ľudskú spotrebu; cestoviny; pukance; sójová múka; škrob a škrobové výrobky ako potrava; zmrzliny; kuchynská soľ; sójová omáčka; príchuti (arómy); droždie; príchuti
do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov; prípravky na stuženie šľahačky.

(540)

(731) Tianjin Tianshi Group Co., Ltd., No. 6 Yuan Quan
Road, Wu Qing Development Zone, Tianjin New
Tech Industrial Park, CN;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)
(540)

5430-2007
17.4.2007
16, 35, 41
16 - Učebné a vyučovacie pomôcky s výnimkou
prístrojov a zariadení.
35 - Propagačná činnosť, reklama.
41 - Vzdelávanie, zábava, športová a kultúrna činnosť.
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(731) top vision s.r.o., Uruquayská 17, 120 00 Praha, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

(320)
(330)
9 (511)
(511)

5431-2007
17.4.2007
5
5 - Farmaceutické prípravky.

(591) červená, zelená, čierna, sivá
(731) UNIMED PHARMA, spol. s r. o., Oriešková 11,
821 05 Bratislava, SK;
(740) Tencerová Miroslava, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5434-2007
17.4.2007
16, 29, 30
16 - Prospekty, tlačoviny, obaly patriace do tejto
triedy.
29 - Mliečne výrobky, mliečne tyčinky.
30 - Zmrzlina, čokoládové výrobky, čokoládové
tyčinky.

(540)

(591) modrá, tmavomodrá
(731) COMPERIO FOOD, s. r. o., Nuselská 53, 140 00
Praha, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5435-2007
18.4.2007
35, 36, 41
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment,
obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo, uzatváranie poistiek, životné
poistky, poradenstvo v oblasti poistenia, služby
v oblasti financovania, služby v oblasti peňažníctva, služby v oblasti nehnuteľností, finančné analýzy, finančné poradenstvo.
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov
a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.

(540)

(591) modrá, čierna, zelená
(731) Peceň Milan, Agátová 1171/20, 905 01 Senica,
SK; Macek Pavol, Jasmínová 1260/3, 905 01 Senica, SK;
(740) Macek Pavol, Senica, SK;
(210) 5442-2007
(220) 20.4.2007
(310) 30664257.3
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20.10.2006
DE
1, 5, 29, 30, 32
1 - Kultúry mikroorganizmov, bakteriologické preparáty, proteíny, všetky tieto výrobky s výnimkou výrobkov na lekárske a veterinárne účely.
5 - Kultúry mikroorganizmov, bakteriologické preparáty, proteíny, všetky tieto výrobky na lekárske
účely; živé kvapaliny pre kultúry baktérií; farmaceutické výrobky, mliečne fermenty na farmaceutické účely a laktóza; dietetické výrobky na
lekárske účely; strava pre dojčatá, najmä výživná
múka s prídavkom mlieka, polievky, zeleninové
pyré, dehydrované zeleninové pyré, ovocné a zeleninové šťavy, kaše.
29 - Konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina, kompóty, huspeniny (želé), marmelády (lekváre), slivkový lekvár; polievky; mlieko, mlieko
v prášku, rôsolované, aromatizované a napenené
mlieko; mliečne výrobky, najmä mliečne dezerty,
jogurt, jogurtové nápoje, penové pokrmy, krémy,
dezertné krémy, čerstvá smotana, maslo, roztierateľné syry, syry, zrejúce syry, zrejúce plesňové
syry, nezrejúce čerstvé syry a syry naložené v soľnom náleve, tvaroh, čerstvé syry v kvapalnej alebo pastovej forme, bez prísad alebo aromatizované; nápoje s prevažným podielom mlieka alebo
mliečnych produktov, mliečne nápoje s ovocím,
fermentované mliečne výrobky (bez prísad alebo
aromatizované), mliečne fermenty s prevažným
podielom mlieka; všetky uvedené výrobky tiež
ako dietetické potraviny alebo potravinové doplnky, nie na lekárske účely.
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda, kávové nápoje,
kakaové nápoje, čokoládové nápoje; torty a paštéty (sladké alebo slané); prípravky z obilia, obilné prípravky na raňajky, hotové pokrmy, ktoré
pozostávajú prevažne z tortového základu, chlieb,
sucháre, drobné pečivo (sladké alebo slané), vafle, koláče, jemné pečivo, všetky tieto výrobky bez
prísad a/alebo s polevou a/alebo s náplňou a/alebo aromatizované; cukrárenský tovar, zmrzlina,
najmä zmrzlina s prevažným podielom jogurtu, mrazené krémy, sorbety (zmrzliny), jogurtová zmrzlina (zmrzlina), aromatizovaný ľad; všetky tieto
výrobky tiež ako dietetické potraviny alebo potravinové doplnky, nie na lekárske účely.
32 - Uhličitá alebo neuhličitá voda (minerálky alebo nemineralizované vody), ovocné alebo zeleninové šťavy, ovocné alebo zeleninové nápoje, limonády, sóda, sorbety (nápoje), prípravky na prípravu nápojov, sirupy pre nápoje, nealkoholické
ovocné alebo zeleninové extrakty; nealkoholické
nápoje s nepatrným podielom mliečnych fermentov; všetky tieto uvedené výrobky tiež ako dietetické potraviny alebo potravinové doplnky, nie na
lekárske účely.

(540) Balanceforte
(731) Ehrmann AG Oberschönegg im Allgäu, 87770
Oberschönegg, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5443-2007
20.4.2007
35, 36, 37
35 - Marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; odborné obchodné poradenstvo; prieskum trhu; reklama; online reklama
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v počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry.
36 - Oceňovanie a odhady nehnuteľností; prenájom
nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností.
37 - Dozor nad stavbami; izolovanie stavieb; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebné
informácie; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; utesňovanie stavieb; výstavba obchodných a veľtrhových stánkov.

diteľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami
bankoviek a so súbormi obehových mincí, vykonávanie hypotekárnych obchodov, obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment), sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540)

(591) oranžová, čierna
(731) STYK Development, spol. s r. o., Pernecká 37,
841 04 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

5445-2007
20.4.2007
30
30 - Cukrovinky, čokolády, sušienky, krémové zákusky, krekery (slané pečivo), oblátky, koláče, pirôžky, karamelovo-arašidovo-nugátová tyčinka pokrytá mliečnou čokoládou.

(540) ČSOB Študentský účet - FUN účet
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 115 20 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

5450-2007
24.4.2007
32, 33, 35, 36, 41, 43
32 - Pivo, minerálne vody, nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment,
obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce.
36 - Zmenárenské služby.
41 - Zábava - pobavenie.
43 - Reštauračné služby, kaviarenské služby, služby
barov a nočných klubov.

(540)

(591) hnedá, červená, modrá, žltá, biela, krémová
(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11. Cad., Eskisehir, TR;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5446-2007
23.4.2007
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva, homebanking, bankové služby vrátane
služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí, vedenie
účtov, klíring, finančné odhady a oceňovanie do
cenných papierov na vlastný účet, kapitálové
investície, platobný styk a zúčtovanie, elektronický prevod kapitálu, platobné prevody vykonávané elektronicky, vydávanie a správa platobných
prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných
šekov, overovanie šekov, poskytovanie záruk,
garancie, kaucie, ručenie, otváranie akreditívov,
obstarávanie inkasa, uloženie a správa cenných
papierov alebo iných hodnôt, poskytovanie bankových informácií, finančné analýzy a informácie, prenájom bezpečnostných schránok, prijímanie vkladov, finančný prenájom (finančný lízing),
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, finančné poradenstvo,
výkon funkcie depozitára, zmenárenská činnosť,
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet
klienta s devízovými hodnotami, v oblasti termínových obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov, s prevo-

(591) červená, zelená, oranžová, žltá
(731) MERKUR Partners, s.r.o., Horná 30, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Krasňanská Soňa, JUDr., Pezinok, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
9 (511)
(511)

5454-2007
24.4.2007
443801
15.12.2006
CZ
7, 8, 9, 11, 14, 16, 21, 35
7 - Práčky klasické aj automatické, umývačky
riadu, žmýkačky, elektromechanické kuchynské
prístroje v rámci tejto triedy, hlavne stroje na
spracovávanie potravín, ako kuchynské roboty,
šľahače a mixéry, miesiace stroje, elektrické nože, krájače a multikrájače, elektrické odšťavovače a lisy na ovocie, elektrické mlynčeky na kávu,
mlynčeky na mäso, elektrické drviče potravín,
vysávače a čističe kobercov, elektrické otvárače
konzerv.
8 - Jedálenské príbory, vidličky, nože, lyžice, lyžičky, mäsiarske, lovecké a športové nože, kuchynské nože aj bloky na nože, ocieľky, sekáčiky, mačety, dýky, vreckové nože, nožnice, kadernícke nožnice, krajčírske nožnice, nožnice na
papier, nožnice na potraviny, brúsky, brúsky na
nože, antikorové kuchynské náradie, kuchynské
náradia, ako škrabky, ostrôžky, kolieska na krájanie, ozdobné vykrajovače a krájače, luskáčiky
na orechy, nie z drahých kovov, kliešte, kliešte
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na cukor, koláče, šaláty a špagety, otvárače konzerv a univerzálne neelektrické otvárače; kulmy
a ondulačné zariadenia, neelektrické otvárače konzerv.
9 - Tlakomery; teplomery s výnimkou lekárskych;
elektrické žehličky vrátane naparovacích, váhy.
11 - Chladničky, mrazničky a výrobníky ľadu,
elektrické, plynové a kombinované zariadenia na
varenie, pečenie, smaženie a opekanie, najmä sporáky, rúry elektrické, plynové i mikrovlnné, grily,
rošty, sendvičovače, toastovače a hriankovače,
elektrické fritovacie hrnce, panvice a formy na
pečenie, variče a varné dosky; sporáky na tuhé palivo, elektrické kávovary, stroje na výrobu
espresa, instantné dávkovače horúcej vody, rýchlovarné kanvice, vetracie a klimatizačné zariadenia, prístroje na úpravu vzduchu v miestnostiach,
ako sú filtračné zariadenia, zvlhčovače a odvlhčovače, odsávače pár, elektrické a plynové vykurovacie zariadenia vrátane kotlov radiátorov, plynových ohrievadiel, elektrických vykurovacích telies, infražiaričov a konvertorov; elektrické a plynové ohrievače vody, filtre na odsávanie pár, vodovodné batérie, bojlery, sušiče vlasov.
14 - Zlato, predmety z drahých kovov, zlata a ich
zliatin nezahrnuté v iných triedach, klenoty, drahokamy, šperky, bižutéria, hodiny, hodinárske potreby.
16 - Papierové filtre do vysávačov, papierové filtre do kávovarov.
21 - Drobné náradie a prenosné nádoby pre domácnosť a kuchyňu, ručné mlynčeky, mixéry,
šľahače, strúhadlá, panvice, hrnce, kastróliky, kanvice, súpravy na varenie a pitie kávy, ihly na grilovanie a ražne používané pri varení, elektrické
zubné kefky; kuchynské potreby keramické, kovové, kovové v antikorovej úprave aj porcelánové, hlinené a drevené, ako jedálenské súpravy
vrátane samostatných tanierov, mís, misiek, tácok, podnosov a kanvíc, kuchynské potreby, ako
hrnce, tlakové hrnce, naparovacie hrnce, kastróly,
kastróliky, panvice, panvice so špeciálnymi povrchmi, pekáče, pokrievky a pokrievočky, kanvičky, plechy a formy na pečenie, jedálenské servisy, servírovacie súpravy, taniere, podnosy, tácky a misky, riad pre mikrovlnné rúry, riad pre
mraziace a chladiace boxy, pierka, neelektrické
lisy na citróny, nástroje na porciovanie, naberačky, obracačky, nástroje na výrobu peny, pučidlá
na zemiaky, metly na šľahanie, kališteky na vajcia, odmerky, lopatky v rámci tejto triedy, lieviky, varešky, paličky, servírovacie lopatky, stierky, uzávery fliaš, otvárače fliaš, dosky na krájanie a lopáriky, strúhadlá, sitká, cedidlá, naparovacie vejáre a misy, vykrajovače, obedáre, neelektrické odšťavovače, omáčniky, dózy na maslo, soľničky, koreničky, cukorničky, posýpky na
syr a korenie, nádoby na smotanu, koreničky, dózy na korenie, podložky pod hrnce a poháre,
formičky na ľad, krúžky a stojany na obrúsky,
vešiaky kuchynského náradia, prachovky, čistiace valčeky, viskózne hubky, kuchynské rukavice,
špajdle, plastové zásuvky a poličky (kuchynské
vybavenie), plastové zásobníky a dávkovače v rámci tejto triedy, plastové podnosy a podložky, odpadkové koše, žehliace dosky, drobné plastové výrobky pre kuchyňu a bývanie v rámci tejto triedy,
plastové nádoby, ako misky, misy, tácky, vedrá,
vane a úžitkové vaničky.
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35 - Prieskum a analýza trhu, sprostredkovanie
obchodných záležitostí v odbore výroby, predaja
a propagácie elektrospotrebičov a súvisiaceho tovaru, poradenstvo v otázkach organizovania obchodnej činnosti, vytváranie a prevádzkovanie obchodných sietí, usporadúvanie komerčných výstav a veľtrhov.
(540)

(731) HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné - Kútiky 637,
760 01 Zlín, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5455-2007
24.4.2007
16, 25, 28, 35
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov obsiahnuté v tejto triede; pohľadnice;
etikety s výnimkou textilných; periodiká; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; kalendáre;
listový papier; plagáty; papiernický tovar a písacie potreby; písacie stroje a kancelárske potreby
s výnimkou nábytku; vzdelávacie a učebné potreby s výnimkou prístrojov; vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení; rysovacie
potreby, pomôcky a súpravy; rozmnožovacie zariadenia a stroje; obalové materiály z plastických
hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; albumy; detské plienky z papiera, celulózy alebo buničiny; papierové podbradníky; papierové vreckovky.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy; telocvičné a športové dresy; športová obuv; maškarné kostýmy.
28 - Hry a hračky; autá (hračky); bábky; balóniky, balóny na hranie; domčeky pre bábiky; guľky
na hranie; hojdacie kone, hojdačky; hracie karty;
hracie kocky; hracie lopty; hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; hracie automaty s výnimkou automatov fungujúcich po pripojení na televízne prijímače; divadelné a karnevalové masky; modely automobilov; hračkárske
pištole; plyšové hračky; puzzle; spoločenské hry;
stavebnice; stolové hry; šachové hry; šmykľavky;
zábavná pyrotechnika; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; kolobežky; korčule, kolieskové korčule; skejtbordy.
35 - Reklamná a propagačná činnosť; maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triedach
16, 25 a 28; aranžovanie výkladov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských podujatí na reklamné a obchodné
účely; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií.

(540)

(591) fialová, žltá, ružová, zelená, biela, čierna
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cie potreby; písacie stroje a kancelárske potreby
s výnimkou nábytku; vzdelávacie a učebné potreby s výnimkou prístrojov; vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení; rysovacie

(731) Hervai Zalán - ARTECH, Horná Potôň 322, 930 36
Horná Potôň, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

5456-2007
24.4.2007
16, 25, 28, 35
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov obsiahnuté v tejto triede; pohľadnice;
etikety s výnimkou textilných; periodiká; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; kalendáre;
listový papier; plagáty; papiernický tovar a písacie potreby; písacie stroje a kancelárske potreby
s výnimkou nábytku; vzdelávacie a učebné potreby s výnimkou prístrojov; vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení; rysovacie
potreby, pomôcky a súpravy; rozmnožovacie zariadenia a stroje; obalové materiály z plastických
hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; albumy; detské plienky z papiera, celulózy alebo buničiny; papierové podbradníky; papierové vreckovky.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy; telocvičné a športové dresy; športová obuv; maškarné kostýmy.
28 - Hry a hračky; autá (hračky); bábky; balóniky, balóny na hranie; domčeky pre bábiky; guľky
na hranie; hojdacie kone, hojdačky; hracie karty;
hracie kocky; hracie lopty; hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; hracie automaty s výnimkou automatov fungujúcich po pripojení na televízne prijímače; divadelné a karnevalové masky; modely automobilov; hračkárske
pištole; plyšové hračky; puzzle; spoločenské hry;
stavebnice; stolové hry; šachové hry; šmykľavky;
zábavná pyrotechnika; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; kolobežky; korčule, kolieskové korčule; skejtbordy.
35 - Reklamná a propagačná činnosť; maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triedach
16, 25 a 28; aranžovanie výkladov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských podujatí na reklamné a obchodné
účely; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií.

(540)

potreby, pomôcky a súpravy; rozmnožovacie zariadenia a stroje; obalové materiály z plastických
hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; albumy; detské plienky z papiera, celulózy alebo buničiny; papierové podbradníky; papierové vreckovky.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy; telocvičné a športové dresy; športová obuv; maškarné kostýmy.
28 - Hry a hračky; autá (hračky); bábky; balóniky, balóny na hranie; domčeky pre bábiky; guľky
na hranie; hojdacie kone, hojdačky; hracie karty;
hracie kocky; hracie lopty; hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; hracie automaty s výnimkou automatov fungujúcich po pripojení na televízne prijímače; divadelné a karnevalové masky; modely automobilov; hračkárske
pištole; plyšové hračky; puzzle; spoločenské hry;
stavebnice; stolové hry; šachové hry; šmykľavky;
zábavná pyrotechnika; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; kolobežky; korčule, kolieskové korčule; skejtbordy.
35 - Reklamná a propagačná činnosť; maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triedach
16, 25 a 28; aranžovanie výkladov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských podujatí na reklamné a obchodné
účely; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií.
(540)

(591) ružová, žltá, biela, čierna, modrá, fialová
(731) Hervai Zalán - ARTECH, Horná Potôň 322, 930 36
Horná Potôň, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
(591) žltá, biela, čierna
(731) Hervai Zalán - ARTECH, Horná Potôň 322, 930 36
Horná Potôň, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5457-2007
24.4.2007
16, 25, 28, 35
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov obsiahnuté v tejto triede; pohľadnice;
etikety s výnimkou textilných; periodiká; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; kalendáre;
listový papier; plagáty; papiernický tovar a písa-

5464-2007
25.4.2007
9, 16, 35, 41
9 - Nahrané a čisté nosiče informácií magnetické
a elektronické, najmä nosiče zvukových, zvukovo-obrazových a obrazových záznamov; multimediálne aplikácie; elektronické informačné publikácie, časopisy a periodiká; nahraný počítačový softvér; prístroje na reprodukciu zvuku a obrazu.
16 - Odborné a informačné publikácie a texty na
papierových nosičoch, najmä hudobniny, notový
materiál vrátane partitúr a spevníkov, propagačné
tlačoviny a texty a fotografie, najmä z odboru
hudobnej, hudobno-dramatickej a divadelnej tvorby; obaly z papiera a plastu patriace do tejto triedy, napr. etuy, dosky a tašky; propagačné a upomienkové predmety z papiera a plastu patriace do
tejto triedy.
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35 - Marketing a propagačná činnosť v oblasti
kultúry; obchodné poradenstvo v odbore nosičov
informácií; propagačné a informačné materiály
vrátane ich spracovania, zabezpečovania a rozširovania pomocou informačných sietí; inzertné

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

a propagačné služby; obchodné zastupovanie tretích subjektov; sprostredkovateľská činnosť
v oblasti mediálneho priemyslu, napr. sprostredkovanie reklamy, inzercie, propagácie, informácií a spravodajstva.
41 - Sprostredkovateľská a agentúrna činnosť v oblasti kultúry a vzdelávania; usporadúvanie a manažment koncertný, divadelný, výchovnej a zábavnej činnosti, najmä hudobných, hudobno-dramatických a dramatických programov, napr.
orchestrálnych a komorných koncertov a vystúpení vrátane festivalov, umeleckých a zábavných
súťaží v tuzemsku a v zahraničí; usporadúvanie festivalov; služby umeleckej agentúry, napr.
organizovanie turné umelcov a umeleckých súborov vrátane hosťovania tuzemských a zahraničných umelcov; nahrávanie zvukových, zvukovo-obrazových a obrazových záznamov; dabing;
tvorba rozhlasových a televíznych programov;
požičiavanie a prenájom zvukových a obrazových nahrávacích zariadení, nahraných zvukových nosičov a zvukovo-obrazových a obrazových záznamov, hudobných nástrojov, hudobnín
a notového materiálu; výchovná a vzdelávacia
činnosť v oblasti kultúry, napr. usporadúvanie
výchovných koncertov a stretnutí s mládežou;
vydávanie a rozširovanie umeleckých diel, najmä
hudobných vrátane zvukových, zvukovo-obrazových a obrazových záznamov; organizovanie a vedenie odborných seminárov a konferencií; odborná poradenská a konzultačná činnosť v oblasti
kultúry a vzdelávania, najmä v hudobnom odbore, hudobno-dramatickej a dramatickej tvorbe, umeleckých súťažiach, hudobnín a zvukových a/alebo zvukovo-obrazových záznamov.

(540)

(540)

(731) Český národní symfonický orchestr s.r.o., Weilova 2/1144, 102 00 Praha - Hostivař, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5474-2007
27.4.2007
19
19 - Škridly s výnimkou kovových a ostatné výrobky pre strešné krytiny s výnimkou kovových
zahrnuté v triede 19.

(540)

(731) BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o., Mojmírovská 9, 951 12 Ivanka pri Nitre, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
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5475-2007
27.4.2007
19
19 - Škridly s výnimkou kovových a ostatné výrobky pre strešné krytiny s výnimkou kovových
zahrnuté v triede 19.

(591) červená, biela, sivá
(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)

5493-2007
4.5.2007
9, 16, 35, 36, 41
9 - CD disky, DVD disky, záznamové disky, magnetické a optické nosiče údajov, prístroje na nahrávanie, spracovanie, prenos a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát, nosiče s obrazovými, zvukovými, audiovizuálnymi alebo textovými dielami, nahrávkami a záznamami, rozmnoženiny
obrazových, zvukových, audiovizuálnych alebo
textových diel, nahrávok a záznamov na všetkých druhoch nepapierových nosičov, publikácie
v elektronickej forme online s možnosťou kopírovania, nahrané a prázdne nosiče záznamov, zariadenia na spracovanie údajov, počítače, periférne zariadenia počítačov, počítačový softvér,
počítačové terminály a počítačový softvér na použitie vo finančných službách, bankových, burzových a telekomunikačných odvetviach na sprístupnenie, zúčtovanie a úhradu finančných alebo
burzových operácií, počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete, elektronické časopisy, elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete, kódované karty, hlavne magnetické karty a karty obsahujúce integrované
obvody, najmä na finančné využitie.
16 - Listinné cenné papiere, tlačoviny, tlačivá, formuláre, firemné listiny, periodická a neperiodická
tlač a publikácie, zborníky, knihy, brožúry, časopisy, periodiká, noviny, albumy, atlasy, plagáty, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, ročenky, fotografie, papierové propagačné materiály, papierové obaly, papierové lístky, papierové
pozvánky, letáky, tlačené reklamné a úžitkové
manuály, grafické reprodukcie, databázy na papierových nosičoch, papierové vlajky, pútače z papiera alebo z lepenky, pečiatky, papiernický tovar, nálepky, písacie potreby, predmety z kartónu, lepiace štítky, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, drobné darčekové predmety z papiera, kartónu a lepenky patriace do tejto triedy.
35 - Robenie výpisov zo zoznamov akcionárov
a iných papierových výstupov služieb, ktoré poskytuje depozitár, obchodné alebo podnikateľské
informácie, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, poradenstvo v obchodnej činnosti, hospodárske a ekonomické predpovede, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, revízia účtov, štatistiky, marketingové štúdie, prieskum trhu, ekonomické expertízy a štúdie, vyhľa-
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dávanie informácií v počítačových súboroch pre
zákazníkov, zbieranie a zoraďovanie údajov do
počítačových databáz, vedenie kartoték v počítači, kopírovanie, reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, propagácia služieb de-

vania a vyrovnania), klíring (výpočet vzájomných
pohľadávok a záväzkov), finančné analýzy, elektronický prevod kapitálu, finančné informácie,
platobné prevody vykonávané elektronicky, finančné informácie, služby v oblasti finančníctva,

pozitára cenných papierov, sprostredkovanie uvedených služieb, poskytovanie uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 41, obchodný franchising.
36 - Činnosť depozitára cenných papierov, vydávanie cenných papierov a cenín, uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt hospodárenia s cennými papiermi klienta na jeho účet
vrátane poradenstva (portfólio manažment), vydávanie cenných papierov emitentov a služby súvisiace s ich umiestňovaním, prijímanie listinných
cenných papierov do samostatnej a/alebo hromadnej úschovy, evidencia zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v registroch emitentov, evidencia majiteľov
zaknihovaných cenných papierov na účtoch majiteľov, evidencia údajov o cenných papieroch na
klientskych účtoch členov a držiteľských účtoch,
evidencia zmien na účtoch majiteľov, na klientskych účtoch členov a na držiteľských účtoch,
evidencia údajov, zmien a ďalších údajov týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov, prideľovanie, menenie a rušenie identifikačného kódu ISIN a iných
identifikačných kódov týkajúcich sa cenných papierov, zúčtovacie, evidenčné, správcovské alebo
finančné služby členom centrálneho depozitára,
majiteľom účtov vedených centrálnym depozitárom, emitentom, majiteľom cenných papierov,
obchodníkom s cennými papiermi, organizátorom
verejného trhu, burze cenných papierov, poradenstvo v oblasti cenných papierov, vedenie zoznamov akcionárov pri listinných akciách na meno,
zabezpečovanie splácania menovitej hodnoty
cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov, ako aj ďalšie s tým súvisiace činnosti na žiadosť emitenta, úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, prenájom bezpečnostných schránok, poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účely
vykonania obchodu s investičnými nástrojmi,
zriaďovanie účtu u zahraničnej právnickej osoby
s obdobným predmetom činnosti ako centrálny
depozitár, u zahraničnej banky alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a poskytovanie s tým súvisiacich služieb, požičiavanie cenných papierov, správa garančného fondu, finančné služby súvisiace s činnosťou centrálneho depozitára, služby maklérov na burze cenných papierov, kurzové záznamy na burze, správcovstvo,
evidencia rozhodnutí prijatých ministerstvom
podľa zákona o cenných papieroch, registrácia
záložných práv, investovanie do cenných papierov na vlastný účet, obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi, zriaďovanie a vedenie
držiteľských účtov, výpisy z účtov klientov, netting (vzájomné započítavanie záväzkov a pohľadávok účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania z obchodov vyrovnávaných v systéme zúčto-

finančné odhady a oceňovanie, finančné poradenstvo, finančné riadenie, finančné konzultačné služby, finančné oceňovanie podnikových súpisov
a aktív, faktoringové, forfajtingové služby, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, počítačových sietí a internetu, zúčtovanie a vyrovnanie
obchodov s investičnými nástrojmi, robenie výpisov z účtov, zverejňovanie informácií v tlači
uverejňujúcej burzové správy a na webovej stránke inštitúcie šíriacej uvedené informácie vrátane
na webovej stránke centrálneho depozitára v súlade s informačnou a oznamovacou povinnosťou
centrálneho depozitára.
41 - Vzdelávanie, predovšetkým vzdelávanie v oblasti cenných papierov, zabezpečovanie výcvikov,
kurzov a školení, praktické cvičenie (ukážky), školenia, výcvik, vyučovanie, informácie o výchove
a vzdelávaní, organizovanie a vedenie kongresov,
konferencií, seminárov a sympózií, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, písanie
textov (okrem reklamných), poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania), elektronická edičná činnosť v malom
(DTP služby), online vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme, vydávanie kníh, vydávanie
textov s výnimkou reklamných alebo náborových.
(540)

(731) Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.,
Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5576-2007
28.5.2007
35, 36, 38, 45
35 - Hospodárske a ekonomické predpovede, obchodné a podnikateľské informácie, obchodné alebo
podnikateľské poradenstvo, obchodné informácie
a rady spotrebiteľom, podpora predaja (pre tretie
osoby), rozširovanie reklamných oznamov, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.
36 - Bankové služby priamo zákazníkom, bankovníctvo, faktoring, spravovanie financií, finančné
informácie, finančné poradenstvo, finančné služby, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva,
finančný lízing, platenie splátok, poradenstvo
v oblasti poistenia, pôžičky, správa nehnuteľností, sprostredkovanie finančných služieb, sprostredkovanie poistenia, úverové banky, služby úverových debetných kariet, vydávanie cenných papierov, zriaďovanie fondov.
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38 - Elektronická pošta, počítačová telefonická komunikácia, komunikácia mobilnými telefónmi,
posielanie správ.
45 - Registrácia doménových mien, licencie práv
duševného vlastníctva.
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teľností, sprostredkovanie finančných služieb,
sprostredkovanie poistenia, úverové banky, služby úverových debetných kariet, vydávanie cenných papierov, zriaďovanie fondov.
38 - Elektronická pošta, počítačová telefonická komunikácia, komunikácia mobilnými telefónmi,
posielanie správ.
45 - Registrácia doménových mien, licencie práv
duševného vlastníctva.

(540)
(540)

(591) modrá
(731) Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 816 07
Bratislava, SK;
(591) modrá
(731) Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 816 07
Bratislava, SK;

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

5577-2007
28.5.2007
35, 36, 38, 45
35 - Hospodárske a ekonomické predpovede, obchodné a podnikateľské informácie, obchodné alebo
podnikateľské poradenstvo, obchodné informácie
a rady spotrebiteľom, podpora predaja (pre tretie
osoby), rozširovanie reklamných oznamov, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.
36 - Bankové služby priamo zákazníkom, bankovníctvo, faktoring, spravovanie financií, finančné
informácie, finančné poradenstvo, finančné služby, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva,
finančný lízing, platenie splátok, poradenstvo
v oblasti poistenia, pôžičky, správa nehnuteľností,
sprostredkovanie finančných služieb, sprostredkovanie poistenia, úverové banky, služby úverových debetných kariet, vydávanie cenných papierov, zriaďovanie fondov.
38 - Elektronická pošta, počítačová telefonická komunikácia, komunikácia mobilnými telefónmi, posielanie správ.
45 - Registrácia doménových mien, licencie práv
duševného vlastníctva.

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

(540)

(591) modrá
(731) Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 816 07
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5578-2007
28.5.2007
35, 36, 38, 45
35 - Hospodárske a ekonomické predpovede, obchodné a podnikateľské informácie, obchodné alebo
podnikateľské poradenstvo, obchodné informácie
a rady spotrebiteľom, podpora predaja (pre tretie
osoby), rozširovanie reklamných oznamov, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.
36 - Bankové služby priamo zákazníkom, bankovníctvo, faktoring, spravovanie financií, finančné informácie, finančné poradenstvo, finančné
služby, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, finančný lízing, platenie splátok, poradenstvo v oblasti poistenia, pôžičky, správa nehnu-

5594-2007
1.6.2007
35, 36
35 - Reklamná činnosť a propagačná činnosť; rozširovanie reklamných, propagačných a inzertných
materiálov, prenájom reklamných plôch, vydávanie reklamných a náborových textov a tlače, tvorba reklamy a poradenstvo v menovaných oblastiach; organizovanie komerčných a reklamných
výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; poskytovanie pomoci pri
riadení podnikov; podnikateľské, obchodné a ekonomické poradenstvo; poskytovanie obchodných
informácií a rád spotrebiteľom, prieskum trhu; automatizované spracovanie dát; účtovníctvo, komerčné informačné kancelárie, auditné služby, oceňovanie podnikov a odhady v oblasti podnikania,
príprava a vyhotovenie daňových priznaní; oceňovanie patriace do triedy 35; poradenské, informačné a konzultačné služby v oblastiach všetkých
menovaných služieb, poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti služieb obsiahnutých v triede
35 prostredníctvom verejných dátových sietí.
36 - Komplexné služby v oblasti finančníctva,
poisťovníctva, bankovníctva, investícií a nehnuteľností, finančné odhady, analýzy a oceňovanie
v uvedených oblastiach, rozpočtové a daňové odhady, oceňovanie patriace do triedy 36, prenájom
nehnuteľností, finančný lízing, obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku, faktoring a forfajting, maklérske služby;
finančné služby v oblasti úverov, odborná pomoc
a poradenstvo pri financovaní bytových projektov, poradenské, informačné a konzultačné služby v oblastiach všetkých menovaných služieb,
poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti
služieb obsiahnutých v triede 36 prostredníctvom
verejných dátových sietí.

(540) HYPOBENEFIT
(731) Hypocentrum, a. s., Laurinská 18, 811 01 Bratislava, SK;

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

5595-2007
1.6.2007
35, 36
35 - Reklamná činnosť a propagačná činnosť; rozširovanie reklamných, propagačných a inzertných
materiálov, prenájom reklamných plôch, vydávanie reklamných a náborových textov a tlače,
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tvorba reklamy a poradenstvo v menovaných oblastiach; organizovanie komerčných a reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely; poskytovanie pomoci pri riadení podnikov; podnikateľské, obchodné

jom nehnuteľností, finančný lízing, obstarávanie
služieb spojených so správou nehnuteľností
a majetku, faktoring a forfajting, maklérske služby; finančné služby v oblasti úverov, odborná po-

a ekonomické poradenstvo; poskytovanie obchodných informácií a rady spotrebiteľom, prieskum
trhu; automatizované spracovanie dát; účtovníctvo, komerčné informačné kancelárie, auditné
služby, oceňovanie podnikov a odhady v oblasti
podnikania, príprava a vyhotovenie daňových priznaní; oceňovanie patriace do triedy 35; poradenské, informačné a konzultačné služby v oblastiach všetkých menovaných služieb, poskytovanie
informácií a poradenstva v oblasti služieb obsiahnutých v triede 35 prostredníctvom verejných
dátových sietí.
36 - Komplexné služby v oblasti finančníctva,
poisťovníctva, bankovníctva, investícií a nehnuteľností, finančné odhady, analýzy a oceňovanie
v uvedených oblastiach, rozpočtové a daňové
odhady, oceňovanie patriace do triedy 36, prenájom nehnuteľností, finančný lízing, obstarávanie
služieb spojených so správou nehnuteľností
a majetku, faktoring a forfaiting, maklérske služby; finančné služby v oblasti úverov, odborná pomoc a poradenstvo pri financovaní bytových projektov, poradenské, informačné a konzultačné
služby v oblastiach všetkých menovaných služieb,
poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti
služieb obsiahnutých v triede 36 prostredníctvom
verejných dátových sietí.

moc a poradenstvo pri financovaní bytových projektov, poradenské, informačné a konzultačné
služby v oblastiach všetkých menovaných služieb,
poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti
služieb obsiahnutých v triede 36 prostredníctvom
verejných dátových sietí.

(540) HYPOINFO
(731) Hypocentrum, a. s., Laurinská 18, 811 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5597-2007
1.6.2007
35, 36
35 - Reklamná činnosť a propagačná činnosť; rozširovanie reklamných, propagačných a inzertných
materiálov, prenájom reklamných plôch, vydávanie reklamných a náborových textov a tlače,
tvorba reklamy a poradenstvo v menovaných oblastiach; organizovanie komerčných a reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely; poskytovanie pomoci pri riadení podnikov; podnikateľské, obchodné
a ekonomické poradenstvo; poskytovanie obchodných informácií a rád spotrebiteľom, prieskum
trhu; automatizované spracovanie dát; účtovníctvo, komerčné informačné kancelárie, auditné
služby, oceňovanie podnikov a odhady v oblasti
podnikania, príprava a vyhotovenie daňových
priznaní; oceňovanie patriace do triedy 35; poradenské, informačné a konzultačné služby v oblastiach všetkých menovaných služieb, poskytovanie
informácií a poradenstva v oblasti služieb obsiahnutých v triede 35 prostredníctvom verejných
dátových sietí.
36 - Komplexné služby v oblasti finančníctva,
poisťovníctva, bankovníctva, investícií a nehnuteľností, finančné odhady, analýzy a oceňovanie
v uvedených oblastiach, rozpočtové a daňové
odhady, oceňovanie patriace do triedy 36, prená-

(540)

(591) modrá, biela
(731) Hypocentrum, a. s., Laurinská 18, 811 01 Bratislava, SK;

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

5599-2007
1.6.2007
11, 41, 42
11 - Zariadenia pre chemickotechnologické procesy patriace do triedy 11.
41 - Služby týkajúce sa vzdelávania v oblasti vedy a výskumu, konzultačné služby v oblasti vedy
a výskumu, organizovanie kurzov a školení v oblasti vedy a výskumu, školiaca a lektorská činnosť
v oblasti vedy a výskumu.
42 - Výskum procesov a zariadení chemickej technológie.

(540) Unisaver
(731) STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5652-2007
14.6.2007
25, 35
25 - Odevy vrátane športových, oblečenie vrátane
športového, najmä nohavice, vesty, košele, saká,
sukne, tričká, bielizeň, kostýmy, šaty, obleky, kabáty, bundy, vetrovky, plášte, pulóvre, svetre, mikiny, pyžamá, župany, plavky, podprsenky, kožušinové oblečenie, oblečenie z kože, rukavice,
kravaty, opasky, ponožky, pančuchy, pokrývky
hlavy, najmä klobúky, čiapky, šály, šatky, obuv,
športová obuv, sandále, papuče, dreváky, plážová
obuv, športové dresy.
35 - Maloobchodné služby s odevmi, obuvou a pokrývkami hlavy, sprostredkovanie obchodu s tovarmi.

(540)

(591) čierna, žltá, červená, biela
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kravaty, opasky, ponožky, pančuchy, pokrývky
hlavy, najmä klobúky, čiapky, šály, šatky, obuv,
športová obuv, sandále, papuče, dreváky, plážová
obuv, športové dresy.
35 - Maloobchodné služby s odevmi, obuvou a pokrývkami hlavy, sprostredkovanie obchodu s tovarmi.

(731) Rose, s. r. o., Nezábudkova 22, 821 02 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5653-2007
14.6.2007
25, 35
25 - Odevy vrátane športových, oblečenie vrátane
športového, najmä nohavice, vesty, košele, saká,
sukne, tričká, bielizeň, kostýmy, šaty, obleky, kabáty, bundy, vetrovky, plášte, pulóvre, svetre, mikiny, pyžamá, župany, plavky, podprsenky, kožušinové oblečenie, oblečenie z kože, rukavice,
kravaty, opasky, ponožky, pančuchy, pokrývky
hlavy, najmä klobúky, čiapky, šály, šatky, obuv,
športová obuv, sandále, papuče, dreváky, plážová
obuv, športové dresy.
35 - Maloobchodné služby s odevmi, obuvou a pokrývkami hlavy, sprostredkovanie obchodu s tovarmi.

(540)

(731) Rose, s. r. o., Nezábudkova 22, 821 02 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5654-2007
14.6.2007
25, 35
25 - Odevy vrátane športových, oblečenie vrátane
športového, najmä nohavice, vesty, košele, saká,
sukne, tričká, bielizeň, kostýmy, šaty, obleky, kabáty, bundy, vetrovky, plášte, pulóvre, svetre, mikiny, pyžamá, župany, plavky, podprsenky, kožušinové oblečenie, oblečenie z kože, rukavice,
kravaty, opasky, ponožky, pančuchy, pokrývky
hlavy, najmä klobúky, čiapky, šály, šatky, obuv,
športová obuv, sandále, papuče, dreváky, plážová
obuv, športové dresy.
35 - Maloobchodné služby s odevmi, obuvou a pokrývkami hlavy, sprostredkovanie obchodu s tovarmi.

(540)

(731) Rose, s. r. o., Nezábudkova 22, 821 02 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5655-2007
14.6.2007
25, 35
25 - Odevy vrátane športových, oblečenie vrátane
športového, najmä nohavice, vesty, košele, saká,
sukne, tričká, bielizeň, kostýmy, šaty, obleky, kabáty, bundy, vetrovky, plášte, pulóvre, svetre, mikiny, pyžamá, župany, plavky, podprsenky, kožušinové oblečenie, oblečenie z kože, rukavice,
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(540)

(731) Rose, s. r. o., Nezábudkova 22, 821 02 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5732-2007
28.6.2007
9, 12, 16, 35
9 - Prístroje a nástroje navigačné, prístroje a nástroje elektrické, fotografické, signalizačné, kontrolné, záchranné a elektrické, meracie prístroje,
antény, radary, navigačné prístroje pozemných
vozidiel, lodí a lietadiel ako palubné počítače,
navigačné satelitné prístroje, ručné GPS prístroje
a nástroje, sonary, pozorovacie prístroje a nástroje, buzoly, kompasy, príslušenstvo k navigačným
systémom patriace do tejto triedy, diaľkomery,
prístroje na prenos, reprodukciu, spracovanie,
kontrolu alebo záznam zvuku, dát alebo obrazu,
audio- a videoprijímače, číslicové súradnicové
zapisovače, snímače a skenery ako zariadenia na
spracovanie údajov s výnimkou laserov na lekárske účely, diaľkové ovládače, elektrické zariadenia na diaľkovú kontrolu priemyselných operácií
a elektrických systémov, zariadenia na meranie
vzdialeností, tachometre, tachometre dopravných prostriedkov, tachometre vozidiel udávajúce vzdialenosť, kontrolné a regulačné elektrické prístroje, fotoelektrické bunky, elektrické
hlásiče, automatické časové spínače, počítačový
softvér a hardvér, počítače, monitory, periférne
zariadenia k počítačom, monitorovacie počítačové programy, počítačový softvér pre navigačné
systémy a zariadenia, počítačové programy nahrané na magnetických alebo iných nosičoch,
mapy na elektronických nosičoch, počítačové
programy stiahnuté z telekomunikačnej siete, počítačové programy pre navigačné systémy a zariadenia, predovšetkým programy obsahujúce
elektronické mapy a elektronických sprievodcov,
zariadenia na spracovanie údajov, záznamové
disky, čítacie zariadenia (informatika), mikroprocesory, čítače čiarových kódov, mikroprocesorové doštičky - čipy, magnetické identifikačné karty,
kódované magnetické karty, magnetické a optické nosiče údajov, pamäťové a mikroprocesorové
karty v počítačoch, elektrické káble, koaxiálne
káble, káble s optickými vláknami, ochranné zariadenia proti prepätiu, elektrické konektory a spojky, vysielače elektronických signálov, elektrické
akumulátory, CD disky, DVD disky, elektronické
perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia), elektromechanické alebo elektronické zabezpečovacie
systémy, elektronické publikácie stiahnuté z te-
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lekomunikačnej siete, prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; navigačné prístroje ako súčasti vozidiel.

12 - Vozidlá, zariadenia na pohyb po zemi, vode
alebo vo vzduchu, motory a hnacie stroje do pozemných vozidiel, súkolesia a prevody do pozemných vozidiel, vznášadlá, motorové a nemotorové dopravné prostriedky na pohyb po zemi,
vode, vo vzduchu a po koľajniciach a ich časti
a príslušenstvo patriace do tejto triedy, vozidlá na
diaľkové ovládanie s výnimkou hračiek.
16 - Mapy, geografické mapy, zemepisné mapy,
zemské glóbusy, grafické zobrazenia, papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré
nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačoviny, knihárske výrobky, príručky, papierové manuály, fotografie, papiernický tovar a písacie potreby, 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.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby v oblasti navigačných zariadení, prístrojov a nástrojov
pre pozemné vozidlá, lode a lietadlá, ručných GPS
prístrojov, elektronických máp, sonarov a príslušenstva k navigačným systémom, prístrojom a zariadeniam, maloobchodné služby v oblasti softvéru k navigačným systémom, prístrojom a zariadeniam, odborné obchodné poradenstvo v oblasti
monitorovacích a navigačných zariadení, prístrojov a nástrojov pre pozemné vozidlá, lode a lietadlá, ručných GPS prístrojov, sonarov a k príslušenstvu k navigačným systémom, prístrojom
a zariadeniam, obchodné poradenstvo k softvéru
k navigačným systémov, prístrojom a zariadeniam, marketingové štúdie, analýzy nákladov,
štatistické informácie, reklama, online reklama
v počítačovej komunikačnej sieti, organizovanie
výstav na obchodné a reklamné účely, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, predvádzanie tovaru, zbieranie údajov do
počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, vedenie kartoték v počítači, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu,
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v tejto triede.
(540)

(591) čierna, modrá, biela, odtiene modrej

(731) BEST IMPEX, s.r.o., Slnečná 1941/3, 927 05 Šaľa-Veča, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, 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)
1805-2006
925-2007
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1805-2006
1.4.1999
30
30 - Prípravky z obilnín.

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

(540) TOGO
(641) 001125921, 1.4.1999
(731) Barilla G. e R. Fratelli - Societá per Azioni, Viale
Riccardo e Pietro Barilla 3/A, I-43100 Parma (Emilia-Romagna), IT;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

925-2007
14.6.2006
3, 5, 10, 21
3 - Neliečivé toaletné prípravky, zubné pasty, ústne
vody a osviežovače dychu, prípravky na ústnu
hygienu, zubné gély, bieliace prípravky, prípravky na leštenie zubov, prípravky na bielenie zubov
a urýchľovače, prípravky na kozmetické odstraňovanie škvŕn.
5 - Liečivé prípravky na ústnu hygienu, liečivé
prípravky na leštenie zubov, liečivé prípravky na
bielenie zubov, liečivé ústne vody, liečivé bieliace prípravky.
10 - Prístroje na starostlivosť o ústnu hygienu,
ohybné zubné vložky na jedno použitie.
21 - Zubné kefky, špáradlá, zubné nite, kartáče
a špongie, k nim patriace držiaky a príslušenstvo.

(540)

(591) oranžová, zelená
(641) 005136536, 14.6.2006
(731) GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex
UB6 0NN, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky bez zmeny
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

2592-2004
3000-2004
3122-2004
895-2005
1617-2005
1628-2005
1710-2005
1815-2005
1853-2005
1860-2005
1881-2005
1912-2005
2025-2005
2228-2005
2230-2005
2382-2005
2406-2005
2412-2005
2413-2005
2414-2005
2415-2005
5359-2005
6203-2005
6234-2005
302-2006
312-2006
322-2006
323-2006
347-2006
392-2006
394-2006
395-2006
504-2006
505-2006
506-2006
507-2006
508-2006
509-2006
538-2006
539-2006
560-2006
671-2006
683-2006
695-2006
699-2006
924-2006
952-2006
999-2006
1000-2006
1038-2006
1089-2006
1090-2006
1243-2006
1268-2006
1269-2006
1344-2006
1392-2006
1393-2006
1424-2006
1450-2006
1529-2006
1530-2006
1531-2006

218628
218492
218629
218630
218631
218632
218633
218634
218635
218760
218636
218493
218482
218637
218766
218757
218638
218494
218495
218496
218497
218498
218764
218499
218639
218640
218641
218642
218643
218644
218645
218646
218647
218648
218649
218650
218651
218652
218770
218653
218654
218655
218656
218657
218658
218659
218660
218661
218662
218663
218664
218665
218666
218667
218668
218500
218669
218670
218671
218672
218673
218674
218675

1532-2006
1544-2006
1585-2006
1593-2006
1674-2006
1703-2006
1750-2006
1777-2006
1822-2006
1823-2006
1824-2006
1825-2006
1830-2006
1831-2006
1834-2006
1835-2006
1847-2006
1853-2006
1868-2006
1910-2006
1920-2006
1940-2006
1941-2006
1942-2006
1981-2006
1987-2006
1988-2006
1989-2006
1991-2006
1992-2006
1993-2006
1995-2006
1996-2006
1997-2006
1998-2006
2000-2006
2003-2006
2019-2006
2072-2006
2073-2006
2074-2006
2088-2006
2090-2006
2091-2006
2094-2006
2102-2006
2107-2006
2111-2006
2118-2006
2119-2006
2120-2006
2142-2006
2167-2006
2169-2006
2170-2006
2171-2006
2172-2006
2175-2006
2176-2006
2177-2006
2178-2006
2179-2006
2180-2006

218676
218677
218678
218679
218680
218769
218681
218682
218683
218684
218685
218686
218501
218502
218503
218504
218687
218688
218505
218689
218483
218690
218691
218692
218693
218694
218695
218696
218697
218698
218699
218700
218701
218702
218703
218704
218705
218706
218707
218708
218709
218710
218711
218712
218713
218714
218715
218716
218506
218717
218718
218719
218720
218721
218722
218723
218507
218508
218509
218510
218511
218512
218724

2181-2006
2185-2006
2189-2006
2190-2006
2200-2006
2209-2006
2210-2006
2211-2006
2215-2006
2221-2006
2228-2006
2229-2006
2230-2006
2237-2006
2238-2006
2239-2006
2242-2006
2249-2006
2250-2006
2251-2006
2252-2006
2253-2006
2290-2006
2291-2006
2308-2006
2310-2006
2316-2006
2317-2006
2318-2006
2342-2006
2348-2006
5014-2006
5016-2006
5017-2006
5028-2006
5032-2006
5061-2006
5235-2006
5252-2006
5310-2006
5312-2006
5313-2006
5466-2006
5468-2006
5473-2006
5498-2006
5499-2006
5530-2006
5581-2006
5590-2006
5601-2006
5699-2006
5730-2006
5737-2006
5830-2006
5836-2006
5882-2006
5889-2006
5891-2006
5897-2006
5959-2006
5978-2006
6042-2006

218725
218726
218727
218728
218729
218730
218731
218513
218514
218732
218515
218516
218484
218517
218518
218519
218520
218733
218734
218735
218736
218737
218738
218739
218740
218741
218521
218522
218742
218485
218486
218743
218744
218745
218523
218524
218525
218526
218527
218746
218528
218529
218768
218747
218530
218531
218532
218533
218534
218535
218536
218537
218538
218539
218540
218541
218542
218543
218544
218545
218546
218547
218548

6043-2006
6052-2006
6078-2006
6095-2006
6119-2006
6134-2006
6135-2006
6141-2006
6142-2006
6147-2006
6148-2006
6150-2006
6151-2006
6152-2006
6153-2006
6154-2006
6155-2006
6156-2006
6157-2006
6164-2006
6218-2006
6219-2006
6220-2006
6221-2006
6284-2006
6293-2006
6294-2006
6295-2006
6300-2006
6338-2006
6344-2006
6351-2006
6352-2006
6353-2006
6354-2006
6355-2006
6356-2006
6358-2006
6377-2006
6379-2006
6381-2006
6386-2006
6387-2006
6388-2006
6389-2006
6390-2006
6391-2006
6392-2006
6393-2006
6396-2006
6399-2006
6406-2006
6407-2006
6411-2006
6412-2006
6413-2006
6447-2006
6448-2006
6450-2006
6457-2006
6458-2006
6475-2006
6476-2006

218549
218550
218551
218552
218553
218748
218749
218750
218751
218554
218555
218556
218557
218558
218559
218560
218561
218562
218563
218564
218752
218753
218754
218755
218565
218566
218567
218568
218569
218570
218571
218572
218573
218756
218574
218575
218576
218577
218578
218579
218580
218581
218582
218583
218584
218585
218586
218587
218588
218589
218590
218591
218592
218593
218594
218595
218597
218598
218599
218600
218601
218602
218603
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(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

6477-2006
6478-2006
6479-2006
6480-2006
6486-2006
6487-2006
6490-2006
6491-2006

218604
218605
218606
218607
218608
218609
218610
218611

6492-2006
6494-2006
6497-2006
6498-2006
22-2007
23-2007
25-2007
26-2007

218612
218613
218614
218615
218616
218617
218618
218619

27-2007
31-2007
33-2007
36-2007
37-2007
40-2007
199-2007
5023-2007

218620
218621
218622
218623
218624
218625
218487
218626

5029-2007
5032-2007
5089-2007
5146-2007
5189-2007

218627
218488
218489
218490
218491

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218482
12.7.2007
31.10.2015
2025-2005
31.10.2005
5.4.2007
KORLEA INVEST, a. s., Jesenského 25, 040 01
Košice, SK;
(740) Mišľanová Mária, Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218483
12.7.2007
24.10.2016
1920-2006
24.10.2006
5.4.2007
IMBIZ, spol. s r. o., Mlynská 39, 052 01 Spišská
Nová Ves, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218484
12.7.2007
5.12.2016
2230-2006
5.12.2006
5.4.2007
Belaggio International, s. r. o., Zámocká 30,
811 01 Bratislava, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218485
12.7.2007
22.12.2016
2342-2006
22.12.2006
5.4.2007
TETRAS, s. r. o., Dubová 6, 010 01 Žilina, SK;
United BG, a. s., Bratislava, SK;

218486
12.7.2007
26.12.2016
2348-2006
26.12.2006
5.4.2007
Babarik Norbert, Mgr., Športová 8, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218487
12.7.2007
31.1.2017
199-2007
31.1.2007
5.4.2007
VVMZ s. r. o., Tolstého 7, 811 06 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218488
12.7.2007
11.1.2017
5032-2007
11.1.2007
5.4.2007
VITALTEX, s. r. o., Dunajské nábrežie 2557/30,
945 05 Komárno, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218489
12.7.2007
1.2.2017
5089-2007
1.2.2007
5.4.2007
ESET, spol. s r. o., Pionierska 9/A, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218490
12.7.2007
12.2.2017
5146-2007
12.2.2007
5.4.2007
PHARMAGAL - BIO, spol. s r. o., Murgašova 5,
949 01 Nitra, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218491
12.7.2007
23.2.2017
5189-2007
23.2.2007
5.4.2007
BECK CIRCULAR KNITTING MACHINES, s.r.o.,
Dvorčianska 59, 949 05 Nitra, SK;
(740) Švec Milan, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218492
13.7.2007
8.10.2014
3000-2004
8.10.2004
5.4.2007
OKAY REAL, spol. s r. o., Kšírova 32, 619 00
Brno, CZ;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218493
13.7.2007
14.10.2015
1912-2005
14.10.2005
5.4.2007
AVIGAL, spol. s r. o., Mierová 44, 821 05 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218494
13.7.2007
22.12.2015
2412-2005
22.12.2005
5.4.2007
Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218495
13.7.2007
22.12.2015
2413-2005
22.12.2005
5.4.2007
Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218496
13.7.2007
22.12.2015
2414-2005
22.12.2005
5.4.2007
Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218497
13.7.2007
22.12.2015
2415-2005
22.12.2005
5.4.2007
Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

218498
13.7.2007
18.3.2015
5359-2005
18.3.2005

(442) 5.4.2007
(732) JeeM, s. r. o., Homolova 12, 841 02 Bratislava, SK;
(740) Harvan Ladislav, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218499
13.7.2007
16.11.2015
6234-2005
16.11.2005
5.4.2007
F & N dodavatelé, s. r. o., Labská 128, 277 13
Kostelec nad Labem - Jiřice, CZ;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218500
13.7.2007
24.7.2016
1344-2006
24.7.2006
5.4.2007
Senické a skalické pekárne, a. s., Priemyselná 1338,
905 01 Senica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218501
13.7.2007
11.10.2016
1830-2006
11.10.2006
5.4.2007
RCS, spol. s r.o., Rekreačná 1485, 972 01 Bojnice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218502
13.7.2007
11.10.2016
1831-2006
11.10.2006
5.4.2007
HYDINA ZK, a. s., Napájadlá 1, 042 47 Košice,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218503
13.7.2007
11.10.2016
1834-2006
11.10.2006
5.4.2007
ŽIAROMAT, a. s., Továrenská 1, 985 01 Kalinovo, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218504
13.7.2007
11.10.2016
1835-2006
11.10.2006
5.4.2007
ŽIAROMAT, a. s., Továrenská 1, 985 01 Kalinovo, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218505
13.7.2007
17.10.2016
1868-2006
17.10.2006
5.4.2007
AQUA GROUP, spol. s r. o., Hradská 85, 821 07
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218506
13.7.2007
20.11.2016
2118-2006
20.11.2006
5.4.2007
A. M. AXON, s. r. o., Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218507
13.7.2007
27.11.2016
2172-2006
27.11.2006
5.4.2007
MAVEBA spoločnosť s ručením obmedzeným, Železničiarska 6, 094 31 Hanušovce nad Topľou, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218508
13.7.2007
27.11.2016
2175-2006
27.11.2006
5.4.2007
SEP, a. s., Hodžova 20, 010 01 Žilina, SK;
D VISION, s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218509
13.7.2007
27.11.2016
2176-2006
27.11.2006
5.4.2007
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218510
13.7.2007
27.11.2016
2177-2006
27.11.2006
5.4.2007
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

218511
13.7.2007
27.11.2016
2178-2006
27.11.2006
5.4.2007
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(732) K-report, v. o. s., Libušina 95, 252 66 Libčice
nad Vltavou, CZ;
(740) Sallem Michal, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218512
13.7.2007
27.11.2016
2179-2006
27.11.2006
5.4.2007
JD Software, s. r. o., Dlhá 923/88B, 010 01 Žilina, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218513
13.7.2007
30.11.2016
2211-2006
30.11.2006
5.4.2007
KLEMBER a SPOL, s. r. o., Nová osada 798,
929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218514
13.7.2007
1.12.2016
2215-2006
1.12.2006
5.4.2007
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218515
13.7.2007
4.12.2016
2228-2006
4.12.2006
5.4.2007
J.B.K., spol. s r. o., Bátorove Kosihy 1586, 946 34
Bátorove Kosihy, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218516
13.7.2007
5.12.2016
2229-2006
5.12.2006
5.4.2007
MS AGENCY, s. r. o., Americká 5, 831 02 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218517
13.7.2007
5.12.2016
2237-2006
5.12.2006
5.4.2007
MATERASSO Slovakia, s. r. o., Oravské Veselé 612,
029 62 Oravské Veselé, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218518
13.7.2007
5.12.2016
2238-2006
5.12.2006
5.4.2007
MATERASSO Slovakia, s. r. o., Oravské Veselé 612,
029 62 Oravské Veselé, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218519
13.7.2007
5.12.2016
2239-2006
5.12.2006
5.4.2007
MATERASSO Slovakia, s. r. o., Oravské Veselé 612,
029 62 Oravské Veselé, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218520
13.7.2007
6.12.2016
2242-2006
6.12.2006
5.4.2007
OKENNÉ CENTRUM, s. r. o., Dunajská 10, 040 11
Košice, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218521
13.7.2007
19.12.2016
2316-2006
19.12.2006
5.4.2007
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218522
13.7.2007
19.12.2016
2317-2006
19.12.2006
5.4.2007
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218523
13.7.2007
11.1.2016
5028-2006
11.1.2006
5.4.2007
RODEN, spol. s r. o., Cesta na Klanec 13, 841 03
Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

218524
13.7.2007
12.1.2016
5032-2006
12.1.2006

(442) 5.4.2007
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218525
13.7.2007
16.1.2016
5061-2006
16.1.2006
5.4.2007
ELMICH ART-TOYS, s. r. o., U Hrůbků 1570,
709 00 Ostrava -Nová Ves, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218526
13.7.2007
27.2.2016
5235-2006
27.2.2006
5.4.2007
PURO-KLIMA, a. s., Štechovická 2266/2, 100 00
Praha, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

218527
13.7.2007
1.3.2016
5252-2006
1.3.2006
431941
30.11.2005
CZ
5.4.2007
VULKAN Intim Brands, a. s., U Gumovky 379,
Hrádek nad Nisou, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218528
13.7.2007
13.3.2016
5312-2006
13.3.2006
5.4.2007
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r. o., Bratislavská 18,
900 51 Zohor, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218529
13.7.2007
13.3.2016
5313-2006
13.3.2006
5.4.2007
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r. o., Bratislavská 18,
900 51 Zohor, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218530
13.7.2007
25.4.2016
5473-2006
25.4.2006
5.4.2007
Málková Iva, PhDr., Poljanovova 3158, 143 00
Praha, CZ;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218531
13.7.2007
3.5.2016
5498-2006
3.5.2006
5.4.2007
Brynda Radomír, Mgr., U Horní Brány 8, 785 01
Šternberk, CZ;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218532
13.7.2007
3.5.2016
5499-2006
3.5.2006
5.4.2007
Brynda Radomír, Mgr., U horní brány 8, 785 01
Šternberk, CZ;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218533
13.7.2007
15.5.2016
5530-2006
15.5.2006
5.4.2007
ATC-JR, s. r. o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218534
13.7.2007
24.5.2016
5581-2006
24.5.2006
5.4.2007
ČESMAD Slovakia, občianske združenie, Levická 1, 826 40 Bratislava II, SK;
(740) Lenčéš Robert, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218535
13.7.2007
25.5.2016
5590-2006
25.5.2006
5.4.2007
Technopol Servis, a. s., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;
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218536
13.7.2007
25.5.2016
5601-2006
25.5.2006
5.4.2007
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

218537
13.7.2007
14.6.2016
5699-2006
14.6.2006
5.4.2007
Nedeliak Daniel, Ing., Sadmelijská 7464/1, 831 06
Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

218538
13.7.2007
19.6.2016
5730-2006
19.6.2006
5.4.2007
Valeant Czech Pharma, s. r. o., Truhlářská 1104/13,
1103/15, 110 00 Praha, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

218539
13.7.2007
19.6.2016
5737-2006
19.6.2006
5.4.2007
Valeant Czech Pharma, s. r. o., Truhlářská 1104/13,
1103/15, 110 00 Praha, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218540
13.7.2007
21.7.2016
5830-2006
21.7.2006
5.4.2007
INSTA - PL s. r. o., Inžinierska 2, 971 01 Prievidza, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218541
13.7.2007
21.7.2016
5836-2006
21.7.2006
5.4.2007
FORTUNA sázková kancelář a. s., Vodičkova 30,
110 00 Praha, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218542
13.7.2007
2.8.2016
5882-2006
2.8.2006
5.4.2007
The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Georgia 30313, US;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218543
13.7.2007
3.8.2016
5889-2006
3.8.2006
5.4.2007
NEC CORPORATION, 7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218544
13.7.2007
3.8.2016
5891-2006
3.8.2006
5.4.2007
YOPLAIT MARQUES INTERNATIONALES,
170 bis Boulevard du Montparnasse, 75014 Paris, FR;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218545
13.7.2007
7.8.2016
5897-2006
7.8.2006
5.4.2007
BONNO s. r. o., Husova 523, 370 21 České Budějovice, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218546
13.7.2007
17.8.2016
5959-2006
17.8.2006
5.4.2007
Forestville Consulting, s. r. o., Nobelova 18, 831 02
Bratislava, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218547
13.7.2007
24.8.2016
5978-2006
24.8.2006
5.4.2007
Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Corporation, 345 Park Avenue, New York, New York
10154, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

218548
13.7.2007
12.9.2016
6042-2006
12.9.2006
5.4.2007
MEXX Reality s. r. o., Palác Blaník - Václavské
nám. 56, 110 00 Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
218549
13.7.2007
12.9.2016
6043-2006
12.9.2006
5.4.2007
NeoBALZAM, s. r. o., Dunajská 33, 811 08 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218550
13.7.2007
14.9.2016
6052-2006
14.9.2006
5.4.2007
Cadbury Espana S.L., Poligono Industrial San Christobal, C/Topacio.7, 47012 San Christobal, Valladolid, ES;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218551
13.7.2007
22.9.2016
6078-2006
22.9.2006
5.4.2007
EUROPROJEKT, a. s., Májová 21, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218552
13.7.2007
27.9.2016
6095-2006
27.9.2006
5.4.2007
VICKY FORM S.A. DE C.V., Recursos Hidráulicos No. 2, P.B. Parque Industrial La Loma,
54060, Tlalnepantla, Estado de México, MX;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

218553
13.7.2007
29.9.2016
6119-2006
29.9.2006
436121
31.3.2006
CZ
5.4.2007
Credium, a. s., Vladislavova 17/1390, 110 06 Praha, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218554
13.7.2007
9.10.2016
6147-2006
9.10.2006
5.4.2007
Gavalier Peter, Lichardova 14, 811 03 Bratislava,
SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218555
13.7.2007
9.10.2016
6148-2006
9.10.2006
5.4.2007
Gavalier Peter, Lichardova 14, 811 03 Bratislava,
SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218556
13.7.2007
10.10.2016
6150-2006
10.10.2006
5.4.2007
D. EXPRES, a. s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218557
13.7.2007
10.10.2016
6151-2006
10.10.2006
5.4.2007
D. EXPRES, a. s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218558
13.7.2007
10.10.2016
6152-2006
10.10.2006
5.4.2007
D. EXPRES, a. s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218559
13.7.2007
10.10.2016
6153-2006
10.10.2006
5.4.2007
Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, CZ;
Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

218560
13.7.2007
10.10.2016
6154-2006
10.10.2006
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(442) 5.4.2007
(732) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111) 218561
(151) 13.7.2007
(180) 10.10.2016
(210) 6155-2006
(220) 10.10.2006
(442) 5.4.2007
(732) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111) 218562
(151) 13.7.2007
(180) 10.10.2016
(210) 6156-2006
(220) 10.10.2006
(442) 5.4.2007
(732) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111) 218563
(151) 13.7.2007
(180) 10.10.2016
(210) 6157-2006
(220) 10.10.2006
(442) 5.4.2007
(732) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218564
13.7.2007
11.10.2016
6164-2006
11.10.2006
5.4.2007
Medical & Financial Consulting s. r. o., Gessayova 33, 851 03 Bratislava, SK;
(740) Žideková Jarmila, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218565
13.7.2007
30.10.2016
6284-2006
30.10.2006
5.4.2007
MERCK SHARP & DOHME IDEA, Inc., Schaffhauserstrasse 134, 8152 Glattburgg, CH;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218566
13.7.2007
2.11.2016
6293-2006
2.11.2006
5.4.2007
Converse Inc., One High Street, North Andover,
Massachusetts 01845-2601, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218567
13.7.2007
2.11.2016
6294-2006
2.11.2006
5.4.2007
Converse Inc., One High Street, North Andover,
Massachusetts 01845-2601, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218568
13.7.2007
2.11.2016
6295-2006
2.11.2006
5.4.2007
Converse Inc., One High Street, North Andover,
Massachusetts 01845-2601, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218569
13.7.2007
7.11.2016
6300-2006
7.11.2006
5.4.2007
WORX, s. r. o., Grösslingova 71, 811 09 Bratislava, SK;
(740) Jóža Marcel, JUDr. Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218570
13.7.2007
13.11.2016
6338-2006
13.11.2006
5.4.2007
Hervai Zalán - ARTECH, Horná Potôň 322, 930 36
Horná Potôň, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218571
13.7.2007
14.11.2016
6344-2006
14.11.2006
5.4.2007
AF - CAR, s. r. o., Partizánska 94, 033 01 Liptovský Hrádok, SK;
(740) Hulín Richard, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218572
13.7.2007
15.11.2016
6351-2006
15.11.2006
5.4.2007
SIBATERM, spoločnosť s ručením obmedzeným,
Hraničná 16, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218573
13.7.2007
15.11.2016
6352-2006
15.11.2006
5.4.2007
SIBATERM, spoločnosť s ručením obmedzeným,
Hraničná 16, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218574
13.7.2007
15.11.2016
6354-2006
15.11.2006
5.4.2007
STAVOINVESTA GROUP s. r. o., Račianska 66,
831 02 Bratislava, SK;
(740) Vodová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218575
13.7.2007
15.11.2016
6355-2006
15.11.2006
5.4.2007
STAVOINVESTA GROUP s. r. o., Račianska 66,
831 02 Bratislava, SK;
(740) Vodová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218576
13.7.2007
15.11.2016
6356-2006
15.11.2006
5.4.2007
STAVOINVESTA GROUP s. r. o., Račianska 66,
831 02 Bratislava, SK;
(740) Vodová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218577
13.7.2007
15.11.2016
6358-2006
15.11.2006
5.4.2007
Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, New
York 10017, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218578
13.7.2007
23.11.2016
6377-2006
23.11.2006
5.4.2007
Agentúra Pohoda s. r. o., Heydukova 16, 831 06
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218579
13.7.2007
23.11.2016
6379-2006
23.11.2006
5.4.2007
Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza,
New Brunswick, New Jersey 08933, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218580
13.7.2007
23.11.2016
6381-2006
23.11.2006
01713/2006
21.8.2006
CH
5.4.2007
Syngenta Limited, Syngenta European Regional
Centre, Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU2 7YH, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218581
13.7.2007
27.11.2016
6386-2006
27.11.2006
5.4.2007
Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218582
13.7.2007
27.11.2016
6387-2006
27.11.2006
5.4.2007
Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218583
13.7.2007
27.11.2016
6388-2006
27.11.2006
5.4.2007
Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218584
13.7.2007
27.11.2016
6389-2006
27.11.2006
5.4.2007
Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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218585
13.7.2007
27.11.2016
6390-2006
27.11.2006
5.4.2007
Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

218586
13.7.2007
27.11.2016
6391-2006
27.11.2006
5.4.2007
Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218587
13.7.2007
27.11.2016
6392-2006
27.11.2006
5.4.2007
Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218588
13.7.2007
27.11.2016
6393-2006
27.11.2006
5.4.2007
Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218589
13.7.2007
27.11.2016
6396-2006
27.11.2006
5.4.2007
Ábel Miroslav, Mgr., Radová 9, 949 01 Nitra, SK;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218590
13.7.2007
28.11.2016
6399-2006
28.11.2006
5.4.2007
NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)

218591
13.7.2007
30.11.2016
6406-2006
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(220) 30.11.2006
(442) 5.4.2007
(732) L.M. "Chateau Vartely" S.R.L., str. Eliberării nr. 170/b,
MD-3501 Orhei, MD;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218592
13.7.2007
30.11.2016
6407-2006
30.11.2006
5.4.2007
Nike International Ltd. /a Bermuda corporation/,
One Bowerman Drive, Beaverton, 97005-6453 Oregon, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218593
13.7.2007
1.12.2016
6411-2006
1.12.2006
5.4.2007
BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o., Mojmírovská 9, 951 12 Ivanka pri Nitre, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218594
13.7.2007
4.12.2016
6412-2006
4.12.2006
5.4.2007
MONARCH, akciová spoločnosť, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218595
13.7.2007
4.12.2016
6413-2006
4.12.2006
5.4.2007
MONARCH, akciová spoločnosť, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218597
13.7.2007
12.12.2016
6447-2006
12.12.2006
5.4.2007
Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

218598
13.7.2007
12.12.2016
6448-2006
12.12.2006

(442) 5.4.2007
(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218599
13.7.2007
12.12.2016
6450-2006
12.12.2006
5.4.2007
Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218600
13.7.2007
12.12.2016
6457-2006
12.12.2006
5.4.2007
Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218601
13.7.2007
12.12.2016
6458-2006
12.12.2006
5.4.2007
Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218602
13.7.2007
14.12.2016
6475-2006
14.12.2006
5.4.2007
SONIX, s. r. o., Píniová 21, 821 07 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218603
13.7.2007
14.12.2016
6476-2006
14.12.2006
5.4.2007
SONIX, s. r. o., Píniová 21, 821 07 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218604
13.7.2007
14.12.2016
6477-2006
14.12.2006
5.4.2007
Brčák Milan, Meličkovej 22, 841 05 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218605
13.7.2007
14.12.2016
6478-2006
14.12.2006
5.4.2007
Brčák Milan, Meličkovej 22, 841 05 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218606
13.7.2007
14.12.2016
6479-2006
14.12.2006
5.4.2007
Brčák Milan, Meličkovej 22, 841 05 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218607
13.7.2007
14.12.2016
6480-2006
14.12.2006
5.4.2007
Brčák Milan, Meličkovej 22, 841 05 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218608
13.7.2007
15.12.2016
6486-2006
15.12.2006
5.4.2007
Simply You a. s., Skřivánčí pole 918, 749 01 Vítkov, CZ;
(740) Michalková Marta, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218609
13.7.2007
15.12.2016
6487-2006
15.12.2006
5.4.2007
Simply You a. s., Skřivánčí pole 918, 749 01 Vítkov, CZ;
(740) Michalková Marta, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218610
13.7.2007
15.12.2016
6490-2006
15.12.2006
5.4.2007
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118
Bad Vilbel, DE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218611
13.7.2007
15.12.2016
6491-2006
15.12.2006
5.4.2007
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118
Bad Vilbel, DE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)

218612
13.7.2007
15.12.2016
6492-2006
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(220) 15.12.2006
(442) 5.4.2007
(732) STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118
Bad Vilbel, DE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218613
13.7.2007
15.12.2016
6494-2006
15.12.2006
5.4.2007
The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Georgia 30313, US;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218614
13.7.2007
18.12.2016
6497-2006
18.12.2006
5.4.2007
Gajdula Miroslav, Polianky 5, 841 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218615
13.7.2007
18.12.2016
6498-2006
18.12.2006
5.4.2007
Gajdula Miroslav, Polianky 5, 841 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218616
13.7.2007
8.1.2017
22-2007
8.1.2007
5.4.2007
SLOVAK INVEST CORPORATION, a. s., Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218617
13.7.2007
8.1.2017
23-2007
8.1.2007
5.4.2007
PRO GRUP, s. r. o., Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218618
13.7.2007
4.1.2017
25-2007
4.1.2007
5.4.2007
HELIOS SLOVAKIA s. r. o., Kamenná 9, 010 01
Žilina, SK;
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218619
13.7.2007
4.1.2017
26-2007
4.1.2007
5.4.2007
HELIOS SLOVAKIA s. r. o., Kamenná 9, 010 01
Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218620
13.7.2007
8.1.2017
27-2007
8.1.2007
5.4.2007
Diageo North America, Inc., 801 Main Ave, Norwalk, CT 06851, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218621
13.7.2007
9.1.2017
31-2007
9.1.2007
5.4.2007
PLENKALL a. s., Macharova 3, 851 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218622
13.7.2007
9.1.2017
33-2007
9.1.2007
5.4.2007
Castrol Limited, Wakefield House, Pipers Way,
Swindon, Wiltshire SN3 1RE, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

218623
13.7.2007
10.1.2017
36-2007
10.1.2007
5.4.2007
INLOGIC SOFTWARE, s. r. o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica, SK;
218624
13.7.2007
10.1.2017
37-2007
10.1.2007
5.4.2007
INLOGIC SOFTWARE, s. r. o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica, SK;
218625
13.7.2007
11.1.2017
40-2007
11.1.2007
5.4.2007

(732) INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 3-7, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Hrčková Jolana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218626
13.7.2007
9.1.2017
5023-2007
9.1.2007
5.4.2007
MAYA, spol. s r. o., Čajakova 13, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218627
13.7.2007
10.1.2017
5029-2007
10.1.2007
5.4.2007
MAC TOYS, s. r. o., Lidická 481, 273 51 Unhošť,
CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218628
13.7.2007
20.8.2014
2592-2004
20.8.2004
5.4.2007
InkTec Co., Ltd., 11224, Shingil-dong, Danwon-gu, Ansan-city, 425-839 Kyungki-do, KR;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218629
13.7.2007
27.10.2014
3122-2004
27.10.2004
5.4.2007
PĚKNÝ - UNIMEX, s. r. o., Trojanova 16, 120 00
Praha, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218630
13.7.2007
11.5.2015
895-2005
11.5.2005
5.4.2007
Sitár Marián, Sadmelijská 1, 831 06 Bratislava, SK;
Voleková Eva, Ing., Bratislava, SK;

218631
13.7.2007
2.9.2015
1617-2005
2.9.2005
5.4.2007
Galčan Vilém, Ing., Květinová 1043, 721 00 Ostrava-Svinov, CZ;
(740) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218632
13.7.2007
6.9.2015
1628-2005
6.9.2005
5.4.2007
Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218633
13.7.2007
16.9.2015
1710-2005
16.9.2005
5.4.2007
Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

218634
13.7.2007
3.10.2015
1815-2005
3.10.2005
004534236
4.8.2005
EM
5.4.2007
Pezinské tehelne - Paneláreň, a. s., Tehelná 9, 902 01
Pezinok, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218635
13.7.2007
7.10.2015
1853-2005
7.10.2005
5.4.2007
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)

218636
13.7.2007
11.10.2015
1881-2005
11.10.2005
5.4.2007
CEPIT MANAGEMENT s. r. o., Tolstého 9, 811 06
Bratislava, SK;
(740) SALLEM, SEČANSKÝ & PARTNERI, s. r. o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218637
13.7.2007
2.12.2015
2228-2005
2.12.2005
5.4.2007
SLOVAK INVEST CORPORATION, a. s., Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina, SK;
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218638
13.7.2007
22.12.2015
2406-2005
22.12.2005
5.4.2007
Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

218639
13.7.2007
16.2.2016
302-2006
16.2.2006
5.4.2007
Martin Vaváček - Agentúra VPO, Borská 1, 841 04
Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218640
13.7.2007
17.2.2016
312-2006
17.2.2006
5.4.2007
MKW Prešov, spol. s r. o., Ľubochnianska 10,
080 06 Ľubotice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218641
13.7.2007
17.2.2016
322-2006
17.2.2006
5.4.2007
Mäspoma, spol. s r. o., ul. T. G. Masaryka 8, 960 01
Zvolen, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218642
13.7.2007
17.2.2016
323-2006
17.2.2006
5.4.2007
Mäspoma, spol. s r. o., ul. T. G. Masaryka 8, 960 01
Zvolen, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218643
13.7.2007
21.2.2016
347-2006
21.2.2006
5.4.2007
NADÁCIA EKOPOLIS, Komenského 21, 974 01
Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218644
13.7.2007
1.3.2016
392-2006
1.3.2006
5.4.2007
B.B.P. s. r. o., Azalková 8, 821 01 Bratislava, SK;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218645
13.7.2007
1.3.2016
394-2006
1.3.2006
5.4.2007
B.B.P. s. r. o., Azalková 8, 821 01 Bratislava, SK;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218646
13.7.2007
1.3.2016
395-2006
1.3.2006
5.4.2007
WEBKLUB, s. r. o., Madridská 3, 040 13 Košice, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218647
13.7.2007
14.3.2016
504-2006
14.3.2006
5.4.2007
Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218648
13.7.2007
14.3.2016
505-2006
14.3.2006
5.4.2007
Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218649
13.7.2007
14.3.2016
506-2006
14.3.2006
5.4.2007
Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

218650
13.7.2007
14.3.2016
507-2006
14.3.2006

(442) 5.4.2007
(732) Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218651
13.7.2007
14.3.2016
508-2006
14.3.2006
5.4.2007
Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218652
13.7.2007
14.3.2016
509-2006
14.3.2006
5.4.2007
Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218653
13.7.2007
17.3.2016
539-2006
17.3.2006
5.4.2007
Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218654
13.7.2007
21.3.2016
560-2006
21.3.2006
5.4.2007
Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s.
(BTS), Letisko M. R. Štefánika, 823 11 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218655
13.7.2007
7.4.2016
671-2006
7.4.2006
5.4.2007
SOLUTIA INC., spoločnosť podľa zákonov štátu
Delaware, 575 Maryville Center Drive, St. Louis,
Missouri, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

218656
13.7.2007
7.4.2016
683-2006
7.4.2006
5.4.2007
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(732) ENEL S.p.A., Viale Regina Margherita, 137, 00198
Roma, IT;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(442) 5.4.2007
(732) Helvetia Pharma a. s., Slezská 949/32, 120 00 Praha, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218657
13.7.2007
10.4.2016
695-2006
10.4.2006
5.4.2007
www.brigádnici.sk, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 1597,
924 01 Galanta, SK;
(740) Švancarová Katarína, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218658
13.7.2007
10.4.2016
699-2006
10.4.2006
5.4.2007
www.brigádnici.sk, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 1597,
924 01 Galanta, SK;
(740) Švancarová Katarína, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218659
13.7.2007
18.5.2016
924-2006
18.5.2006
5.4.2007
CARPATHIAN s. r. o., Alekšince 67, 951 22 Alekšince, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218660
13.7.2007
22.5.2016
952-2006
22.5.2006
5.4.2007
Milan Svitek - TRADING CONSULTING, Výškovická 2547/54, 700 30 Ostrava - Záhřeb, CZ;
(740) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218661
13.7.2007
29.5.2016
999-2006
29.5.2006
5.4.2007
Helvetia Pharma a. s., Slezská 949/32, 120 00 Praha, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

218662
13.7.2007
29.5.2016
1000-2006
29.5.2006

218663
13.7.2007
1.6.2016
1038-2006
1.6.2006
5.4.2007
Castrol Limited, Wakefield House, Pipers Way,
Swindon, Wiltshire SN3 1RE, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

218664
13.7.2007
8.6.2016
1089-2006
8.6.2006
5.4.2007
TESCO STORES SR, a. s., Kamenné nám. 1/A,
815 61 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

218665
13.7.2007
8.6.2016
1090-2006
8.6.2006
78/850396
30.3.2006
US
5.4.2007
Diageo North America, Inc., 801 Main Ave, Norwalk, CT 06851, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218666
13.7.2007
4.7.2016
1243-2006
4.7.2006
5.4.2007
Glass LPS, s. r. o., Dobrianskeho 56, 068 01 Medzilaborce, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218667
13.7.2007
13.7.2016
1268-2006
13.7.2006
5.4.2007
Brynda Radomír, Mgr., U Horní Brány 8, 785 01
Šternberk, CZ;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218668
13.7.2007
13.7.2016
1269-2006
13.7.2006
5.4.2007
Brynda Radomír, Mgr., U Horní Brány 8, 785 01
Šternberk, CZ;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218669
13.7.2007
2.8.2016
1392-2006
2.8.2006
5.4.2007
Prosperita Slovenska, Gogoľova 18, 852 66 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218670
13.7.2007
2.8.2016
1393-2006
2.8.2006
5.4.2007
Prosperita Slovenska, Gogoľova 18, 852 66 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218671
13.7.2007
7.8.2016
1424-2006
7.8.2006
5.4.2007
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218672
13.7.2007
11.8.2016
1450-2006
11.8.2006
5.4.2007
GINGERS, s. r. o., Hanulová 19, 841 02 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218673
13.7.2007
21.8.2016
1529-2006
21.8.2006
5.4.2007
Boyner Holding Anonim Şirketi, Eski Büyükdere
Caddesi No: 22, Maslak Istanbul, TR;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

218674
13.7.2007
21.8.2016
1530-2006
21.8.2006

(442) 5.4.2007
(732) Boyner Holding Anonim Şirketi, Eski Büyükdere
Caddesi No: 22, Maslak Istanbul, TR;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218675
13.7.2007
21.8.2016
1531-2006
21.8.2006
5.4.2007
Boyner Holding Anonim Şirketi, Eski Büyükdere
Caddesi No: 22, Maslak Istanbul, TR;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218676
13.7.2007
21.8.2016
1532-2006
21.8.2006
5.4.2007
Boyner Holding Anonim Şirketi, Eski Büyükdere
Caddesi No: 22, Maslak Istanbul, TR;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218677
13.7.2007
23.8.2016
1544-2006
23.8.2006
5.4.2007
DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218678
13.7.2007
25.8.2016
1585-2006
25.8.2006
5.4.2007
RYBA KOŠICE, spol. s r. o., Južná trieda 54,
043 75 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218679
13.7.2007
30.8.2016
1593-2006
30.8.2006
5.4.2007
Pepich Štefan, Ing., Oravská 9, 821 09 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218680
13.7.2007
11.9.2016
1674-2006
11.9.2006
5.4.2007
TELTEX, s. r. o., Toryská 6, 821 07 Bratislava, SK;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218681
13.7.2007
26.9.2016
1750-2006
26.9.2006
5.4.2007
IT - Consulting, s. r. o., Trieda SNP 35, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(740) Pataj Marián, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218682
13.7.2007
2.10.2016
1777-2006
2.10.2006
5.4.2007
Iscar Ltd., Tefen, 24959 Tefen, IL;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218683
13.7.2007
10.10.2016
1822-2006
10.10.2006
5.4.2007
Miko Peter, Rožňavská 13, 041 01 Košice, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

218684
13.7.2007
10.10.2016
1823-2006
10.10.2006
440591
29.8.2006
CZ
5.4.2007
Kofola holding, a. s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218685
13.7.2007
11.10.2016
1824-2006
11.10.2006
5.4.2007
Patráš Igor, Ing., Rudohorská 30, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218686
13.7.2007
11.10.2016
1825-2006
11.10.2006
5.4.2007
Patráš Igor, Ing., Rudohorská 30, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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218687
13.7.2007
12.10.2016
1847-2006
12.10.2006
5.4.2007
RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Liperti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

218688
13.7.2007
13.10.2016
1853-2006
13.10.2006
5.4.2007
WEBY GROUP, s. r. o., Obrancov mieru 1856/60,
960 01 Zvolen, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218689
13.7.2007
23.10.2016
1910-2006
23.10.2006
5.4.2007
Rocca Investments, s. r. o., Staviteľská 7, 832 46
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218690
13.7.2007
26.10.2016
1940-2006
26.10.2006
5.4.2007
Mezon Griz, Obshchestvo s organichennoy otvetstvennostyu, 35/98, ul. Esperanto, 420059 Kazan,
RU;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218691
13.7.2007
26.10.2016
1941-2006
26.10.2006
5.4.2007
AXTON, s. r. o., Bajkalská 29/D, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218692
13.7.2007
26.10.2016
1942-2006
26.10.2006
5.4.2007
AXTON, s. r. o., Bajkalská 29/D, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218693
13.7.2007
30.10.2016
1981-2006
30.10.2006
5.4.2007
Krška Jozef, Ing., Hodžova 1502/22, 911 01 Trenčín, SK;
(740) Krúpa Tomáš, Ing., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218694
13.7.2007
30.10.2016
1987-2006
30.10.2006
5.4.2007
Capital Partners Group, a. s., Hattalova 12/A,
831 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218695
13.7.2007
30.10.2016
1988-2006
30.10.2006
5.4.2007
AUREN, s. r. o., Sládkovičova 18, 934 05 Levice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218696
13.7.2007
30.10.2016
1989-2006
30.10.2006
5.4.2007
Krška Jozef, Ing., Hodžova 1502/22, 911 01 Trenčín, SK;
(740) Krúpa Tomáš, Ing., Trenčín, SK;

(442) 5.4.2007
(732) SPORT EX, spol. s r. o., Dubská cesta 1290, 024 01
Kysucké Nové Mesto, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218700
13.7.2007
30.10.2016
1995-2006
30.10.2006
5.4.2007
ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., Holečkova 657/29, 150 00 Praha, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218701
13.7.2007
30.10.2016
1996-2006
30.10.2006
5.4.2007
ATOZ EVENT s. r. o., Holečkova 657/29, 150 00
Praha, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218702
13.7.2007
31.10.2016
1997-2006
31.10.2006
5.4.2007
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROKLUB, GEN.
MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA, AEROKLUB MARTIN, Letisko Tomčany, 036 01 Martin, SK;
(740) Mazák Peter, Ing., Martin, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218703
13.7.2007
31.10.2016
1998-2006
31.10.2006
5.4.2007
Občianske združenie Let, Ľ. Štúra 13, 984 01 Lučenec, SK;
(740) Dzúr Martin, Mgr., Lučenec, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218697
13.7.2007
30.10.2016
1991-2006
30.10.2006
5.4.2007
RVR Afinis, s. r. o., Žitná 1, 831 06 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218698
13.7.2007
30.10.2016
1992-2006
30.10.2006
5.4.2007
RVR Afinis, s. r. o., Žitná 1, 831 06 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218704
13.7.2007
31.10.2016
2000-2006
31.10.2006
5.4.2007
HDS, a. s., Matúškova 7, 026 01 Dolný Kubín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

218699
13.7.2007
30.10.2016
1993-2006
30.10.2006

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

218705
13.7.2007
2.11.2016
2003-2006
2.11.2006
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(442) 5.4.2007
(732) DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(442) 5.4.2007
(732) EUROPA FITNESS CLUB s. r. o., Malachitová 13,
974 05 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218706
13.7.2007
30.10.2016
2019-2006
30.10.2006
5.4.2007
Krška Jozef, Ing., Hodžova 1502/22, 911 01 Trenčín, SK;
(740) Krúpa Tomáš, Ing., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218707
13.7.2007
13.11.2016
2072-2006
13.11.2006
5.4.2007
AJG - Amrop Jenewein Group, s. r. o., Zámocká 36,
811 01 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária Máčaj a spol., s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218708
13.7.2007
13.11.2016
2073-2006
13.11.2006
5.4.2007
AJG - Amrop Jenewein Group, s. r. o., Zámocká 36,
811 01 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária Máčaj a spol., s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218709
13.7.2007
13.11.2016
2074-2006
13.11.2006
5.4.2007
AJG - Amrop Jenewein Group, s. r. o., Zámocká 36,
811 01 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária Máčaj a spol., s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218710
13.7.2007
13.11.2016
2088-2006
13.11.2006
5.4.2007
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

218711
13.7.2007
13.11.2016
2090-2006
13.11.2006

218712
13.7.2007
14.11.2016
2091-2006
14.11.2006
5.4.2007
Vigaš Pavel, VIMAR, M. Čulena 25, 974 11 Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218713
13.7.2007
14.11.2016
2094-2006
14.11.2006
5.4.2007
František Kysela FERRO, Drieňová 22, 010 04
Žilina, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218714
13.7.2007
15.11.2016
2102-2006
15.11.2006
5.4.2007
SANOFI - AVENTIS, 174, Avenue de France,
75013 Paris, FR;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218715
13.7.2007
16.11.2016
2107-2006
16.11.2006
5.4.2007
Kraščenič Rudolf, Ing. arch., Hviezdoslavov 32,
930 41 Hviezdoslavov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218716
13.7.2007
16.11.2016
2111-2006
16.11.2006
5.4.2007
CHEN BRATISLAVA, spol. s r. o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218717
13.7.2007
20.11.2016
2119-2006
20.11.2006
5.4.2007
A. M. AXON, s. r. o., Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, SK;
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218718
13.7.2007
20.11.2016
2120-2006
20.11.2006
5.4.2007
EUROAXON, s.r.o., Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218719
13.7.2007
22.11.2016
2142-2006
22.11.2006
5.4.2007
LES PALISADES s. r. o., Palisády 31, 811 06
Bratislava, SK;
(740) Bartalská Katarína, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218720
13.7.2007
27.11.2016
2167-2006
27.11.2006
5.4.2007
Slovenské plachtárske centrum, o. z., Letisko
Tomčany, 036 01 Martin, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)
(740)

218721
13.7.2007
27.11.2016
2169-2006
27.11.2006
442484
1.11.2006
CZ
5.4.2007
JEANS & MORE s. r. o., Solní 19, 301 00 Plzeň, CZ;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)
(740)

218722
13.7.2007
27.11.2016
2170-2006
27.11.2006
442483
1.11.2006
CZ
5.4.2007
JEANS & MORE s. r. o., Solní 19, 301 00 Plzeň, CZ;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218723
13.7.2007
27.11.2016
2171-2006
27.11.2006
5.4.2007
JAGA GROUP, s. r. o., Imricha Karvaša, 811 07
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218724
13.7.2007
28.11.2016
2180-2006
28.11.2006
5.4.2007
RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Liperti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218725
13.7.2007
28.11.2016
2181-2006
28.11.2006
5.4.2007
RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Liperti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218726
13.7.2007
28.11.2016
2185-2006
28.11.2006
5.4.2007
Bukoven Ondrej, Sadová 11, 985 11 Halič, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218727
13.7.2007
29.11.2016
2189-2006
29.11.2006
5.4.2007
Mariana Letková - FEROPLECH - LETKO, Sedličná 47, 913 11 Trenčianské Stankovce, SK;
(740) Čapková Miroslava, JUDr., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218728
13.7.2007
29.11.2016
2190-2006
29.11.2006
5.4.2007
SLOVENSKÁ DUNAJSKÁ KONŠTRUKČNÁ, a. s.,
Poľná 3, 811 08 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218729
13.7.2007
30.11.2016
2200-2006
30.11.2006
5.4.2007
Zentiva, a. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha - Dolní Měcholupy, CZ;
(740) Kertész Jozef, Ing., Hlohovec, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

218730
13.7.2007
30.11.2016
2209-2006
30.11.2006
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(442) 5.4.2007
(732) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Nová osada 798,
929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218731
13.7.2007
30.11.2016
2210-2006
30.11.2006
5.4.2007
KLEMBER a SPOL, s. r. o., Nová osada 798,
929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218732
13.7.2007
4.12.2016
2221-2006
4.12.2006
5.4.2007
Caaviar.sk, spol. s r. o., Sadová 1188/18, 080 05
Prešov-Solivar, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218733
13.7.2007
6.12.2016
2249-2006
6.12.2006
5.4.2007
TRINOM, a. s., Jána Mrvu 4, 949 01 Nitra, SK;
Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218734
13.7.2007
6.12.2016
2250-2006
6.12.2006
5.4.2007
CENTRADE, a. s., Križkova 9, 811 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218735
13.7.2007
6.12.2016
2251-2006
6.12.2006
5.4.2007
Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218736
13.7.2007
6.12.2016
2252-2006
6.12.2006
5.4.2007
Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

187

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218737
13.7.2007
6.12.2016
2253-2006
6.12.2006
5.4.2007
Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218738
13.7.2007
13.12.2016
2290-2006
13.12.2006
5.4.2007
GM Pharmaceuticals Ltd., 103 Zemo Vedzisi Str.,
0160 Tbilisi, GE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218739
13.7.2007
13.12.2016
2291-2006
13.12.2006
5.4.2007
GM Pharmaceuticals Ltd., 103 Zemo Vedzisi Str.,
0160 Tbilisi, GE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218740
13.7.2007
15.12.2016
2308-2006
15.12.2006
5.4.2007
ISKRAPRESS, s. r. o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218741
13.7.2007
18.12.2016
2310-2006
18.12.2006
5.4.2007
ZINKOZA, a. s., Hornádska 83, 053 42 Krompachy, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218742
13.7.2007
19.12.2016
2318-2006
19.12.2006
5.4.2007
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)

218743
13.7.2007
9.1.2016
5014-2006
9.1.2006
5.4.2007
LBG byty, s. r. o., Račianska 42/A, 831 02 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218744
13.7.2007
9.1.2016
5016-2006
9.1.2006
5.4.2007
LUKA & BRAMER, spol. s r. o., Račianska 42/A,
831 02 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218745
13.7.2007
9.1.2016
5017-2006
9.1.2006
5.4.2007
LUKA & BRAMER GROUP, a. s., Račianska 42/A,
831 02 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218746
13.7.2007
10.3.2016
5310-2006
10.3.2006
5.4.2007
ARMA, s. r. o., Hlavná 62, 946 56 Dulovce, SK;
Malata Milan, JUDr., Malacky, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218747
13.7.2007
25.4.2016
5468-2006
25.4.2006
5.4.2007
Veľká Havrania, s. r. o., Zázrivá - Havrania 81,
027 05 Zázrivá - Havrania, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218748
13.7.2007
4.10.2016
6134-2006
4.10.2006
5.4.2007
INTERSONIC, s. r. o., Staré Grunty 36, 842 25
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218749
13.7.2007
4.10.2016
6135-2006
4.10.2006
5.4.2007
INTERSONIC, s. r. o., Staré Grunty 36, 842 25
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218750
13.7.2007
6.10.2016
6141-2006
6.10.2006
5.4.2007
MAYA, spol. s r. o., Čajakova 13, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218751
13.7.2007
6.10.2016
6142-2006
6.10.2006
5.4.2007
MAYA, spol. s r. o., Čajakova 13, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218752
13.7.2007
25.10.2016
6218-2006
25.10.2006
5.4.2007
SCJ EurAFNE Ltd., Frimley Green, Camberley,
Surrey GU167QJ, GB;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218753
13.7.2007
25.10.2016
6219-2006
25.10.2006
5.4.2007
NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218754
13.7.2007
25.10.2016
6220-2006
25.10.2006
5.4.2007
NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218755
13.7.2007
25.10.2016
6221-2006
25.10.2006
5.4.2007
NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218756
13.7.2007
15.11.2016
6353-2006
15.11.2006
5.4.2007
STAVOINVESTA GROUP s. r. o., Račianska 66,
831 02 Bratislava, SK;
(740) Vodová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)
(740)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218757
13.7.2007
20.12.2015
2382-2005
20.12.2005
430397
7.10.2005
CZ
7.12.2006
Kofola a. s., Za drahou 1, 794 01 Krnov, CZ;
Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218760
19.7.2007
7.10.2015
1860-2005
7.10.2005
7.7.2006
Polychem s.r.o., Poľnohospodárov 4, 971 01 Prievidza, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218764
19.7.2007
4.11.2015
6203-2005
4.11.2005
7.7.2006
HASPRA, s. r. o., Hôrka nad Váhom 279, 916 32
Hôrka nad Váhom, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218766
24.7.2007
2.12.2015
2230-2005
2.12.2005
7.9.2006
BOST SK, a. s., Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, SK;

218768
25.7.2007
24.4.2016
5466-2006
24.4.2006
1.6.2006
Jaroslav Flendrovský, FEMOTO, Myslenická 1,
902 01 Pezinok, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
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218769
27.7.2007
18.9.2016
1703-2006
18.9.2006
1.2.2007
Anton Toma TOMA, Veľké Uherce 630, 958 41
Veľké Uherce, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

218770
25.7.2007
17.3.2016
538-2006
17.3.2006
4.5.2006
SKY CONTROL, s. r. o., Lomnická 27, 841 10
Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
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Zapísané ochranné známky so zmenou
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

677-2005
940-2005
2156-2005
2157-2005

218758
218759
218761
218762

5383-2005
103-2006
6129-2006
6130-2006

218763
218767
218771
218772

6132-2006
6133-2006
6138-2006
6139-2006

218773
218775
218774
218776

6166-2006
6441-2006

218765
218596

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

kých druhov vrátane ich zmesí, sypané, porciované vrecúškové, lisované a instantné, napr. z ovocia, bylín a iných prírodných produktov, prírodné
i aromatizované vrátane čajov s prídavkom vitamínov, chemických prvkov a minerálnych vlákien, čajové extrakty a esencie, múka, pečivo, ryža, cukor, káva, čokoláda.
31 - Oplodnené vajcia na liahnutie, čerstvé ovocie
a zelenina, živé zvieratá, krmivo pre zvieratá, poľnohospodárske produkty patriace do tejto triedy.
32 - Nealkoholické nápoje.
35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
v oblasti nákupu a predaja potravinárskych produktov a vitamínových prípravkov, podnikateľský obchodno-informačný servis a poradenská
činnosť v uvedených oblastiach, distribúcia tovaru a propagačných tlačovín na reklamné účely,
organizovanie, zabezpečovanie a usporadúvanie
propagačných a/alebo komerčných výstav, propagačných a reklamných akcií vrátane prehliadok
výrobkov a služieb, obchodný manažment a prieskum trhu, pomoc pri riadení obchodnej činnosti,
zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem,
dovozná a vývozná agentúra.
39 - Balenie, skladovanie, expedícia a doprava
potravinárskych produktov vrátane vitamínových
prípravkov.
40 - Spracovanie liečivých, dietetických a neliečivých čajov, bylín, ovocia, zeleniny a iných prírodných potravinárskych produktov pre ľudskú
a veterinárnu spotrebu, napr. sušenie, fermentovanie, rezanie.

218596
13.7.2007
12.12.2016
6441-2006
12.12.2006
5.4.2007
35, 36, 37, 42
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prieskum trhu.
36 - Služby v oblasti nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, realitné kancelárie.
37 - Stavebníctvo, stavebný dozor, stavebné informácie.
42 - Inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva.

(540)

(591) čierna, biela, modrá
(732) Digital Park Einsteinova, a. s., Križkova 9, 811 04
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

218758
19.7.2007
11.4.2015
677-2005
11.4.2005
2.3.2006
29, 30, 31, 32, 35, 39, 40
29 - Sušené, konzervované a varené ovocie a zelenina vrátane ich zmesí, sušené a varené byliny
a iné prírodné produkty vrátane ich zmesí, mrazené polotovary, najmä zeleninové pretlaky, mrazená zelenina a ovocie, konzervované potraviny
na báze ovocia, zeleniny, rýb, lesných plodov,
húb a bylín, zmrazené ryby, zmrazená hydina, zmrazené mäso, zmrazená zverina, zmrazené hotové
jedlá a zmrazené polotovary na báze mäsa, zeleniny, ovocia, mäsové výrobky, zeleninové a ovocné šaláty, oleje, vajcia, vaječné šaláty, vaječné nátierky, šaláty s vajcami, vaječné mrazené krémy,
lahôdkarské výrobky na báze vajec, zeleniny, rýb,
údenín, zemiakov, ovocia, mliečne mrazené krémy, vajcia, mlieko, mliečne výrobky, jedlé oleje
a tuky.
30 - Horčice, tatárske omáčky, omáčky na ochutenie, korenie, kečup, zmrzlina, ovocná zmrzlina,
majonézy, vaječné majonézy, dresingy, mrazené
krémy, ovocné mrazené krémy, lahôdkarské výrobky na báze majonézy, ľadový čaj, ľadová káva, kakao, ľad na osvieženie, zmrazené cestoviny, zmrazené knedlíky, zmrazená pizza, zmrazené hotové jedlá, zmrazené polotovary, čaje všet-

(540)

(591) červená, biela, modrá
(732) AGROTRADE, a. s., Lopatecká 13/223, 147 00
Praha, CZ;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

218759
19.7.2007
19.5.2015
940-2005
19.5.2005
7.9.2006
16
16 - Puzdrá na kreditné karty; kožené portfóliá;
diáre, adresáre a puzdrá na šekové knižky, puzdrá na dokumenty, menovky, všetko vyrobené
z kože.
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super- a hypermarketov; obchodná činnosť prostredníctvom internetu v oblasti komerčných internetových médií; služby týkajúce sa riadenia predajní; reklama; reklamné agentúry on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov;
predvádzanie tovaru; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov;
návrh a úprava reklamných materiálov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov;
kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom;
služby poskytované v súvislosti so sťahovaním
premiestňovaním podnikov, prevádzok; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa
uvedených služieb; sprostredkovanie uvedených
služieb.
39 - Služby v doprave a preprave; dovoz; doprava; sťahovanie; preprava, sťahovanie nábytku; sprostredkovanie dopravy a prepravy; poskytovanie
pomoci pri doprave; prenájom dopravných prostriedkov; automobilová preprava; taxislužba; prenájom vozidiel; preprava električkami; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa
uvedených služieb; sprostredkovanie uvedených
služieb.

(540) NES
(732) WINEMARK, spol. s r.o., Oblouková 12, 101 00
Praha, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

218761
19.7.2007
21.11.2015
2156-2005
21.11.2005
7.9.2006
5, 16, 29, 30, 32, 35, 39
5 - Doplnky výživy na farmaceutické účely; vitamínové prípravky; potrava pre dojčatá; sušené mlieko pre dojčatá; liečivé pastilky; žuvačky, pastilky
na farmaceutické účely; minerálne prípravky potravinárske na liečenie; minerálne vody na liečenie; sirupy na farmaceutické účely.
16 - Vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov
a zariadení; školské potreby, papier, písacie potreby; zošity; poznámkové zošity; skicáre; útržkové bloky; pastelky; perá, plniace perá; puzdrá na
perá; peračníky; stojany na perá a ceruzky; akvarely, vodové farby; škatule s farbami ako školské
pomôcky; kancelárske obaly na spisy, šanóny, zaraďovače; papierové obaly na spisy; záložky, stužky do kníh; knižné zarážky; noviny; periodiká,
časopisy; tlačoviny; kalendáre, trhacie kalendáre;
komiksy; blahoprajné pohľadnice; pohľadnice; fotografie; albumy; poštové hracie pohľadnice; poštové známky; baliaci papier; vrecia, vrecká z papiera alebo plastických materiálov; papierové obaly na mliečne výrobky.
29 - Džemy; zázvorový džem; marmeláda; ovocná dreň; konzervovaná, nakladaná zelenina; zelenina v štipľavom náleve; konzervovaná fazuľa;
konzervovaný hrach; nakladané uhorky; zeleninové šťavy na varenie; paradajková šťava na varenie; paradajkový pretlak.
30 - Nápoje na báze čaju; čaj; ľadový čaj.
32 - Nealkoholické nápoje; prášky na prípravu
šumivých nápojov; príchuti na výrobu nápojov;
izotonické nápoje; prípravky na výrobu nápojov;
tablety na prípravu šumivých nápojov; vody ako
nápoje; sóda; stolové vody; sýtená voda; minerálne vody ako nápoje; selterská voda, minerálka;
voda pre dojčatá; nealkoholické šťavy; nealkoholické výťažky z ovocia; ovocné šťavy; paradajková šťava ako nápoj; citronády; mušty; nekvasený hroznový mušt; nealkoholický jablkový džús;
šerbety, sladené ovocné nápoje; zeleninové šťavy; aperitív nealkoholický; koktail nealkoholický; sirupy na výrobu nápojov; malinoviek.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; zásobovacie služby pre tretie osoby, nákup tovarov
a služieb pre iné podniky; maloobchodné služby
s bieliacimi a inými prípravkami na pranie a čistenie bielizne, kancelárskymi potrebami, papiernickým tovarom, tlačovinami, knihami, papierovými výrobkami, obalmi, plastickými hmotami
a výrobkami z nich, textíliami a textilnými výrobkami, látkami, posteľnou bielizňou, posteľnými prikrývkami a prikrývkami na stôl, odevmi,
obuvou a pokrývkami hlavy, hrami, hračkami, telocvičnými a športovými potrebami, potravinami
a nápojmi, cigaretami, cigarami, potrebami pre fajčiarov, maloobchodné služby obchodných domov,
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(540) Smajly
(732) Slezák Pavol, Ťačevská 602/6, 085 01 Bardejov, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

218762
19.7.2007
21.11.2015
2157-2005
21.11.2005
7.9.2006
5, 16, 29, 30, 32, 35, 39
5 - Doplnky výživy na farmaceutické účely; vitamínové prípravky; potrava pre dojčatá; sušené
mlieko pre dojčatá; liečivé pastilky; žuvačky,
pastilky na farmaceutické účely; minerálne prípravky potravinárske na liečenie; minerálne vody
na liečenie; sirupy na farmaceutické účely.
16 - Vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov
a zariadení; školské potreby, papier, písacie potreby; zošity; poznámkové zošity; skicáre; útržkové bloky; pastelky; perá, plniace perá; puzdrá
na perá; peračníky; stojany na perá a ceruzky; akvarely, vodové farby; škatule s farbami ako školské
pomôcky; kancelárske obaly na spisy, šanóny,
zaraďovače; papierové obaly na spisy; záložky,
stužky do kníh; knižné zarážky; noviny; periodiká, časopisy; tlačoviny; kalendáre, trhacie kalendáre; komiksy; blahoprajné pohľadnice; pohľadnice; fotografie; albumy; poštové hracie pohľadnice; poštové známky; baliaci papier; vrecia, vrecká z papiera alebo plastických materiálov; papierové obaly na mliečne výrobky.
29 - Džemy; zázvorový džem; marmeláda; ovocná dreň; konzervovaná, nakladaná zelenina; zelenina v štipľavom náleve; konzervovaná fazuľa; konzervovaný hrach; nakladané uhorky; zeleninové
šťavy na varenie; paradajková šťava na varenie;
paradajkový pretlak.
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30 - Nápoje na báze čaju; čaj; ľadový čaj.
32 - Nealkoholické nápoje; prášky na prípravu
šumivých nápojov; príchuti na výrobu nápojov;
izotonické nápoje; prípravky na výrobu nápojov;
tablety na prípravu šumivých nápojov; vody ako
nápoje; sóda; stolové vody; sýtená voda; minerálne vody ako nápoje; selterská voda, minerálka;
voda pre dojčatá; nealkoholické šťavy; nealkoholické výťažky z ovocia; ovocné šťavy; paradajková šťava ako nápoj; citronády; mušty; nekvasený hroznový mušt; nealkoholický jablkový džús;
šerbety, sladené ovocné nápoje; zeleninové šťavy; aperitív nealkoholický; koktail nealkoholický; sirupy na výrobu nápojov; malinoviek.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; zásobovacie služby pre tretie osoby, nákup tovarov
a služieb pre iné podniky; maloobchodné služby
s bieliacimi a inými prípravkami na pranie a čistenie bielizne, kancelárskymi potrebami, papiernickým tovarom, tlačovinami, knihami, papierovými výrobkami, obalmi, plastickými hmotami
a výrobkami z nich, textíliami a textilnými výrobkami, látkami, posteľnou bielizňou, posteľnými prikrývkami a prikrývkami na stôl, odevmi,
obuvou a pokrývkami hlavy, hrami, hračkami, telocvičnými a športovými potrebami, potravinami
a nápojmi, cigaretami, cigarami, potrebami pre fajčiarov, maloobchodné služby obchodných domov,
super- a hypermarketov; obchodná činnosť prostredníctvom internetu v oblasti komerčných
internetových médií; služby týkajúce sa riadenia
predajní; reklama; reklamné agentúry on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; organizovanie
komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov;
predvádzanie tovaru; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; návrh a úprava reklamných materiálov; vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; služby
poskytované v súvislosti so sťahovaním premiestňovaním podnikov, prevádzok; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb; sprostredkovanie uvedených služieb.
39 - Služby v doprave a preprave; dovoz; doprava; sťahovanie; preprava, sťahovanie nábytku; sprostredkovanie dopravy a prepravy; poskytovanie
pomoci pri doprave; prenájom dopravných prostriedkov; automobilová preprava; taxislužba; prenájom vozidiel; preprava električkami; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa
uvedených služieb; sprostredkovanie uvedených
služieb.

(540)

(591) biela, čierna, žltá, červená, sivá
(732) Slezák Pavol, Ťačevská 602/6, 085 01 Bardejov, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

218763
19.7.2007
23.3.2015
5383-2005
23.3.2005
2.3.2006
29, 30, 31, 32, 35, 39, 40
29 - Sušené, konzervované a varené ovocie a zelenina vrátane ich zmesí, sušené a varené byliny
a iné prírodné produkty vrátane ich zmesí, mrazené polotovary, najmä zeleninové pretlaky, mrazená zelenina a ovocie, konzervované potraviny
na báze ovocia, zeleniny, rýb, lesných plodov, húb
a bylín, zmrazené ryby, zmrazená hydina, zmrazené
mäso, zmrazená zverina, zmrazené hotové jedlá
a zmrazené polotovary na báze mäsa, zeleniny,
ovocia, mäsové výrobky, zeleninové a ovocné šaláty, oleje, vajcia, vaječné šaláty, vaječné nátierky, šaláty s vajcami, vaječné mrazené krémy, lahôdkarské výrobky na báze vajec, zeleniny, rýb,
údenín, zemiakov, ovocia, mliečne mrazené krémy, vajcia, mlieko, mliečne výrobky, jedlé oleje
a tuky.
30 - Horčice, tatárske omáčky, omáčky na ochutenie, korenie, kečup, zmrzlina, ovocná zmrzlina,
mrazené krémy; vaječné majonézy; dresingy, majonézy; lahôdkarské výrobky na báze majonézy,
ovocné mrazené krémy, ľadový čaj, ľadová káva,
kakao, ľad na osvieženie, zmrazené cestoviny,
zmrazené knedlíky, zmrazená pizza, zmrazené
hotové jedlá, zmrazené polotovary, čaje všetkých
druhov vrátane ich zmesí, sypané, porciované vreckované, lisované a instantne, napr. z ovocia, bylín a iných prírodných produktov, prírodné i aromatizované vrátane čajov s prídavkom vitamínov, chemických prvkov a minerálnych vlákien,
čajové extrakty a esencie, múka, pečivo, ryža, cukor, káva, čokoláda.
31 - Oplodnené vajcia na liahnutie, čerstvé ovocie a zelenina, živé zvieratá, krmivo pre zvieratá,
poľnohospodárske produkty patriace do tejto triedy.
32 - Nealkoholické nápoje.
35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
v oblasti nákupu a predaja potravinárskych produktov a vitamínových prípravkov, podnikateľský obchodno-informačný servis a poradenská
činnosť v uvedených oblastiach, distribúcia tovaru a propagačných tlačovín na reklamné účely,
organizovanie, zabezpečovanie a usporadúvanie
propagačných a/alebo komerčných výstav, propagačných a reklamných akcií vrátane prehliadok
výrobkov a služieb, obchodný manažment a prieskum trhu, pomoc pri riadení obchodnej činnosti,
zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem,
dovozná a vývozná agentúra.
39 - Balenie, skladovanie, expedícia a doprava potravinárskych produktov vrátane vitamínových prípravkov.
40 - Spracovanie liečivých, dietetických a neliečivých čajov, bylín, ovocia, zeleniny a iných prírodných potravinárskych produktov na ľudskú
a veterinárnu spotrebu, napr. sušenie, fermentovanie, rezanie.

(540) ALIMA
(732) AGROTRADE, a. s., Lopatecká 13/223, 147 00
Praha, CZ;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)
(540)
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zervácia (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.

218765
19.7.2007
11.10.2016
6166-2006
11.10.2006
5.4.2007
30
30 - Čokoláda.

(540)

(591) oranžová, žltá, červená, cyklámenová, biela, hnedá, modrá, tmavomodrá
(732) VIZION CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 2.Organize Sanayi Bolgesi Dogu 3.Cad. No:6, GAZIANTEP, TR;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

218767
24.7.2007
19.1.2016
103-2006
19.1.2006
7.9.2006
5, 11, 30, 35, 39
5 - Sušené mlieko pre dojčatá, batoľatá a deti.
11 - Chladiace prístroje a zariadenia, ochladzovacie zariadenia a prístroje.
30 - Mliečne kaše, najmä mliečne kaše ovsené,
mliečne kaše s cereáliami, mliečne kaše ochutené
kakaom, mliečne kaše ochutené čokoládou, mliečne kaše ochutené ovocím.
35 - Reklama, rozširovanie reklamných prospektov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.
39 - Autobusová, automobilová a železničná doprava, balenie tovaru.

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

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

(540) milkon
(732) 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)
9 (511)
(511)

218771
25.7.2007
4.10.2016
6129-2006
4.10.2006
5.4.2007
35, 37, 39, 43
35 - Sprostredkovanie služieb uvedených v triede
37 a 43.
37 - Opravy dopravných prostriedkov (autobusov, automobilov, nákladných vozidiel), údržba
dopravných prostriedkov, opravy pneumatík, sprostredkovanie uvedených služieb.
39 - Autobusová doprava, informácie o preprave,
osobná doprava, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, organizovanie
ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie okružných výletov, poskytovanie pomoci pri doprave,
prenájom dopravných prostriedkov, nosenie batožín, prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie, doručovacie služby, kuriérske služby, re-

218772
25.7.2007
4.10.2016
6130-2006
4.10.2006
5.4.2007
35, 37, 39, 43
35 - Sprostredkovanie služieb uvedených v triede
37 a 43.
37 - Opravy dopravných prostriedkov (autobusov, automobilov, nákladných vozidiel), údržba dopravných prostriedkov, opravy pneumatík.
39 - Autobusová doprava, informácie o preprave,
osobná doprava, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, organizovanie
ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie okružných výletov, poskytovanie pomoci pri doprave,
prenájom dopravných prostriedkov, nosenie batožín, prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie, doručovacie služby, kuriérske služby,
rezervácia (v doprave), rezervácia miesteniek na
cestovanie, služby v doprave a v preprave, sprevádzanie turistov, turistické prehliadky, preprava
turistov, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, organizovanie výletov, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie prepravy.
43 - Služby cestovných kancelárií v oblasti ubytovania a stravovacích služieb, sprostredkovanie
uvedených služieb.

(540)

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

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)

218773
25.7.2007
4.10.2016
6132-2006
4.10.2006
5.4.2007
35, 37, 39, 43
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(511) 35 - Sprostredkovanie služieb uvedených v triede
37 a 43.
37 - Opravy dopravných prostriedkov (autobusov, automobilov, nákladných vozidiel), údržba dopravných prostriedkov, opravy pneumatík, sprostredkovanie uvedených služieb.
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) biela, modrá, červená
(732) Slovak Lines, a. s., Rožňavská 2, 820 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

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

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

(540)

218774
25.7.2007
5.10.2016
6138-2006
5.10.2006
5.4.2007
35, 37, 39, 43
35 - Sprostredkovanie služieb uvedených v triede
37 a 43.
37 - Opravy dopravných prostriedkov (autobusov, automobilov, nákladných vozidiel), údržba dopravných prostriedkov, opravy pneumatík, sprostredkovanie uvedených služieb.
39 - Autobusová doprava, informácie o preprave,
osobná doprava, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, organizovanie
ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie okružných výletov, poskytovanie pomoci pri doprave,
prenájom dopravných prostriedkov, nosenie batožín, prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie, doručovacie služby, kuriérske služby, rezervácia (v doprave), rezervácia miesteniek na
cestovanie, služby v doprave a v preprave, sprevádzanie turistov, turistické prehliadky, preprava
turistov, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, organizovanie výletov, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie prepravy.
43 - Služby cestovných kancelárií v oblasti ubytovania a stravovacích služieb, sprostredkovanie
uvedených služieb.

218775
25.7.2007
4.10.2016
6133-2006
4.10.2006
5.4.2007
35, 37, 39, 43
35 - Sprostredkovanie služieb uvedených v triede
37 a 43.
37 - Opravy dopravných prostriedkov (autobusov, automobilov, nákladných vozidiel), údržba dopravných prostriedkov, opravy pneumatík, sprostredkovanie uvedených služieb.
39 - Autobusová doprava, informácie o preprave,
osobná doprava, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, organizovanie
ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie okružných výletov, poskytovanie pomoci pri doprave,
prenájom dopravných prostriedkov, nosenie batožín, prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie, doručovacie služby, kuriérske služby, rezervácia (v doprave), rezervácia miesteniek na
cestovanie, služby v doprave a v preprave, sprevádzanie turistov, turistické prehliadky, preprava
turistov, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, organizovanie výletov, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie prepravy.
43 - Služby cestovných kancelárií v oblasti ubytovania a stravovacích služieb, sprostredkovanie
uvedených služieb.

(540)

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

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

218776
25.7.2007
5.10.2016
6139-2006
5.10.2006
5.4.2007
35, 37, 39, 43
35 - Sprostredkovanie služieb uvedených v triede
37 a 43.
37 - Opravy dopravných prostriedkov (autobusov, automobilov, nákladných vozidiel), údržba dopravných prostriedkov, opravy pneumatík, sprostredkovanie uvedených služieb.
39 - Autobusová doprava, informácie o preprave,
osobná doprava, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, organizovanie
ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie okružných výletov, poskytovanie pomoci pri doprave,
prenájom dopravných prostriedkov, nosenie batožín, prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie, doručovacie služby, kuriérske služby, rezervácia (v doprave), rezervácia miesteniek na
cestovanie, služby v doprave a v preprave, sprevádzanie turistov, turistické prehliadky, preprava
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turistov, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, organizovanie výletov, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie prepravy.
43 - Služby cestovných kancelárií v oblasti ubytovania a stravovacích služieb, sprostredkovanie
uvedených služieb.
(540)

(591) modrá, červená
(732) Slovak Lines, a. s., Rožňavská 2, 820 04 Bratislava, SK;
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Obnovené ochranné známky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

7256
9471
9476
12618
40295
40354
40442
40443
41392
50119
50125
50146
50331
55222
55240
55352
55454
1961-94
1965-94
2747-96
3231-96
3292-96
3296-96
1-97

114809
106792
97307
98912
157699
157630
157984
157985
158089
163769
163534
163533
163814
166951
166898
166956
167131
181289
181202
187313
177444
186098
187021
187761

2-97
3-97
396-97
451-97
858-97
1030-97
1046-97
1047-97
1292-97
1342-97
1343-97
1344-97
1345-97
1346-97
1373-97
1378-97
1379-97
1380-97
1414-97
1416-97
1483-97
1718-97
1735-97
1736-97

187762
187763
186753
188744
186489
187830
188304
188766
188781
187449
187450
187451
187452
187453
187849
188789
188790
193700
188794
191783
195464
179596
192904
187912

1780-97
1799-97
1808-97
1840-97
1849-97
1850-97
1926-97
1927-97
1950-97
1957-97
1958-97
1960-97
1983-97
2038-97
2082-97
2121-97
2123-97
2206-97
2222-97
2231-97
2292-97
2353-97
2368-97
2466-97

187498
187509
188839
189363
189366
189367
188849
187926
188851
189703
189704
188852
188863
191791
188378
187952
187579
188890
188895
189716
188426
192089
190140
190988

2480-97
2689-97
2749-97
2774-97
2864-97
3111-97
3157-97
3294-97
3299-97
3452-97
3585-97
3614-97
3615-97
3641-97
3677-97
3683-97
3685-97
3686-97
3687-97
732-98
1160-98
1553-98
5001-2000

188129
191796
188976
189743
187608
188529
189439
189057
189060
188594
188671
189801
189802
190733
190177
191412
190180
190181
190182
190326
210484
191885
180280A

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

97307
22.7.1947
22.7.2007
22.7.2017
9476
22.7.1947
1, 2, 3, 5
Drogy, liečivá a lekárnické prípravky - totiž acentanilid, kyselina arzenitá, koreň pribilice, akonitín,
aloa, aloa a asafoetída, aloa a železo, aloa a mastix,
aloe a myrha, aloa a nux vomica, aloa a nux vomica a beladona, aloín, aloínová zlúčenina, aloín a strychnín, aloín a strychnín a beladona, prečisťovadlá, prečisťovacie preháňadlá, kamenec, chlorid amónny,
utišovadlá, červopudné prostriedky, kyselina arzenitá, asafoetída, asafoetída a blen, asafoetída a železo, asafoetída a nux vomica, atropín, síran atropínu, atropín a morfín, výťažok beladony, listy ľuľkovca, berberín a podophyllín, modrá zmes, sírnik
vápenatý, kalomel, kalomel a ipekakuána, kalomel
a ópium, gáfor, gáfor a ópium, gáfor a ópium a blen,
gáfor a ópium a tanín, výťažok konope, kantharidy,
paprika, prostriedky proti plynatosti, výťažok cascara sagrada, prečisťovacie zlúčeniny, síran cinchonínu, cinchonín a paprika, cinchonín a arzenik,
alkaloid cinchonínu, kodeín, výťažok zlúčeniny
kolokointové, zmes kolokointová a modrá zmes,
kolokointa a ipeka a modrá zmes, kolokointa a blen,
žieravý sublimát, kreozot, digitalín, zmes náprstníková, listy náprstníkové, Doverove prášky, diuretiká, elatérium, emenagogá, ergotín, železité zlúčeniny, gumiguta, zmes horcová, koreň gelsemitový, blenový výťažok, ipekakuána, ipeka a ópium,
arzenitan železa, železo redukované vodíkom, železo a citran chinínu, železo a chinín a zinok, jalapín, preháňadlá, leptandrín, šťaveľom manganatý,

jodid ortutnatý, jodid ortuťný, jodid ortuťný a blen,
jodid ortuťný a ópium, ortuť s vápnom, trieslan ortuti,
síran morfínu, morfín a beladona, morfín a dávivý
vínny kameň, nitroglycerín, nux vomica, ópium,
ópium a octan olovnatý, mätový olej, pepsínová zlúčenina, fenacetín a salol, podophyllín, podophyllín
a beladona, podophyllín a modrá zmes (modrá hmota) bromid draselný, chlorid draselný a výťažok
sladkého drievka, jodid draselný, dusičnan draselný, manganistan draselný, síran chinínu, chinín
a modrá zmes, chinín a paprika, chinínová zmes,
chinín a uhličitan železnatý, chinín a železo a strychnín, chinín a strychnín, rebarbora, rebarbora a modra hmota, salicín, salicylová kyselina, salol, santonín, santonín a kalomel, strychnín, octan strychnínu, síran strychnínu, kyselina trieslová, kyselina
vínna, dávivý vínny kameň, toniká, tonické hematiká, veratrín, Warburgova tinktúra, fosfid zinku, jeho zmes, fosfid zinku a nux vomica, ako i hepatiká a lieky proti žlčovým chorobám, nachladnutiu, zápche, dyspepsii, malárii, afrodízii, opitosti,
kvapavke, migréne, neuralgii, nočnému poteniu a
proti iným chorobám.
(540) Upjohn
(732) Pharmacia & Upjohn Company LLC, 100 Route
206 North, Peapack, NJ 07977, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)

98912
29.10.1947
29.10.2007
29.10.2017
12618
29.10.1947
6, 7, 8
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(510) Tvrdé kovové dosky na ťahanie drôtu, zhotovené
z karbidu volfrámu, nástroje vybavené prispájkovanými doskami tohto druhu. Energiou poháňané
obrábacie stroje a nástroje vrátane sústruhov a sústružníckych nožov, ryhovacích strojov a nástrojov používaných vo všetkých týchto strojoch.
(540) Seco
(732) SECO Tools Aktiebolag, S-737 82 Fagersta, SE;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

106792
4.5.1937
4.5.2007
4.5.2017
9471
4.5.1937
5
Elastická hmota na odtlačky a formy na zubolekárske, chirurgické a iné lekárske účely.

(540) Dentiplast
(732) SpofaDental, a. s., Markova 238, 506 46 Jičín, CZ;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

114809
9.2.1938
9.2.2008
9.2.2018
7256
9.2.1938
6, 8, 20, 21, 26
6 - Kovový tovar všetkých druhov, hlavne z nehrdzavejúceho materiálu ako: stavebné kovania všetkých druhov /kľučky, olivy, pololivy, závesy, rázvory/, nábytkové kovania, kovové zariadenia do
bytov, závesy na záclony a uteráky, držadlá.
8 - Jedálenské príbory.
20 - Kovový nábytok z rúrok a profilov.
21 - Kuchynské náradie.
26 - Háčiky, pripínadlá.

157630
12.10.1967
7.7.2007
7.7.2017
40354
7.7.1967
3
Čistiaci prostriedok.

(540) OXALIT
(732) HLUBNA, chemické výrobní družstvo, Zábrdovická 10, 658 29 Brno, CZ;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;

157699
30.10.1967
16.6.2007
16.6.2017
40295
16.6.1967
33
33 - Likéry.

(540) STOMACH ELIXIR
(732) Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Prostějov, a.s., Dykova 8, 796 97 Prostějov, CZ;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(540) Rostex
(732) ROSTEX VYŠKOV, s. r. o., Dědická 17, 682 15
Vyškov, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
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157984
9.4.1968
20.7.2007
20.7.2017
40442
20.7.1967
6, 7, 8, 9, 11
6 - Doplnkové zariadenia na metalizáciu.
7 - Metalizačné stroje, nanášacie stroje keramických smaltov, stroje na nanášanie náterových
hmôt.
8 - Ručné a prenosné zariadenia na vytváranie
keramických smaltov, ručné a prenosné zariadenia na vytváranie organických povlakov, ručné
a prenosné zariadenia pre žiarové striekanie povlakov, ručné a prenosné zariadenia na žiarové
striekanie, ručné a prenosné zariadenia na mechanické úpravy povrchov.
9 - Skriňové a komorové zariadenia na mechanické úpravy povrchov, zariadenia na chemické
a elektrochemické úpravy povrchov, vaňové, bubnové a zvonové zariadenia, skriňové a komorové
zariadenia na chemické a elektrochemické úpravy povrchov, agregáty na chemické a povrchové
úpravy vývalkov, doplnkové zariadenia na chemické a elektrochemické úpravy povrchov, skriňové
a komorové zariadenia na vytváranie organických povlakov, agregáty na povrchovú úpravu
vývalkov organickými povlakmi, doplnkové zariadenia na organické povrchové úpravy, komorové a skriňové zariadenia na metalizáciu, agregáty pre kontinuálnu metalizáciu vývalkov, doplnkové zariadenia na metalizáciu, skriňové a komorové zariadenia na nanášanie keramických smaltov, agregáty na povrchovú úpravu vývalkov keramickými smaltmi, doplnkové zariadenia na vytváranie keramických povlakov.
11 - Doplnkové zariadenia na metalizáciu.

(540)

(732) KOVOFINIŠ KF, s. r. o., Podolí 600, 584 01 Ledeč nad Sázavou, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

157985
9.4.1968
20.7.2007
20.7.2017
40443
20.7.1967
6, 7, 8, 9, 11
6 - Doplnkové zariadenia na metalizáciu.
7 - Metalizačné stroje, nanášacie stroje keramických smaltov, stroje na nanášanie náterových
hmôt.
8 - Ručné a prenosné zariadenia na vytváranie
keramických smaltov, ručné a prenosné zariadenia na vytváranie organických povlakov, ručné
a prenosné zariadenia pre žiarové striekanie povlakov, ručné a prenosné zariadenia na žiarové
striekanie, ručné a prenosné zariadenia na mechanické úpravy povrchov.
9 - Skriňové a komorové zariadenia na mechanické úpravy povrchov, zariadenia na chemické
a elektrochemické úpravy povrchov, vaňové, bubnové a zvonové zariadenia, skriňové a komorové
zariadenia na chemické a elektrochemické úpravy povrchov, agregáty na chemické a povrchové
úpravy vývalkov, doplnkové zariadenia na chemické a elektrochemické úpravy povrchov, skriňové a komorové zariadenia na vytváranie organických povlakov, agregáty na povrchovú úpravu
vývalkov organickými povlakmi, doplnkové zariadenia na organické povrchové úpravy, komorové a skriňové zariadenia na metalizáciu, agregáty pre kontinuálnu metalizáciu vývalkov, doplnkové zariadenia na metalizáciu, skriňové a komorové zariadenia na nanášanie keramických smaltov, agregáty na povrchovú úpravu vývalkov keramickými smaltmi, doplnkové zariadenia na vytváranie keramických povlakov.
11 - Doplnkové zariadenia na metalizáciu.

(540)

(732) KOVOFINIŠ KF, s. r. o., Podolí 600, 584 01 Ledeč nad Sázavou, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

158089
14.5.1968
20.2.2008
20.2.2018
41392
20.2.1968
1, 3, 6
Kovokeramické trecie materiály.

(540) DIAFRIKT
(732) Diafrikt Components s.r.o., Na Brnou 169, 517 43
Potštejn, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163533
14.2.1978
11.8.2007
11.8.2017
50146
11.8.1977
5
Prípravky proti hypertenzii.

(540) LONITEN
(732) Pharmacia & Upjohn Company LLC, 100 Route
206 North, Peapack, NJ 07977, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163534
14.2.1978
29.7.2007
29.7.2017
50125
29.7.1977
17
Tesnenie, tesniace materiály.

(540) FEL - PRO
(732) Federal - Mogul Corporation, 26555 Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

163769
22.8.1978
25.7.2007
25.7.2017
50119
25.7.1977
28
28 - Vosk na lyže.

(540) SWIX
(732) Swix Sport AS, Serviceboks, 2626 Lillehammer,
NO;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163814
12.9.1978
21.11.2007
21.11.2017
50331
21.11.1977
1, 3, 5, 31
Chemické výrobky pre zdravotnícky priemysel,
umelé a syntetické živice, chemikálie na konzervovanie potravín, výrobky kozmetické, éterické
oleje, zdravotnícke mydlá, vody na umývanie vlasov, prostriedky na čistenie zubov. Farmaceutické,
veterinárne a zdravotnícke výrobky, liečivá pre
ľudí a zvieratá, medikované kŕmne prípravky, vitamínové a liečivé prísady do krmív, výrobky dietetické pre deti a chorých, náplasti, materiál na
obväzy, hmoty na plombovanie zubov a na odtlačky zubov, dezinfekčné prostriedky, medicinálne
nápoje, sirupy na farmaceutické účely, chemické
prísady do krmív, kŕmne zmesi.
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(540) MERTELAN
(732) Biopharm, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a. s., Pohoří-Chotouň 55 - 56, 254 49
Jílové u Prahy, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166898
25.4.1988
30.7.2007
30.7.2017
55240
30.7.1987
1, 5, 9, 10
Chemické výrobky na priemyselné, vedecké a fotografické účely, ďalej na využitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve, nespracované umelé živice, nespracované plastické hmoty,
hnojivá, hasiace zmesi, prípravky na kalenie a zváranie kovov, chemické prípravky na konzervovanie potravín, triesloviny, priemyselné spojivá.
Prípravky farmaceutické, veterinárske a zdravotnícke, dietetické výrobky upravené na liečebné použitie, potraviny pre deti, náplasti, obväzový materiál, materiál na plombovanie zubov, zubný vosk,
dezinfekčné prostriedky, prípravky na hubenie
hmyzu, prípravky fungicídne a herbicídne.
Prístroje a nástroje vedecké, námorné, kontrolné,
elektrické, fotografické, kinematografické, optické, vážiace, meracie, signalizačné, riadiace, záchranné a vyučovacie, prístroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetické nosiče údajov, diskety na záznam informácií, predávacie automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do chodu vhodením mince, registračné pokladne, počítacie stroje a zariadenie na spracovanie údajov, hasiace prístroje.
Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubolekárske a zverolekárske, umelé údy, oči a zuby,
ortopedické výrobky, šijacie materiály.

(540) BAXTER
(732) BAXTER INTERNATIONAL INC., One Baxter
Parkway, Deerfield, Illinois 60015, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166951
16.6.1988
9.7.2007
9.7.2017
55222
9.7.1987
30
Káva všetkých druhov - nespracovaná a spracovaná zrnková káva.

(540) CAFÉ GLOBO
(732) CAFÉ SOLÚVEL BRASILIA S.A., Fazenda Penedo, Varginha, BR;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
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166956
21.6.1988
29.10.2007
29.10.2017
55352
29.10.1987
17
Pásy z plastických hmôt zosilnené sklenenými
vláknami a tkaninami a tkaniny opatrené vrstvou
plastickej hmoty na účely tesnenia.

(540) SARNAFIL
(732) Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6341 Baar, CH;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

167131
8.12.1988
23.12.2007
23.12.2017
55454
23.12.1987
5
Veterinárne prípravky a látky, insekticídy, paraziticídy, vakcíny a séra.

(540) COOPERTIX
(732) SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH CORPORATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 1095 Morris Avenue, Union, New
Jersey, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177444
4.2.1997
2.12.2006
2.12.2016
3231-96
2.12.1996
7.5.1997
41
Usporadúvanie festivalu so zameraním na propagáciu hudobného nástroja DOBRO a country
tancov.

(540)

(732) Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 00 Trnava, SK;
(740) Haršány Marián, JUDr., Trnava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

179596
12.2.1998
19.6.2007
19.6.2017
1718-97
19.6.1997
5.11.1997
6.5.1998
29, 30, 32
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(511) 29 - Mlieko a výrobky z mlieka, hydina, zverina,
vajcia, jedlé oleje a tuky, konzervované potraviny.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukrovinky.
32 - Nealkoholické nápoje, minerálne vody, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181289
16.7.1998
3.10.2007
3.10.2017
1961-94
3.10.1997
8.4.1998
7.10.1998
1, 2, 19
1 - Kaolín.
2 - Maliarske nátery.
19 - Pálená hlina.

(540) KAOLÍN MK
(732) KSB, spol. s r. o., 362 26 Božíčany, CZ;
(732) SENOBLE Central Europe, s. r. o., M. R. Štefánika 1396/52, 960 01 Zvolen, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(511)

180280A
20.4.1998
7.5.2007
7.5.2017
5001-2000
7.5.1997
16.5.2000
29, 30, 32
29 - Mlieko, smotana, maslo, tvaroh, syry a iné
výrobky z kravského a ovčieho mlieka, hydina,
zverina, vajcia, jedlé tuky a oleje, konzervované
ovocie a zelenina.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, chlieb, sušienky, sucháre, jemné pečivo, koláče a cukrovinky.
32 - Minerálne vody, šumivé a iné nealkoholické
nápoje, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov.

(540)

(732) SENOBLE Central Europe, s. r. o., M. R. Štefánika 1396/52, 960 01 Zvolen, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181202
15.7.1998
3.10.2007
3.10.2017
1965-94
3.10.1997
8.4.1998
7.10.1998
1, 2, 19
1 - Kaolín.
2 - Maliarske nátery.
19 - Pálená hlina.

(540) KAOLIN T 79
(732) KSB, spol. s r. o., 362 26 Božíčany, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186098
22.6.1999
6.12.2006
6.12.2016
3292-96
6.12.1996
12.3.1999
10.9.1999
16, 41
16 - Zábavný časopis s krížovkami.
41 - Vydávanie zábavného časopisu s krížovkami.

(540)

(732) Čierny Pavol, Gallayova 8, 841 02 Bratislava, SK;
(740) Böhm Allan, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186489
20.7.1999
2.5.2007
2.5.2017
858-97
2.5.1997
13.4.1999
8.10.1999
41
Výuka bojového umenia.

(540) YEE TAO
(732) Fodor František, T.G. Masaryka 20, 940 66 Nové
Zámky, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186753
13.8.1999
5.2.2007
5.2.2017
396-97
5.2.1997
7.5.1999
8.11.1999
1
Chemické výrobky na priemyselné účely, najmä
syntetické organické polymérne látky, obzvlášť polyvinylalkohol v práškovej a tekutej forme.

(540) DUVIOL
(732) DUSLO, a. s., 927 03 Šaľa, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

187021
20.9.1999
5.12.2006
5.12.2016
3296-96
5.12.1996
11.6.1999
10.12.1999
41
41 - Organizovanie spoločenskej zábavy s prezentáciou domácej i zahraničnej živej country hudby, výučba country tancov a prezentácia záujmových tanečných kolektívov (z country klubov)
z celého Slovenska.

TRADIČNÝ COUNTRY
BÁL NA DUNAJI

(732) Bratislavské kultúrne a informačné stredisko,
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 3, 811 02 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187313
19.10.1999
18.10.2006
18.10.2016
2747-96
18.10.1996
12.7.1999
18.1.2000
25
25 - Spodná bielizeň, najmä podprsenky a nohavičky vrátane luxusných súprav spodnej bielizne,
korzety, podväzkové pásy.

(540) BALI
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 East
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187449
19.10.1999
19.5.2007
19.5.2017
1342-97
19.5.1997
12.7.1999
18.1.2000
6, 19
6 - Kovový stavebný materiál, nosníky a konštrukcie vrátane kovových nosníkov do železobetónu.
19 - Výrobky z cementu, betónové prvky, betonárske výrobky, dlaždice, dlažba, prefabrikáty, stropy, nosníky, tvarovky, stropné dosky, betónové
dosky, armovaný betón.

(540) ESTER
(732) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25,
832 17 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)

187450
19.10.1999
19.5.2007
19.5.2017
1343-97

(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
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19.5.1997
12.7.1999
18.1.2000
19
Výrobky z cementu, betónové prvky, betonárske
výrobky, dlaždice, dlažba, prefabrikáty, stropy, nosníky, tvarovky, stropné dosky, betónové dosky,
armovaný betón.

(540) LIDO
(732) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25,
832 17 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187451
20.10.1999
19.5.2007
19.5.2017
1344-97
19.5.1997
12.7.1999
18.1.2000
6, 19
6 - Kovový stavebný materiál, nosníky a konštrukcie vrátane kovových nosníkov do železobetónu.
19 - Výrobky z cementu, betónové prvky, betonárske výrobky, dlaždice, dlažba, prefabrikáty, stropy, nosníky, tvarovky, stropné dosky, betónové
dosky, armovaný betón.

(540) MACLIT
(732) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25,
832 17 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187452
20.10.1999
19.5.2007
19.5.2017
1345-97
19.5.1997
12.7.1999
18.1.2000
6, 19
6 - Kovový stavebný materiál, nosníky a konštrukcie vrátane kovových nosníkov do železobetónu.
19 - Výrobky z cementu, betónové prvky, betonárske výrobky, dlaždice, dlažba, prefabrikáty,
stropy, nosníky, tvarovky, stropné dosky, betónové dosky, armovaný betón.

(540) BYTBLOK
(732) PREMAC Bratislava, spol. s r. o., Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

187453
20.10.1999
19.5.2007
19.5.2017
1346-97
19.5.1997
12.7.1999
18.1.2000
6, 19

202

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 9 - 2007 - SK (obnovené ochranné známky)

(511) 6 - Kovový stavebný materiál, nosníky a konštrukcie vrátane kovových nosníkov do železobetónu.
19 - Výrobky z cementu, betónové prvky, betonárske výrobky, dlaždice, dlažba, prefabrikáty,
stropy, nosníky, tvarovky, stropné dosky, betónové dosky, armovaný betón.
(540) VEGA-U
(732) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25,
832 17 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187498
19.10.1999
27.6.2007
27.6.2017
1780-97
27.6.1997
12.7.1999
18.1.2000
1, 9
1- Chemické látky do fotokopírovacích strojov,
faxov, laserových tlačiarní a ďalšie chemické látky, najmä do tonerov a vývojok, chemikálie pre
priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo,
záhradníctvo, lesníctvo, živice umelé a syntetické
v surovom stave, plastické hmoty v surovom stave, priemyselné spojivá a lepidlá.
9 - Fotokopírovacie stroje a všetky jednotlivé súčasti a náhradné diely na fotokopírovacie stroje,
najmä fotoreceptívne valcové bubny, stierky, valčeky do pece, ostatné valce a valčeky, žiarovky,
motory, remene, kefy, ložiská, nabíjacie a vybíjacie drôtiky (koróny), filtre, prevody, ložiská, ložiskové puzdrá, pružiny, nádrže na toner a vývojky,
tlačiarne k počítačom, najmä laserové tlačiarne
a všetky ich jednotlivé súčasti a náhradné diely,
hardvér, najmä počítače vrátane ich jednotlivých
súčastí a náhradných dielov a periférnych jednotiek, softvér, nosiče magnetických záznamov nahrané a nenahrané.

(540) TONDACH
(732) TONDACH SLOVENSKO, s. r. o., Nádražná 79/28,
972 13 Nitrianske Pravno, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

(732) KATUN Corporation, spoločnosť organizovaná a zriadená podľa zákonov štátu Minnesota, Minneapolis MN 55438, US;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187509
19.10.1999
30.6.2007
30.6.2017
1799-97
30.6.1997
12.7.1999
18.1.2000
19, 35, 37, 39
19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového,
škridly s výnimkou kovových, strešné krytiny s výnimkou kovových.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja stavebných materiálov.
37 - Pokrývačské práce na strechách budov, opravy budov, stavebné informácie.
39 - Nákladná doprava.

187579
19.10.1999
23.7.2007
23.7.2017
2123-97
23.7.1997
75/234.438
31.1.1997
US
12.7.1999
18.1.2000
10, 36, 37, 42
10 - Lekárske prístroje a zariadenia, najmä infúzne čerpadlá a ovládače vrátane objemových infúznych čerpadiel, čerpadiel do injekčných striekačiek, programovateľných infúznych čerpadiel, programovateľných čerpadiel do injekčných striekačiek a programov na ich ovládanie, prístroj na
meranie klinických vitálnych znakov, teda teplomery na použitie v medicíne, kryty na teplomery
na jednorazové použitie, prístroje na meranie krvného tlaku, prístroje na meranie rýchlosti tepu,
manžety na meranie krvného tlaku, systémy oximetrie tepu, prístroje na respiračné merania, EKG
prístroje, súpravy na podávanie liečivých tekutín
vrátane rúrok na dodávanie liekov, svoriek, prístrojov na ovládanie prietoku, spojok na infúziu
liečiv, adaptérov, injekčných centier, bezihlových
spojok, bezihlových ventilov, bezihlových injekčných centier a lekárskych ventilov, systémy riadenia starostlivosti o pacienta, nádoby na intravenózne tekutiny, monitory, alarmy, merače rýchlosti, tlakomery, čerpadlá na črevnú infúziu a vrecká na ne, stojany na lekárske zariadenia, transportné systémy a závesné zariadenia na lekárske
zariadenia, rúrky na gastrointestinálne kŕmenie,
súpravy ihlových katétrov na jejunostómiu, držiaky na viaceré predmety na lekárske použitie, studené a teplé balíčky na chemickú tvorbu a odvádzanie tepla na použitie pri medicínskom liečení
a terapii.
36 - Lízing lekárskych prístrojov, zariadení a príslušenstva.
37 - Služby a opravy lekárskych prístrojov, zariadení a príslušenstva.
42 - Zapožičiavanie lekárskych prístrojov, zariadení a príslušenstva.

(540) ALARIS
(732) CARDINAL HEALTH 303, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, San Diego,
California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

187608
20.10.1999
29.9.2007
29.9.2017
2864-97
29.9.1997
12.7.1999
18.1.2000
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7 (511) 3
(510) Voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické
prípravky, vlasové vody, prípravky na starostlivosť o pokožku, mydlá a čistiace prípravky na
osobné použitie, prípravky na starostlivosť o vlasy, toaletné potreby a zmesi vonných látok.
(540) DKNY
(732) Gabrielle Studio, Inc. a New York corporation, 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)
(511)

187761
17.11.1999
2.1.2007
2.1.2017
1-97
2.1.1997
6.8.1999
14.2.2000
10, 11
10 - Zariadenia na ožarovanie na lekárske účely.
11 - Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia a zariadenia na výrobu pary, zariadenia na varenie,
chladenie, vetranie vrátane klimatizačných zariadení alebo zariadení na úpravu vzduchu, zariadenia na rozvod vody, zariadenia na čistenie vody,
sanitárne zariadenia.

(540)

(732) Haier Group Corporation, Haier Road, Hi-Tech Industrial Zone, Qingdao, Shandong, Province 266101,
P.R. China, CN;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187762
17.11.1999
2.1.2007
2.1.2017
2-97
2.1.1997
6.8.1999
14.2.2000
10, 11
10 - Zariadenia na ožarovanie na lekárske účely.
11 - Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia a zariadenia na výrobu pary, zariadenia na varenie,
chladenie, vetranie vrátane klimatizačných zariadení alebo zariadení na úpravu vzduchu, zariadenia na rozvod vody, zariadenia na čistenie vody,
sanitárne zariadenia.

(540)

(732) Haier Group Corporation, Haier Road, Hi-Tech Industrial Zone, Qingdao, Shandong, Province 266101,
P.R. China, CN;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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187763
17.11.1999
2.1.2007
2.1.2017
3-97
2.1.1997
6.8.1999
14.2.2000
10, 11
10 - Zariadenia na ožarovanie na lekárske účely.
11 - Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia a zariadenia na výrobu pary, zariadenia na varenie,
chladenie, vetranie vrátane klimatizačných zariadení alebo zariadení na úpravu vzduchu, zariadenia na rozvod vody, zariadenia na čistenie vody,
sanitárne zariadenia.

(540)

(732) Haier Group Corporation, Haier Road, Hi-Tech Industrial Zone, Qingdao, Shandong, Province 266101,
P.R. China, CN;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187830
17.11.1999
11.4.2007
11.4.2017
1030-97
11.4.1997
6.8.1999
14.2.2000
41
Zábavné služby, tvorba rozhlasových a televíznych programov a videoprogramov, organizovanie súťaží, televíznych a zábavných programov,
predvádzanie predstavení v priamom prenose.

(540)

(732) THE GILLETTE COMPANY, Prudential Tower
Building, Boston, Massachusetts 02199, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

187849
17.11.1999
20.5.2007
20.5.2017
1373-97
20.5.1997
6.8.1999
14.2.2000
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7 (511) 11
(510) Zariadenie na úpravu vody.
(540)
(732) Valter Milan, Tr. SNP 29, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187912
17.11.1999
23.6.2007
23.6.2017
1736-97
23.6.1997
6.8.1999
14.2.2000
20
Nábytok, kancelársky nábytok, kovový nábytok,
školský nábytok, stoličky, lavice, pulty, lavičky,
ležadlá, vitríny, zrkadlá, divány, pohovky, kreslá,
obrazové rámy, vešiakové háčiky, stojany na kvety, novinové stojany.

(540)

(732) MOBILIER Design, s. r. o., Alexyho 2, 921 01
Banka, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187926
17.11.1999
9.7.2007
9.7.2017
1927-97
9.7.1997
6.8.1999
14.2.2000
5
Farmaceutické výrobky na urologické a gynekologické použitie.

(540)

(732) Pfizer Health AB, SE-112 87 Stockholm, SE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

187952
17.11.1999
23.7.2007
23.7.2017
2121-97
23.7.1997
6.8.1999
14.2.2000

7 (511) 6, 7, 8, 19, 29, 37, 39
(511) 6 - Kovové prenosné stavby, kovové stavebné panely, stavebné kovanie, kovové stavebné materiály, kovové brány, drôtené pletivo, kovové kľuč-ky,
držadlá, dverové prahy, kovové okenice, kovové
rúry, maltovnice, nádrže, kovové nity, nosníky,
odkvapové rúry, okenice, podpery, potrubia, preklady, priečky, rebríky, stojky, tesnenia, zárubne,
zásteny a pod.
7 - Kosačky na trávniky, betónové miešačky, čerpadlá, pumpy, dopravníky, ručné mechanické náradie a nástroje.
8 - Ručné poľnohospodárske náradie, záhradné
náradie, napr. záhradné nožnice, nože, kosáky, kosy, rýle, postrekovače.
19 - Prenosné stavby, stavebný materiál, stavebné panely, stavebné sklo, stavebné drevo, bazény,
kamenárske výrobky, stavebné konštrukcie, konštrukčné materiály, lešenia, omietky pre stavebníctvo, náterové hmoty, pletivo, ploty, podpery,
podvaly, preklady, priečky, rámové konštrukcie,
drevené obloženie, dlážky, dverové prahy, rámy,
stavebná krytina, okenné sklo, strechy, stropy, trámy, traverzy, vane, nádrže, vodovodné potrubie,
vystužovacie materiály pre stavebníctvo, záhradnícke rámy.
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky, údeniny, pokrmy pripravované z mäsových
výrobkov, konzervované mäso.
37 - Stavby a opravy, služby v stavebníctve, vykonávanie inžinierskych stavieb, vykonávanie bytových a občianskych stavieb, inžinierska činnosť,
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok.
39 - Nákladná doprava, nájom a prenájom dopravných prostriedkov, sprostredkovanie dopravy
a prepravy, doručovanie tovaru, dovoz.
(540)

(732) Válek Jozef, 900 28 Zálesie, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

188129
29.11.1999
28.8.2007
28.8.2017
2480-97
28.8.1997
6.8.1999
14.2.2000
25
Obuv.

(554) trojrozmerná známka
(732) Reebok International Ltd., 1895 J. W. Foster Boulevard, Canton, Massachusetts 02021, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188304
14.12.1999
14.4.2007
14.4.2017
1046-97
14.4.1997
10.9.1999
13.3.2000
8, 18, 22
8 - Kompaktné skladacie nástroje s kliešťami a s viacerými čepeľami.
18 - Výrobky z kože určené ako obaly na kompaktné skladacie nástroje s kliešťami a s viacerými čepeľami.
22 - Výrobky z tkanín určené ako obaly na kompaktné skladacie nástroje s kliešťami a s viacerými čepeľami.

(540) LEATHERMAN
(732) Leatherman Tool Group, Inc., 12106 N.E. Ainsworth Circle, Portland, Oregon 97220, US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188378
14.12.1999
18.7.2007
18.7.2017
2082-97
18.7.1997
10.9.1999
13.3.2000
5
Kontrastné prostriedky na zobrazovanie in vivo.

(540) SONORX
(732) BRACCO INTERNATIONAL B. V., Strawinskylaan 3051, 1077 ZX Amsterdam, NL;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188426
15.12.1999
11.8.2007
11.8.2017
2292-97
11.8.1997
10.9.1999
13.3.2000
31
Kŕmne prísady pre zvieratá.

(540) BIOCAL
(732) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha, Horní Počernice, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)

188529
14.12.1999
23.10.2007
23.10.2017
3111-97
23.10.1997
124153
23.7.1997
CZ

(442)
(450)
7 (511)
(510)
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10.9.1999
13.3.2000
32
Nealkoholické nápoje.

(540) SENZA
(732) MASPEX Spólka z o. o., Chopina 10, 34-100 Wadowice, PL;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188594
14.12.1999
24.11.2007
24.11.2017
3452-97
24.11.1997
10.9.1999
13.3.2000
5
5 - Farmaceutické prípravky a látky.

(540) PROLEUKIN
(732) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS,
INC., 4560 Horton Street, Emeryville, California
94608, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188671
17.12.1999
5.12.2007
5.12.2017
3585-97
5.12.1997
10.9.1999
13.3.2000
42
Poskytovanie stravy a nápojov (alebo poskytovanie stravovacích a občerstvovacích služieb), najmä reštauračné a barové služby; zásobovanie (catering).

(540) RUBY TUESDAY
(732) RTDB, INC., 150 West Church Avenue, Maryville, Tennessee 37801, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188744
19.1.2000
10.2.2007
10.2.2017
451-97
10.2.1997
8.10.1999
10.4.2000
16, 35, 39, 41, 42
16 - Tlačoviny, papier, časopisy a knihy, učebné
a školské pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení, knihárske výrobky.
35 - Reklamná činnosť.
39 - Služby cestovnej kancelárie.
41 - Vydavateľská činnosť, vzdelávanie detí a dospelých, organizácia kurzov.
42 - Ubytovacie a stravovacie služby, prevádzka
hotelov, prekladateľstvo a tlmočenie.
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(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) Chadimová Elfrída, PhDr., Gallayova 3, 841 02
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188766
19.1.2000
14.4.2007
14.4.2017
1047-97
14.4.1997
8.10.1999
10.4.2000
8
Kompaktné skladacie nástroje s kliešťami a s viacerými čepeľami; výrobky z kože určené ako
obaly na kompaktné skladacie nástroje s kliešťami a s viacerými čepeľami; výrobky z tkanín
určené ako obaly na kompaktné skladacie nástroje s kliešťami a s viacerými čepeľami.

(540)

(540) EKO - UNO
(732) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25,
832 17 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) Leatherman Tool Group, Inc., 12106 N.E. Ainsworth Circle, Portland, Oregon 97220, US;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188781
19.1.2000
14.5.2007
14.5.2017
1292-97
14.5.1997
8.10.1999
10.4.2000
18, 24, 25
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov patriace do tr. 18.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré patria do
tr. 24.
25 - Odevy, obuv a klobučnícke výrobky, pletené
ošatenie (tričká, pulóvre, svetre, polokošele), pletené odevy, bielizeň, pančuchy a pančuchové nohavice, ponožky, odevy z tkanín (obleky, saká, nohavice, vesty, bundy, plášte, kabáty, sukne, kostýmy).

188789
19.1.2000
21.5.2007
21.5.2017
1378-97
21.5.1997
8.10.1999
10.4.2000
6, 19
6 - Kovový stavebný materiál, kovové nosníky
a konštrukcie vrátane kovových nosníkov na železobetón.
19 - Výrobky z cementu, betónové prvky, betonárske výrobky, dlaždice, dlažba, prefabrikáty, stropy, nekovové nosníky, tvarovky, stropné dosky,
betónové dosky, armovaný betón.

188790
19.1.2000
21.5.2007
21.5.2017
1379-97
21.5.1997
8.10.1999
10.4.2000
6, 19
6 - Kovový stavebný materiál, kovové nosníky
a konštrukcie vrátane kovových nosníkov na železobetón.
19 - Výrobky z cementu, betónové prvky, betonárske výrobky, dlaždice, dlažba, prefabrikáty, stropy, nekovové nosníky, tvarovky, stropné dosky,
betónové dosky, armovaný betón.

(540) DOMINO
(732) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25,
832 17 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188794
19.1.2000
22.5.2007
22.5.2017
1414-97
22.5.1997
8.10.1999
10.4.2000
5, 31
5 - Zverolekárske výrobky, práškový výživový
doplnok pre kone.
31 - Krmovinárske výrobky.

(540)

(540) Lifeline
(732) LIFELINE SLOVAKIA, s.r.o., 072 03 Rakovec
nad Ondavou 7, SK;
(732) ORLING, s. r. o., Na Bělisku 1352, 562 01 Ústí
nad Orlicí, CZ;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188839
19.1.2000
1.7.2007
1.7.2017
1808-97
1.7.1997
8.10.1999
10.4.2000
4
4 - Horľavé oleje; mazacie oleje; mazacie tuky;
motorové palivá; pohonné látky.
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39 - Sprostredkovanie dopravy, sťahovanie.
42 - Poradenstvo v oblasti stavebníctva, projektová činnosť, štúdie technických projektov, projektovanie stavieb.
(540)

(540)
(591) čierna, biela, červená
(732) STAVMIX plus, s.r.o., Železničná 53, 900 31
Stupava, SK;
(732) Pennzoil - Quaker State Company, 700 Milam Street,
Houston, Texas 77002, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188849
19.1.2000
9.7.2007
9.7.2017
1926-97
9.7.1997
8.10.1999
10.4.2000
5
Farmaceutické výrobky na urologické a gynekologické použitie.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

(591) biela, modrá, cyklámenová
(732) Pfizer Health AB, SE-112 87 Stockholm, SE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188851
19.1.2000
9.7.2007
9.7.2017
1950-97
9.7.1997
8.10.1999
10.4.2000
6, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 42
6 - Stavebný kovový materiál ako panely, strešné
krytiny, dvere, okná, obklady stien a priečok, oceľové konštrukcie, brány, kovania, kovové zámky.
17 - Izolačné materiály.
19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového
ako panely, strešné krytiny, dvere, okná, obklady
stien a priečok, podlahové dosky, dlaždice.
35 - Reklamné agentúry.
36 - Realitné kancelárie.
37 - Stavebníctvo dopravné, inžinierske, priemyselné; sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, prenájom stavebných strojov a zariadení.

188852
19.1.2000
10.7.2007
10.7.2017
1960-97
10.7.1997
8.10.1999
10.4.2000
35, 37, 41, 42
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov.
37 - Autoservisná činnosť.
41 - Odborné vzdelávanie pracovníkov v oblasti
vozidiel a cestnej dopravy okrem vyučovania vedenia motorových vozidiel.
42 - Technické kontroly vozidiel, emisné kontroly motorových vozidiel, odborné posudzovanie
technických zariadení využívaných v oblasti
cestnej dopravy, zabezpečovanie systému technických a iných kontrol a skúšok vozidiel, technická poradenská činnosť v oblasti dopravy,
odborné posudzovanie a skúšky cestných vozidiel, pracovných strojov, ich častí, príslušenstva,
výstroja a výbavy, vykonávanie odborného dozoru v oblasti vozidiel a cestnej dopravy, zavádzanie systémov riadenia akosti v oblasti dopravy,
zavádzanie systémov starostlivosti o vozidlový park,
vytváranie informačných systémov v oblasti dopravy, sprostredkovateľská činnosť v oblasti zabezpečovania technických a emisných kontrol motorových vozidiel, všetky uvedené služby sú okrem
štátneho skúšobníctva a znalectva; služby spojené s obstarávaním ubytovania.

(540)

(732) SLOVDEKRA, spol. s r. o., Polianky 19, 841 01
Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

188863
19.1.2000
11.7.2007
11.7.2017
1983-97
11.7.1997
8.10.1999
10.4.2000
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7 (511) 6
(511) 6 - Poťahované plechy.
(540) PURAL
(732) Rautaruukki Oyj, Suolakivenkatu 1, 00810 Helsinki, FI;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188890
19.1.2000
1.8.2007
1.8.2017
2206-97
1.8.1997
8.10.1999
10.4.2000
9, 16, 38
9 - Vedecké, navigačné, meračské a elektrické
prístroje, nástroje a zariadenia vrátane bezdrôtových, oznamovacie telekomunikačné prístroje,
nástroje a zariadenia vrátane prijímačov a vysielačov, drôtové a bezdrôtové telefóny, mobilné a celulárne telefóny a ich časti, satelity, prijímacie
a vysielacie pozemné stanice, antény, satelitné
antény a všetky typy dekódovacích zariadení.
16 - Tlačoviny, noviny a časopisy, periodická tlač,
knihy a brožúry, fotografie.
38 - Telekomunikačné služby a bezdrôtové telekomunikačné služby.

(540)

(591) biela, modrá
(732) THURAYA SATELLITE TELECOMMUNICATIONS COMPANY, Sheikh Rashid Bin Saeed
Al-Maktoom Street, Etisalat Tower, Abu-Dhabi, AE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188895
19.1.2000
5.8.2007
5.8.2017
2222-97
5.8.1997
8.10.1999
10.4.2000
5
Farmaceutické a veterinárne prípravky všetkých
druhov, hlavne na liečenie a diagnostiku rakoviny, chorôb centrálneho nervového systému, infekčných a dedičných chorôb, kardiovaskulárnych
chorôb, na liečenie nedostatku hormónov, porúch
metabolizmu a nedostatočnej diéty, na liečenie
zápalov, alergií, analgézie, anestézie; pesticídy,
herbicídy, prípravky na podporu rastu na poľnohospodárske účely.

(540)

(732) Praecis Pharmaceutical, Incorporated, One Hampshire Street, Cambridge, Massachusetts 02139-1572, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188976
19.1.2000
19.9.2007
19.9.2017
2749-97
19.9.1997
8.10.1999
10.4.2000
10, 18, 24
10 - Ortopedické vložky do topánok, ortopedická
obuv.
18 - Kožené výstelky na obuv.
24 - Látky na vložky do topánok, textilné výstelky na obuv.

(540) MONETA
(732) Ďurčeková Silvia - MONETA, 958 53 Skačany 452,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189057
20.1.2000
7.11.2007
7.11.2017
3294-97
7.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
32, 33
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy
a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(540)

(591) červená, modrá, biela, čierna
(732) LUNACO, s. r. o., Vajanského 80, 984 01 Lučenec, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189060
20.1.2000
10.11.2007
10.11.2017
3299-97
10.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
16, 36
16 - Tlačoviny; brožúry; letáky; skladačky, prospekty; formuláre; štítky; krúžkové záznamníky;
spravodaje; poznámkové bloky; bloky na písanie;
periodiká a časopisy; tlačené publikácie; papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby.
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36 - Finančné služby; kapitálové investície; riadenie fondov a investícií; poradenské služby týkajúce sa investícií; finančné ručenie; finančný
prieskum; maklérske služby; finančné konzultačné služby; bankovníctvo.
(540) NAM
(732) NOMURA ASSET MANAGEMENT UK LIMITED, Nomura House, 1 St Martin's-Le-Grand, London EC1A 4NT, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189363
16.2.2000
3.7.2007
3.7.2017
1840-97
3.7.1997
8.11.1999
16.5.2000
6, 19, 35, 36, 37, 39, 42
6 - Stavebný materiál kovový, ako sú panely,
strešné krytiny, izolácie, dvere, okná, obklady stien
a priečok, oceľové konštrukcie, brány, kovania,
kovové zámky.
19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového,
ako sú panely, strešné krytiny, izolácie, dvere,
okná, obklady stien a priečok, podlahové dosky,
dlaždice.
35 - Reklamné agentúry.
36 - Realitné kancelárie.
37 - Stavebníctvo: dopravné, inžinierske, priemyselné; sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, prenájom stavebných strojov a zariadení,
poradenstvo v oblasti stavebníctva.
39 - Sprostredkovanie dopravy, sťahovanie.
42 - Projektová činnosť, štúdie technických projektov, projektovanie stavieb.

(540) STAVMIX plus
(732) STAVMIX plus, s.r.o., Železničná 53, 900 31 Stupava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189366
16.2.2000
3.7.2007
3.7.2017
1849-97
3.7.1997
8.11.1999
16.5.2000
35, 36, 42
35 - Obchodný manažment a obchodná správa;
zabezpečovanie komerčných a obchodných informácií; obchodné poradenstvo.
36 - Poistky, poisťovnícke a poistno-matematické služby; uzatváranie poistenia a zaistenia; poistenie rizika manažmentu; finančný a investičný
servis; poradenstvo a informačný servis vo vzťahu k uvedenému; poisťovnícke a poistno-matematické poradenstvo.
42 - Služby v oblasti počítačového softvéru; počítačové poradenstvo a poradenské služby; zabezpečovanie informácií vo vzťahu k poisteniu
a poistno-matematickým problémom.
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(540) WATSON WYATT
(732) Watson Wyatt Holdings (Europe) Limited, Watson House, London Road, Reigate, Surrey RH2 9PQ,
GB;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189367
16.2.2000
3.7.2007
3.7.2017
1850-97
3.7.1997
8.11.1999
16.5.2000
35, 36, 42
35 - Obchodný manažment a obchodná správa;
zabezpečovanie komerčných a obchodných informácií; obchodné poradenstvo.
36 - Poistky, poisťovnícke a poistno-matematické služby; uzatváranie poistenia a zaistenia; poistenie rizika manažmentu; finančný a investičný
servis; poradenstvo a informačný servis vo vzťahu k uvedenému; poisťovnícke a poistno-matematické poradenstvo.
42 - Služby v oblasti počítačového softvéru; počítačové poradenstvo a poradenské služby; zabezpečovanie informácií vo vzťahu k poisteniu
a poistno-matematickým problémom.

(540)

(732) Watson Wyatt Holdings (Europe) Limited, Watson
House, London Road, Reigate, Surrey RH2 9PQ, GB;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189439
16.2.2000
27.10.2007
27.10.2017
3157-97
27.10.1997
8.11.1999
16.5.2000
35, 36, 41
35 - Prenájom reklamných plôch, reklamná činnosť, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov, ako sú letáky, prospekty, tlačivá
a vzorky zákazníkom, rozširovanie reklamných
oznamov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti
obchodu s tovarom, vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov, vydávanie náborových
alebo reklamných textov.
36 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s nehnuteľnosťami.
41 - Vydávanie kníh a časopisov, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových.
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(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

(732) Agentúra Aurum, spol. s r.o., Bajkalská 25, 827 18
Bratislava, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189703
20.3.2000
10.7.2007
10.7.2017
1957-97
10.7.1997
10.12.1999
12.6.2000
29, 30, 32, 35
29 - Mäso, ryby, hydina, divina, mäsové výťažky, klobásy, salámy, jaternice, tlačenky, párky,
pečienka, slanina, šunka, údeniny, mrazené ryby,
mrazená hydina, mrazená divina, konzervované
mäso, konzervované ryby, kôrovce, langusty, ustrice, mäkkýše, mušle, rybie plátky, sardinky, slimáky, tuniaky, konzervované, sušené, mrazené
a varené ovocie a zelenina, rôsoly a zaváraniny,
maslo, vajcia, mlieko, syry, smotana, jogurty, kefír, mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, potraviny
solené, potraviny z rýb, zemiakové hranolčeky,
zemiakové lupienky, hrozienka, spracované oriešky, džemy.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky, múka a obilninové prípravky,
chlieb, sušienky, sucháre, zákusky, koláče, jemné
pečivo a cukrovinky, čokoláda, zmrzlina, prísady
do zmrzliny, kečup, cestoviny, med, pizza, torty,
sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva, soľ,
horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, koreniny, ľad na chladenie.
32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky, minerálne vody
a šumivé, iné nealkoholické nápoje, sirupy a prípravky na prípravu nápojov.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a vykonávania obchodných operácií zameraných na export, reexport, viazané a kompenzačné
obchody zamerané na uvedené tovary, marketing, odborné obchodné poradenstvo.

(540)

(732) GASTROTOP, a.s., Moravská 898, 908 48 Kopčany, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

189704
20.3.2000
10.7.2007
10.7.2017
1958-97
10.7.1997

10.12.1999
12.6.2000
29, 30, 32, 35
29 - Mäso, ryby, hydina, divina, mäsové výťažky, klobásy, salámy, jaternice, tlačenky, párky,
pečienka, slanina, šunka, údeniny, mrazené ryby,
mrazená hydina, mrazená divina, konzervované
mäso, konzervované ryby, kôrovce, langusty, ustrice, mäkkýše, mušle, rybie plátky, sardinky, slimáky, tuniaky, konzervované, sušené, mrazené
a varené ovocie a zelenina, rôsoly a zaváraniny,
maslo, vajcia, mlieko, syry, smotana, jogurty, kefír, mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, potraviny
solené, potraviny z rýb, zemiakové hranolčeky,
zemiakové lupienky, hrozienka, spracované oriešky, džemy.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky, múka a obilninové prípravky,
chlieb, sušienky, sucháre, zákusky, koláče, jemné
pečivo a cukrovinky, čokoláda, zmrzlina, prísady
do zmrzliny, kečup, cestoviny, med, pizza, torty,
sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva, soľ,
horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, koreniny, ľad na chladenie.
32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky, minerálne vody,
šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a prípravky na prípravu nápojov.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a vykonávania obchodných operácií zameraných na export, reexport, viazané a kompenzačné
obchody zamerané na uvedené tovary, marketing, odborné obchodné poradenstvo.

(540)

(732) GASTROTOP, a.s., Moravská 898, 908 48 Kopčany, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
9 (511)
(511)

189716
20.3.2000
5.8.2007
5.8.2017
2231-97
5.8.1997
10.12.1999
12.6.2000
9, 16, 35, 38
9 - Telefónne prístroje, telefónne prístroje so záznamníkom, záznamníky, telefaxové zariadenia,
pobočkové telefónne ústredne, zariadenia ISDN
(Integrated Services Digital Network), doplnkové
zariadenia a inštalačný materiál ku koncovým telekomunikačným zariadeniam, telefónne sekretárske súpravy.
16 - Karty (telefónne, predplatené, volacie), telefónne zoznamy.
35 - Vzťahy s verejnosťou, poradenstvo (odborné, obchodné), reklamy, predvádzanie služieb alebo výrobkov na reklamné účely a podporu predaja, prieskum trhu.
38 - Telexové služby, telefonické služby a komunikácia pomocou telefónov, informácie z oblasti
telekomunikácií, prenosy správ alebo obrázkov
pomocou počítača.
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stroje, triediace stroje, viazacie stroje, vŕtacie stroje, vzduchové čerpadlá, zametacie stroje, zatavovacie stroje, zdviháky ako stroje, zotrvačníky ako
stroje, elektrické zváračky ako stroje, žehliace
stroje, strojové rezacie nástroje, hnacie remene
dopravníkov, práčky, elektrické motory, nástroje
ako časti strojov, navíjacie zariadenia, odlievacie
formy, prevody strojov, prúdové zdroje, regulátory ako časti strojov, redukčné ventily, separátory,
vulkanizačné prístroje, výmenníky tepla ako časti
strojov, zariadenia na odstraňovanie odpadu.
8 - Ručné náradie a nástroje na ručný pohon,
ručné mechanické náradie.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, geodetické, elektrické, fotografické, kinematografické, optické prístroje a nástroje na váženie, meranie, signalizovanie, na účely kontrolné, záchranné a na výučbu, stroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, nosiče magnetických záznamov, vybavenie na spracovanie informácií a pre počítače, elektrické súčiastky, elektromechanické a elektrotermické prístroje.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske,
zubárske a zverolekárske.
11 - Zariadenia osvetľovacie, vykurovacie, na výrobu pary, zariadenia na varenie, sušenie, vetranie, na rozvod vody, sanitárne zariadenia, zariadenia na čistenie odpadových vôd, klimatizačné
zariadenia.
16 - Obalové materiály z plastických hmôt, ktoré
sú zahrnuté v triede 16, ako sú napr. plastové fólie na balenie, na paletizáciu, vrecia z plastických
materiálov, vrecká na odpady z plastických materiálov.
20 - Plastové nádoby, plastové debny, figuríny
z plastu, plastové lišty na nábytok, obalové nádoby z plastických hmôt, plastové príchytky, plastové poznávacie značky, plastové prepravky na
fľaše, pútače z plastických hmôt, plastové rebríky, plastové ventily, plastové záklopky, dopravné
palety z plastu, plastové kolíky.
37 - Opravy mechanických častí strojov a zariadení, montáž, údržba a opravy strojov.
42 - Odborné poradenstvo v oblasti strojárstva,
strojársky výskum, výskum a vývoj nových výrobkov.

(540)

(732) Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62
Bratislava 15, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189743
20.3.2000
24.9.2007
24.9.2017
2774-97
24.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 37, 42
1 - Tmelové konzervačné prípravky, tmely vodoodolné chemickým prípravkom s výnimkou farieb, lepy na priemyselné účely.
4 - Mazadlá, mazacie tuky, oleje.
7 - Knihárske zariadenia a stroje, leštiace stroje,
satinovacie stroje, zdviháky ako stroje, drviace
stroje na odpad, sušičky ako stroje, ručné nástroje a náradie na motorický pohon, asfaltovacie
stroje, baliace stroje, banské stroje, baranidlá, brúsne stroje, centrifúgy, odstredivky (stroje), cestné
stroje, čerpadlá, pumpy (stroje), drviče, etiketovacie stroje, farbiace stroje, filtrovacie stroje, formovacie stroje, profilovacie stroje, frézy, hnacie
motory s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá, čerpadlá ako časti strojov, motorov a hnacích
strojov, čerpadlá na stlačený vzduch, čerpadlá do
vykurovacích zariadení, dávkovače ako časti
strojov, hrabacie stroje, hydraulické motory, kardanové spojky, kladkostroje, stroje na výrobu
klobás, salám, párkov, stroje na ukladanie koľajníc, kompresory ako stroje, poľnohospodárske stroje, ako sú kosačky, sejačky, mláťačky, kukuričné
zdŕhače, kypriče a pod., kotúčové spojky, kovoobrábacie stroje, stroje na ťahanie kovov, stroje
na spracovanie kože, krájače na chlieb ako stroje,
elektrické kuchynské stroje, plátacie stroje, letecké motory, lisovacie stroje, lisy ako stroje na
priemyselné účely, lodné motory s výnimkou
elektrických, stroje na lúpanie, maliarske stroje,
elektrické motory nie pre pozemné vozidlá, motory na stlačený vzduch, motory s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá, žehliace stroje, manipulátory ako stroje, stroje na výrobu masla,
maticorezy ako stroje, mažiare ako stroje, miazdriace stroje, miešacie stroje, mixéry ako stroje,
mliekarské stroje, mlyny ako stroje, mykacie
stroje, nitovacie stroje, obrábacie stroje, obšívacie stroje, obrážacie stroje, odsávacie stroje na
priemyselné účely, odstredivé čerpadlá, odvodňovacie stroje, ohýbačky ako stroje, orezávacie stroje,
papierenské stroje, parné stroje, píly ako stroje,
písmolejárske stroje, pláchacie stroje, pletacie stroje, plniace stroje, polygrafické stroje, pracie stroje, práškovacie stroje, pudlovacie stroje, redukčné súkolesia nie pre pozemné vozidlá, rezacie
stroje, roboty ako stroje, rozprašovače ako stroje,
rytecké stroje, sádzacie stroje, spojky s výnimkou
spojok na pozemné vozidlá, spriadacie stroje, súkolesia strojov, stroje na uzatváranie fliaš, stroje
na varenie piva, elektromechanické stroje na výrobu nápojov, stroje na výrobu cigariet, šijacie
stroje, taviace stroje, tlačiarenské stroje, trepacie
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(540)

(732) KOBA M, spol. s r.o., Dúbravská cesta 9, 842 20
Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189801
20.3.2000
9.12.2007
9.12.2017
3614-97
9.12.1997
10.12.1999
12.6.2000
35, 37, 39, 42
35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; účtovníctvo.
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37 - Montáž a opravy telekomunikačných zariadení, pokládka, montáž, rekonštrukcia a servis
podzemných a nadzemných telekomunikačných
metalických vedení, pokládka, montáž, rekonštrukcia a servis podzemných a nadzemných telekomunikačných optických vedení, montáž a servis
analógových a digitálnych telefónnych ústrední,
montáž a servis analógových a digitálnych systémov prenosu signálu.
39 - Prenájom motorových vozidiel; nákladná autodoprava.
42 - Projektovanie stavieb, meranie podzemných
a nadzemných telekomunikačných metalických
vedení, meranie podzemných a nadzemných telekomunikačných optických vedení, meranie analógových a digitálnych telefónnych ústrední, meranie analógových a digitálnych systémov prenosu
signálu.

(540)

(732) BETAMONT s. r. o., J. Jesenského 1054/44, 960 03
Zvolen, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

189802
20.3.2000
9.12.2007
9.12.2017
3615-97
9.12.1997
10.12.1999
12.6.2000
35, 37, 39, 42
35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; účtovníctvo.
37 - Montáž a opravy telekomunikačných zariadení, pokládka, montáž, rekonštrukcia a servis
podzemných a nadzemných telekomunikačných
metalických vedení, pokládka, montáž, rekonštrukcia a servis podzemných a nadzemných telekomunikačných optických vedení, montáž a servis
analógových a digitálnych telefónnych ústrední,
montáž a servis analógových a digitálnych systémov prenosu signálu.
39 - Prenájom motorových vozidiel; nákladná autodoprava.
42 - Projektovanie stavieb, meranie podzemných
a nadzemných telekomunikačných metalických
vedení, meranie podzemných a nadzemných telekomunikačných optických vedení, meranie analógových a digitálnych telefónnych ústrední, meranie analógových a digitálnych systémov prenosu
signálu.

(732) BETAMONT s. r. o., J. Jesenského 1054/44, 960 03
Zvolen, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

190140
26.4.2000
20.8.2007
20.8.2017
2368-97
20.8.1997
18.1.2000
11.7.2000
7
Katalytické konvertory.

(540) CATCO
(732) AirTek, Inc., 2624 West Lincoln Highway, Merrillville, Indiana 46410, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190177
26.4.2000
12.12.2007
12.12.2017
3677-97
12.12.1997
18.1.2000
11.7.2000
16, 25, 35, 41, 42
16 - Adresné štítky, adresné štítky do adresovacích strojov, tlačiarne adries, akvarely, akváriá,
albumy, architektonické modely, aritmetické tabuľky, atlasy, atrament, baliaci papier, biologické
vzorky na použitie v mikroskopii (učebné materiály), blahoprajné pohľadnice, rozmnožovacie
blany, bridlice (na kreslenie), bridlicové tabuľky,
brožované knihy, brožúry, bublinové obaly, ceruzky, vytlačené cestovné poriadky, cievky s farbiacimi páskami, cifry (znaky), cigarové pásky,
časopisy (periodiká), čínsky tuš, chromolitografy, dátumové pečiatky, dávkovanie lepiacej pásky, detské plienkové nohavičky z papiera alebo
buničiny alebo z celulózy, diagramy, dierkovacie
karty do žakárových strojov, dierovačky, divadelné dekorácie, drevitý papier, držiaky na kriedu, držiaky na písacie potreby, etiketovacie kliešte, etikety s výnimkou textilných, farby ako školské pomôcky, farebné pásky, figuríny z papierovej drviny, filtračný materiál, filtračný papier, filtre papierové na kávu, fólie na paletizáciu, fólie
z regenerovanej celulózy na balenie, formuláre,
fotografie, frankovacie stroje, galvanotypy, glóbusy,
glutín, grafické znaky, grafické zobrazenie grafiky, guľôčky do guľôčkových pier, gumené pásky na kancelárske účely, gumičky (kancelárska
potreba), gumové plátno, gumy, hárky papiera,
hektografy, histologické rezy ako učebné pomôcky, hracie karty, hroty pier, kalamáre, kalendáre, kancelárske dierkovače, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárske svorky, kartón, lepenka, kartotékové lístky, karty, katalógy,
knihárske kostice, knihárske nite, knihárske plátno, knihárske súkno, kníhviazačský materiál, knihy, knižné záložky, knižné zarážky, konfety, kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie, kopírovacie zariadenia, korekčný atrament, papierové
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kornútiky, škatule na klobúky z lepenky, krajčírska krieda, kresliace uhle, krieda na písanie, krividlá, kružidlá, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové rúry, lepiaca páska, lepidlá na kancelárske účely a použitie v domácnosti, lístky,
listový papier, litografické dosky, architektonické
makety, maliarske plátna, maliarske štetce, maliarske stojany, mapy, materiály na pečatenie,
modelovací íl, mištičky na vodové farby, modelovacie pasty, modelovacie vosky s výnimkou dentálnych, mramorovacie hrebene, nálepky na kancelárske využitie a pre domácnosť, náprstky na
ochranu pred zranením, násadky na perá, násadky na ceruzky, navaľovacie platne do kopírovacích zariadení, obálkovacie stroje pre kancelárie,
nože na papier, noviny, navlhčovacie hubky, obálky, obaly, obrazy, papierové obrúsky, obrusy papierové, obtlačky, oceľové pierka, oceľové písmená, olejotlače, operadlá na ruky pre maliarov,
orezávacie strojčeky na ceruzky, otvárače na listy, ovládacie žetóny, ozdobné kvetináče z papiera, oznámenia, paginovačky, palety pre maliarov,
papier do registračných strojov, papier do elektrokardiogramov, papierové pásky a karty na zaznamenávanie počítačových programov, papierové podložky pod poháre, papierové rolety, papierové spinky, papierové žalúzie, pastelky, pauzovací papier, pečate, pečatné vosky, pečiatkovacie podušky, pečiatky, peračníky, pergamenový
papier, periodiká, pijavý papier, písacie potreby,
plagáty, planogramy, plány, plniace perá, pohľadnice, zaraďovače, portréty, poštové známky, poznámkové zošity, pravítka, príložníky, príručky,
prospekty, publikácie, pútače z papiera alebo lepenky, grafické reprodukcie, ružence, rysovacie
dosky, rysovacie pomôcky, rysovacie perá, rysovacie súpravy, rytiny, sádzacie rámy, skicáre, skrinky na kancelárske potreby, spevníky, stojany na
fotografie, stojany na pečiatky, svietivý papier,
šablóny, školské potreby, štočky s adresami, tlačiace pásy s výnimkou textilných, tlačivá, tlačové
písmo, tlačoviny, toaletný papier, trhacie kalendáre, tuhy do ceruziek (verzatiliek), účtovné knihy, úderníky písacích strojov, uhľový kopírovací
papier, plastový papier na balenie, útržkové bloky, verzatilky, viskózové fólie na obaľovanie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká na odpadky z papiera alebo plastov, papierové
vreckovky, vyučovacie pomôcky vo forme hier,
výšivkové vzory, vzory na výrobu odevov, zoznamy, zvlhčovače, zošívačky, žetóny, ťažidlo na
tlačoviny.
25 - Baretky, bielizeň, boa, body, bundy, cyklistické oblečenie, cylindre, čelenky, čiapky, chrániče uší, detská výbavička, detské nohavičky, detské textilné plienky, dreváky, espadrily (sandále
s plátenným zvrškom), futbalová obuv, gabardénové plášte, galoše, gamaše, goliere, gymnastické
cvičky, kabáty, kapucne, klobúkové kostry, klobúky, kombiné, kombinézy, kombinézy na vodné
lyžovanie, korzety, kostýmy, obleky, košele, košeľové sedlá, kovanie na obuv, kovové časti na
obuv, kožušinové štóly, kožušiny, krátke kabátiky, krátke peleríny, krátke jazdecké alebo spodné
nohavice, kravaty, kúpacie čiapky, kúpacie plášte, kúpacia obuv, livreje, lyžiarske topánky, manipuly, manžety, náprsenky, opasky, palčiaky, pančuchy, pánske spodky, papuče, peleríny, plavky,
plážová obuv, pletené svetre, pleteniny, podšív-
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ky, podošvy na obuv, podprsenky, podväzky, pokrývky hlavy, ponožky, potné vložky, pracovné
plášte, pulóvre, pyžamá, ramienka na dámskej bielizni, rukavice, saká, bundy, sandále, spodničky,
sukne, šály, šatky, šaty, šerpy, šilty na pokrývky
hlavy, šnurovacie topánky, športová obuv, športové bundy, tielka, tričká, vesty, tógy, topánky,
uniformy, vrecká na odevy, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, župany.
35 - Vyhotovovanie daňových priznaní.
41 - Zaisťovanie on-line časopisov v oblasti zdravia a telesnej kondície prostredníctvom celosvetovej informačnej siete.
42 - Aktualizovanie, inštalácia a spúšťanie počítačových programov, analýzy výťažnosti ropných
polí, aranžovanie kvetov, architektonické poradenstvo, architektúra, podmorské bádanie, bakteriológia, bufety, civilná obrana, česanie zvierat, inžinierska činnosť, čistenie a vypratávanie
podkroví a manzardiek, darčekové balenie, detektívne kancelárie, detské jasle, domovy dôchodcov, expertízy, farmaceutické poradenstvo, fotoateliéry, fotografická reportáž, fotografovanie, fyzioterapia, genealogický výskum, geodézia, geologické expertízy, geologický výskum, grafický
dizajn, zostavovanie horoskopov, hotelierske služby, služby v oblasti chémie, chemické analýzy,
chemický výskum, chirurgia (plastická), chov zvierat, informácie o móde, interiérová výzdoba, inžinierska činnosť, jedálne a závodné jedálne, kadernícke salóny, kaviarne, poskytovanie služieb
spojené s barmi, chiropraktické služby, letecké
a povrchové rozmetávanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemikálií, výskum v oblasti kozmetiky, poskytovanie služieb súvisiacich s krvnými bankami, kontrola kvality, kalibrácia, lekárske služby, licencie priemyselných práv, liečenie
stromov, litografická tlač, manikúra, manželské
a predmanželské poradne, masáže, meteorologické informácie, nahrávanie videopások, navrhovanie
obalov, ničenie odpadu, ničenie škodcov pre poľnohospodárstvo, nočná stráž, ofsetová tlač, opatrovanie zvierat, ošetrovateľské služby, otváranie
bezpečnostných zámok, overovanie pravosti umeleckých diel, parné kúpele, pátranie, penzióny, písanie listov a vybavovanie korešpodencie, počítačové programovanie, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, poradenstvo pri voľbe
povolania, poradenstvo v oblasti priemyselných
práv, usporadúvanie a prevádzkovanie výstav, poručníctvo, poskytovanie prechodného ubytovania,
posunková reč, tlmočenie, požičiavanie oblečenia,
oblekov, večerných šiat, právnické služby, prenájom počítačov, prenájom počítačového softvéru,
prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení, prevádzkovanie hotelového ubytovania, prevádzkovanie kempu, projektová činnosť štúdie
technických projektov, projektovanie stavieb, redakčné služby, reportérske služby, reštaurácie,
rezervácie hotelov, salóny krásy, sanatóriá, spravodajské služby, spravovanie autorských práv,
sprevádzanie osôb, starostlivosť o deti, starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti,
tvorba softvéru, výber osôb pomocou psychologických textov, záhradkárske služby, zdravotné
strediská, zdravotnícka starostlivosť, zememeračstvo, zoznamovacie služby, príprava a poskytovanie on-line časopisov v oblasti zdravia a fitnessu cez globálnu komunikačno-informačnú sieť,
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poskytovanie parných kúpeľov, obnovovanie počítačových báz dát.

(540) MUSCLE & FITNESS
(732) Weider Publications, LLC, 1000 American Media Way, Boca Raton, Florida 33464-100, US;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190180
26.4.2000
12.12.2007
12.12.2017
3685-97
12.12.1997
18.1.2000
11.7.2000
16, 25, 35, 41, 42
16 - Adresné štítky, adresné štítky do adresovacích strojov, tlačiarne adries, akvarely, akváriá,
albumy, architektonické modely, aritmetické tabuľky, atlasy, atrament, baliaci papier, biologické
vzorky na použitie v mikroskopii (učebné materiály), blahoprajné pohľadnice, rozmnožovacie
blany, bridlice (na kreslenie), bridlicové tabuľky,
brožované knihy, brožúry, bublinové obaly, ceruzky, vytlačené cestovné poriadky, cievky s farbiacimi páskami, cifry (znaky), cigarové pásky,
časopisy (periodiká), čínsky tuš, chromolitografy, dátumové pečiatky, dávkovanie lepiacej pásky, detské plienkové nohavičky z papiera alebo
buničiny alebo z celulózy, diagramy, dierkovacie
karty do žakárových strojov, dierovačky, divadelné dekorácie, drevitý papier, držiaky na kriedu, držiaky na písacie potreby, etiketovacie kliešte, etikety s výnimkou textilných, farby ako školské pomôcky, farebné pásky, figuríny z papierovej drviny, filtračný materiál, filtračný papier, filtre papierové na kávu, fólie na paletizáciu, fólie
z regenerovanej celulózy na balenie, formuláre, fotografie, frankovacie stroje, galvanotypy, glóbusy, glutín, grafické znaky, grafické zobrazenie
grafiky, guľôčky do guľôčkových pier, gumené pásky na kancelárske účely, gumičky (kancelárska
potreba), gumové plátno, gumy, hárky papiera,
hektografy, histologické rezy ako učebné pomôcky, hracie karty, hroty pier, kalamáre, kalendáre, kancelárske dierkovače, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárske svorky, kartón, lepenka, kartotékové lístky, karty, katalógy,
knihárske kostice, knihárske nite, knihárske plátno, knihárske súkno, kníhviazačský materiál, knihy, knižné záložky, knižné zarážky, konfety, kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie, kopírovacie zariadenia, korekčný atrament, papierové
kornútiky, škatule na klobúky z lepenky, krajčírska krieda, kresliace uhle, krieda na písanie, krividlá, kružidlá, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové rúry, lepiaca páska, lepidlá na kancelárske účely a použitie v domácnosti, lístky,
listový papier, litografické dosky, architektonické
makety, maliarske plátna, maliarske štetce, maliarske stojany, mapy, materiály na pečatenie,
modelovací íl, mištičky na vodové farby, modelovacie pasty, modelovacie vosky s výnimkou dentálnych, mramorovacie hrebene, nálepky na kancelárske využitie a pre domácnosť, náprstky na
ochranu pred zranením, násadky na perá, násadky na ceruzky, navaľovacie platne do kopírova-

cích zariadení, obálkovacie stroje pre kancelárie,
nože na papier, noviny, navlhčovacie hubky, obálky, obaly, obrazy, papierové obrúsky, obrusy papierové, obtlačky, oceľové pierka, oceľové písmená, olejotlače, operadlá na ruky pre maliarov,
orezávacie strojčeky na ceruzky, otvárače na listy, ovládacie žetóny, ozdobné kvetináče z papiera, oznámenia, paginovačky, palety pre maliarov,
papier do registračných strojov, papier do elektrokardiogramov, papierové pásky a karty na zaznamenávanie počítačových programov, papierové podložky pod poháre, papierové rolety, papierové spinky, papierové žalúzie, pastelky, pauzovací papier, pečate, pečatné vosky, pečiatkovacie podušky, pečiatky, peračníky, pergamenový
papier, periodiká, pijavý papier, písacie potreby,
plagáty, planogramy, plány, plniace perá, pohľadnice, zaraďovače, portréty, poštové známky, poznámkové zošity, pravítka, príložníky, príručky,
prospekty, publikácie, pútače z papiera alebo lepenky, grafické reprodukcie, ružence, rysovacie
dosky, rysovacie pomôcky, rysovacie perá, rysovacie súpravy, rytiny, sádzacie rámy, skicáre, skrinky na kancelárske potreby, spevníky, stojany na
fotografie, stojany na pečiatky, svietivý papier, šablóny, školské potreby, štočky s adresami, tlačiace
pásy s výnimkou textilných, tlačivá, tlačové písmo, tlačoviny, toaletný papier, trhacie kalendáre,
tuhy do ceruziek (verzatiliek), účtovné knihy, úderníky písacích strojov, uhľový kopírovací papier,
plastový papier na balenie, útržkové bloky, verzatilky, viskózové fólie na obaľovanie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká na odpadky z papiera alebo plastov, papierové vreckovky, vyučovacie pomôcky vo forme hier, výšivkové vzory, vzory na výrobu odevov, zoznamy, zvlhčovače, zošívačky, žetóny, ťažidlo na tlačoviny.
25 - Baretky, bielizeň, boa, body, bundy, cyklistické oblečenie, cylindre, čelenky, čiapky, chrániče uší, detská výbavička, detské nohavičky, detské textilné plienky, dreváky, espadrily (sandále
s plátenným zvrškom), futbalová obuv, gabardénové plášte, galoše, gamaše, goliere, gymnastické cvičky, kabáty, kapucne, klobúkové kostry,
klobúky, kombiné, kombinézy, kombinézy na
vodné lyžovanie, korzety, kostýmy, obleky, košele, košeľové sedlá, kovanie na obuv, kovové
časti na obuv, kožušinové štóly, kožušiny, krátke
kabátiky, krátke peleríny, krátke jazdecké alebo
spodné nohavice, kravaty, kúpacie čiapky, kúpacie plášte, kúpacia obuv, livreje, lyžiarske topánky, manipuly, manžety, náprsenky, opasky, palčiaky, pančuchy, pánske spodky, papuče, peleríny, plavky, plážová obuv, pletené svetre, pleteniny, podšívky, podošvy na obuv, podprsenky, podväzky, pokrývky hlavy, ponožky, potné vložky,
pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, ramienka na
dámskej bielizni, rukavice, saká, bundy, sandále,
spodničky, sukne, šály, šatky, šaty, šerpy, šilty na
pokrývky hlavy, šnurovacie topánky, športová
obuv, športové bundy, tielka, tričká, vesty, tógy,
topánky, uniformy, vrecká na odevy, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, župany.
35 - Vyhotovovanie daňových priznaní.
41 - Zaisťovanie on-line časopisov v oblasti zdravia a telesnej kondície prostredníctvom celosvetovej informačnej siete.
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42 - Aktualizovanie, inštalácia a spúšťanie počítačových programov, analýzy výťažnosti ropných
polí, aranžovanie kvetov, architektonické poradenstvo, architektúra, podmorské bádanie, bakteriológia, bufety, civilná obrana, česanie zvierat, inžinierska činnosť, čistenie a vypratávanie
podkroví a manzardiek, darčekové balenie, detektívne kancelárie, detské jasle, domovy dôchodcov, expertízy, farmaceutické poradenstvo, fotoateliéry, fotografická reportáž, fotografovanie, fyzioterapia, genealogický výskum, geodézia, geologické expertízy, geologický výskum, grafický
dizajn, zostavovanie horoskopov, hotelierske služby, služby v oblasti chémie, chemické analýzy,
chemický výskum, chirurgia (plastická), chov zvierat, informácie o móde, interiérová výzdoba, inžinierska činnosť, jedálne a závodné jedálne, kadernícke salóny, kaviarne, poskytovanie služieb
spojené s barmi, chiropraktické služby, letecké
a povrchové rozmetávanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemikálií, výskum v oblasti kozmetiky, poskytovanie služieb súvisiacich s krvnými bankami, kontrola kvality, kalibrácia, lekárske služby, licencie priemyselných práv, liečenie
stromov, litografická tlač, manikúra, manželské
a predmanželské poradne, masáže, meteorologické informácie, nahrávanie videopások, navrhovanie obalov, ničenie odpadu, ničenie škodcov pre
poľnohospodárstvo, nočná stráž, ofsetová tlač,
opatrovanie zvierat, ošetrovateľské služby, otváranie bezpečnostných zámok, overovanie pravosti umeleckých diel, parné kúpele, pátranie, penzióny, písanie listov a vybavovanie korešpodencie, počítačové programovanie, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, poradenstvo
pri voľbe povolania, poradenstvo v oblasti priemyselných práv, usporadúvanie a prevádzkovanie výstav, poručníctvo, poskytovanie prechodného ubytovania, posunková reč, tlmočenie, požičiavanie oblečenia, oblekov, večerných šiat, právnické služby, prenájom počítačov, prenájom počítačového softvéru, prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení, prevádzkovanie hotelového ubytovania, prevádzkovanie kempu, projektová činnosť štúdie technických projektov, projektovanie stavieb, redakčné služby, reportérske
služby, reštaurácie, rezervácie hotelov, salóny krásy, sanatóriá, spravodajské služby, spravovanie
autorských práv, sprevádzanie osôb, starostlivosť
o deti, starostlivosť o čistotu zvierat chovaných
v domácnosti, tvorba softvéru, výber osôb pomocou psychologických textov, záhradkárske služby, zdravotné strediská, zdravotnícka starostlivosť, zememeračstvo, zoznamovacie služby, príprava a poskytovanie on-line časopisov v oblasti
zdravia a fitnessu cez globálnu komunikačnoinformačnú sieť, poskytovanie parných kúpeľov,
obnovovanie počítačových báz dát.
(540) MEN'S FITNESS
(732) Weider Publications, LLC, 1000 American Media Way, Boca Raton, Florida 33464-100, US;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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190181
26.4.2000
12.12.2007
12.12.2017
3686-97
12.12.1997
18.1.2000
11.7.2000
16, 25, 35, 41, 42
16 - Adresné štítky, adresné štítky do adresovacích strojov, tlačiarne adries, akvarely, akváriá,
albumy, architektonické modely, aritmetické tabuľky, atlasy, atrament, baliaci papier, biologické
vzorky na použitie v mikroskopii (učebné materiály), blahoprajné pohľadnice, rozmnožovacie
blany, bridlice (na kreslenie), bridlicové tabuľky,
brožované knihy, brožúry, bublinové obaly, ceruzky, vytlačené cestovné poriadky, cievky s farbiacimi páskami, cifry (znaky), cigarové pásky,
časopisy (periodiká), čínsky tuš, chromolitografy, dátumové pečiatky, dávkovanie lepiacej pásky, detské plienkové nohavičky z papiera alebo
buničiny alebo z celulózy, diagramy, dierkovacie
karty do žakárových strojov, dierovačky, divadelné dekorácie, drevitý papier, držiaky na kriedu, držiaky na písacie potreby, etiketovacie kliešte, etikety s výnimkou textilných, farby ako školské pomôcky, farebné pásky, figuríny z papierovej drviny, filtračný materiál, filtračný papier, filtre papierové na kávu, fólie na paletizáciu, fólie z
regenerovanej celulózy na balenie, formuláre, fotografie, frankovacie stroje, galvanotypy, glóbusy,
glutín, grafické znaky, grafické zobrazenie grafiky, guľôčky do guľôčkových pier, gumené pásky na kancelárske účely, gumičky (kancelárska potreba), gumové plátno, gumy, hárky
papiera, hektografy, histologické rezy ako učebné pomôcky, hracie karty, hroty pier, kalamáre,
kalendáre, kancelárske dierkovače, kancelárske
potreby s výnimkou nábytku, kancelárske svorky, kartón, lepenka, kartotékové lístky, karty, katalógy, knihárske kostice, knihárske nite, knihárske plátno, knihárske súkno, kníhviazačský materiál, knihy, knižné záložky, knižné zarážky, konfety, kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie, kopírovacie zariadenia, korekčný atrament,
papierové kornútiky, škatule na klobúky z lepenky, krajčírska krieda, kresliace uhle, krieda na písanie, krividlá, kružidlá, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové rúry, lepiaca páska, lepidlá na kancelárske účely a použitie v domácnosti, lístky, listový papier, litografické dosky,
architektonické makety, maliarske plátna, maliarske štetce, maliarske stojany, mapy, materiály na
pečatenie, modelovací íl, mištičky na vodové farby, modelovacie pasty, modelovacie vosky s výnimkou dentálnych, mramorovacie hrebene, nálepky na kancelárske využitie a pre domácnosť,
náprstky na ochranu pred zranením, násadky na
perá, násadky na ceruzky, navaľovacie platne do
kopírovacích zariadení, obálkovacie stroje pre
kancelárie, nože na papier, noviny, navlhčovacie
hubky, obálky, obaly, obrazy, papierové obrúsky,
obrusy papierové, obtlačky, oceľové pierka, oceľové písmená, olejotlače, operadlá na ruky pre
maliarov, orezávacie strojčeky na ceruzky, otvárače na listy, ovládacie žetóny, ozdobné kvetináče z papiera, oznámenia, paginovačky, palety pre
maliarov, papier do registračných strojov, papier
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do elektrokardiogramov, papierové pásky a karty
na zaznamenávanie počítačových programov, papierové podložky pod poháre, papierové rolety,
papierové spinky, papierové žalúzie, pastelky,
pauzovací papier, pečate, pečatné vosky, pečiatkovacie podušky, pečiatky, peračníky, pergamenový papier, periodiká, pijavý papier, písacie potreby, plagáty, planogramy, plány, plniace perá,
pohľadnice, zaraďovače, portréty, poštové známky, poznámkové zošity, pravítka, príložníky, príručky, prospekty, publikácie, pútače z papiera
alebo lepenky, grafické reprodukcie, ružence, rysovacie dosky, rysovacie pomôcky, rysovacie perá, rysovacie súpravy, rytiny, sádzacie rámy, skicáre, skrinky na kancelárske potreby, spevníky,
stojany na fotografie, stojany na pečiatky, svietivý papier, šablóny, školské potreby, štočky s adresami, tlačiace pásy s výnimkou textilných, tlačivá, tlačové písmo, tlačoviny, toaletný papier,
trhacie kalendáre, tuhy do ceruziek (verzatiliek),
účtovné knihy, úderníky písacích strojov, uhľový
kopírovací papier, plastový papier na balenie,
útržkové bloky, verzatilky, viskózové fólie na obaľovanie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká na odpadky z papiera alebo plastov, papierové vreckovky, vyučovacie pomôcky
vo forme hier, výšivkové vzory, vzory na výrobu
odevov, zoznamy, zvlhčovače, zošívačky, žetóny, ťažidlo na tlačoviny.
25 - Baretky, bielizeň, boa, body, bundy, cyklistické oblečenie, cylindre, čelenky, čiapky, chrániče uší, detská výbavička, detské nohavičky, detské textilné plienky, dreváky, espadrily (sandále
s plátenným zvrškom), futbalová obuv, gabardénové plášte, galoše, gamaše, goliere, gymnastické cvičky, kabáty, kapucne, klobúkové kostry,
klobúky, kombiné, kombinézy, kombinézy na vodné lyžovanie, korzety, kostýmy, obleky, košele,
košeľové sedlá, kovanie na obuv, kovové časti na
obuv, kožušinové štóly, kožušiny, krátke kabátiky, krátke peleríny, krátke jazdecké alebo spodné
nohavice, kravaty, kúpacie čiapky, kúpacie plášte, kúpacia obuv, livreje, lyžiarske topánky, manipuly, manžety, náprsenky, opasky, palčiaky, pančuchy, pánske spodky, papuče, peleríny, plavky,
plážová obuv, pletené svetre, pleteniny, podšívky, podošvy na obuv, podprsenky, podväzky, pokrývky hlavy, ponožky, potné vložky, pracovné
plášte, pulóvre, pyžamá, ramienka na dámskej
bielizni, rukavice, saká, bundy, sandále, spodničky, sukne, šály, šatky, šaty, šerpy, šilty na pokrývky hlavy, šnurovacie topánky, športová obuv,
športové bundy, tielka, tričká, vesty, tógy, topánky, uniformy, vrecká na odevy, vrchné ošatenie,
zástery, závoje, zvrchníky, župany.
35 - Vyhotovovanie daňových priznaní.
41 - Zaisťovanie on-line časopisov v oblasti
zdravia a telesnej kondície prostredníctvom celosvetovej informačnej siete.
42 - Aktualizovanie, inštalácia a spúšťanie počítačových programov, analýzy výťažnosti ropných
polí, aranžovanie kvetov, architektonické poradenstvo, architektúra, podmorské bádanie, bakteriológia, bufety, civilná obrana, česanie zvierat, inžinierska činnosť, čistenie a vypratávanie
podkroví a manzardiek, darčekové balenie, detektívne kancelárie, detské jasle, domovy dôchodcov, expertízy, farmaceutické poradenstvo, fotoateliéry, fotografická reportáž, fotografovanie, fy-

zioterapia, genealogický výskum, geodézia, geologické expertízy, geologický výskum, grafický dizajn, zostavovanie horoskopov, hotelierske služby, služby v oblasti chémie, chemické analýzy,
chemický výskum, chirurgia (plastická), chov zvierat, informácie o móde, interiérová výzdoba,
inžinierska činnosť, jedálne a závodné jedálne,
kadernícke salóny, kaviarne, poskytovanie služieb spojené s barmi, chiropraktické služby, letecké a povrchové rozmetávanie hnojív a iných
poľnohospodárskych chemikálií, výskum v oblasti kozmetiky, poskytovanie služieb súvisiacich
s krvnými bankami, kontrola kvality, kalibrácia,
lekárske služby, licencie priemyselných práv, liečenie stromov, litografická tlač, manikúra, manželské a predmanželské poradne, masáže, meteorologické informácie, nahrávanie videopások, navrhovanie obalov, ničenie odpadu, ničenie škodcov pre poľnohospodárstvo, nočná stráž, ofsetová
tlač, opatrovanie zvierat, ošetrovateľské služby,
otváranie bezpečnostných zámok, overovanie pravosti umeleckých diel, parné kúpele, pátranie,
penzióny, písanie listov a vybavovanie korešpodencie, počítačové programovanie, poradenské
služby v oblasti počítačového hardvéru, poradenstvo pri voľbe povolania, poradenstvo v oblasti
priemyselných práv, usporadúvanie a prevádzkovanie výstav, poručníctvo, poskytovanie prechodného ubytovania, posunková reč, tlmočenie,
požičiavanie oblečenia, oblekov, večerných šiat,
právnické služby, prenájom počítačov, prenájom
počítačového softvéru, prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení, prevádzkovanie hotelového ubytovania, prevádzkovanie kempu, projektová činnosť štúdie technických projektov, projektovanie stavieb, redakčné služby, reportérske
služby, reštaurácie, rezervácie hotelov, salóny
krásy, sanatóriá, spravodajské služby, spravovanie autorských práv, sprevádzanie osôb, starostlivosť o deti, starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti, tvorba softvéru, výber osôb
pomocou psychologických textov, záhradkárske
služby, zdravotné strediská, zdravotnícka starostlivosť, zememeračstvo, zoznamovacie služby,
príprava a poskytovanie on-line časopisov v oblasti zdravia a fitnessu cez globálnu komunikačno-informačnú sieť, poskytovanie parných kúpeľov,
obnovovanie počítačových báz dát.
(540) SHAPE
(732) Weider Publications, LLC, 1000 American Media Way, Boca Raton, Florida 33464-100, US;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190182
26.4.2000
12.12.2007
12.12.2017
3687-97
12.12.1997
18.1.2000
11.7.2000
16, 25, 35, 41, 42
16 - Adresné štítky, adresné štítky do adresovacích strojov, tlačiarne adries, akvarely, akváriá,
albumy, architektonické modely, aritmetické tabuľky, atlasy, atrament, baliaci papier, biologické
vzorky na použitie v mikroskopii (učebné mate-
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riály), blahoprajné pohľadnice, rozmnožovacie
blany, bridlice (na kreslenie), bridlicové tabuľky,
brožované knihy, brožúry, bublinové obaly, ceruzky, vytlačené cestovné poriadky, cievky s farbiacimi páskami, cifry (znaky), cigarové pásky,
časopisy (periodiká), čínsky tuš, chromolitografy, dátumové pečiatky, dávkovanie lepiacej pásky, detské plienkové nohavičky z papiera alebo
buničiny alebo z celulózy, diagramy, dierkovacie
karty do žakárových strojov, dierovačky, divadelné dekorácie, drevitý papier, držiaky na kriedu, držiaky na písacie potreby, etiketovacie kliešte, etikety s výnimkou textilných, farby ako školské pomôcky, farebné pásky, figuríny z papierovej drviny, filtračný materiál, filtračný papier, filtre papierové na kávu, fólie na paletizáciu, fólie z
regenerovanej celulózy na balenie, formuláre, fotografie, frankovacie stroje, galvanotypy, glóbusy, glutín, grafické znaky, grafické zobrazenie
grafiky, guľôčky do guľôčkových pier, gumené pásky na kancelárske účely, gumičky (kancelárska potreba), gumové plátno, gumy, hárky
papiera, hektografy, histologické rezy ako učebné pomôcky, hracie karty, hroty pier, kalamáre,
kalendáre, kancelárske dierkovače, kancelárske
potreby s výnimkou nábytku, kancelárske svorky, kartón, lepenka, kartotékové lístky, karty, katalógy, knihárske kostice, knihárske nite, knihárske plátno, knihárske súkno, kníhviazačský materiál, knihy, knižné záložky, knižné zarážky, konfety, kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie, kopírovacie zariadenia, korekčný atrament,
papierové kornútiky, škatule na klobúky z lepenky, krajčírska krieda, kresliace uhle, krieda na písanie, krividlá, kružidlá, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové rúry, lepiaca páska, lepidlá na kancelárske účely a použitie v domácnosti, lístky, listový papier, litografické dosky,
architektonické makety, maliarske plátna, maliarske štetce, maliarske stojany, mapy, materiály na
pečatenie, modelovací íl, mištičky na vodové farby, modelovacie pasty, modelovacie vosky s výnimkou dentálnych, mramorovacie hrebene, nálepky na kancelárske využitie a pre domácnosť,
náprstky na ochranu pred zranením, násadky na
perá, násadky na ceruzky, navaľovacie platne do
kopírovacích zariadení, obálkovacie stroje pre
kancelárie, nože na papier, noviny, navlhčovacie
hubky, obálky, obaly, obrazy, papierové obrúsky,
obrusy papierové, obtlačky, oceľové pierka, oceľové písmená, olejotlače, operadlá na ruky pre
maliarov, orezávacie strojčeky na ceruzky, otvárače na listy, ovládacie žetóny, ozdobné kvetináče z papiera, oznámenia, paginovačky, palety pre
maliarov, papier do registračných strojov, papier
do elektrokardiogramov, papierové pásky a karty
na zaznamenávanie počítačových programov, papierové podložky pod poháre, papierové rolety,
papierové spinky, papierové žalúzie, pastelky, pauzovací papier, pečate, pečatné vosky, pečiatkovacie podušky, pečiatky, peračníky, pergamenový
papier, periodiká, pijavý papier, písacie potreby,
plagáty, planogramy, plány, plniace perá, pohľadnice, zaraďovače, portréty, poštové známky, poznámkové zošity, pravítka, príložníky, príručky,
prospekty, publikácie, pútače z papiera alebo lepenky, grafické reprodukcie, ružence, rysovacie
dosky, rysovacie pomôcky, rysovacie perá, rysovacie súpravy, rytiny, sádzacie rámy, skicáre, skrin-
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ky na kancelárske potreby, spevníky, stojany na
fotografie, stojany na pečiatky, svietivý papier,
šablóny, školské potreby, štočky s adresami, tlačiace pásy s výnimkou textilných, tlačivá, tlačové
písmo, tlačoviny, toaletný papier, trhacie kalendáre, tuhy do ceruziek (verzatiliek), účtovné knihy, úderníky písacích strojov, uhľový kopírovací
papier, plastový papier na balenie, útržkové bloky, verzatilky, viskózové fólie na obaľovanie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká na odpadky z papiera alebo plastov, papierové
vreckovky, vyučovacie pomôcky vo forme hier,
výšivkové vzory, vzory na výrobu odevov, zoznamy, zvlhčovače, zošívačky, žetóny, ťažidlo na
tlačoviny.
25 - Baretky, bielizeň, boa, body, bundy, cyklistické oblečenie, cylindre, čelenky, čiapky, chrániče uší, detská výbavička, detské nohavičky, detské textilné plienky, dreváky, espadrily (sandále
s plátenným zvrškom), futbalová obuv, gabardénové plášte, galoše, gamaše, goliere, gymnastické cvičky, kabáty, kapucne, klobúkové kostry,
klobúky, kombiné, kombinézy, kombinézy na vodné lyžovanie, korzety, kostýmy, obleky, košele,
košeľové sedlá, kovanie na obuv, kovové časti na
obuv, kožušinové štóly, kožušiny, krátke kabátiky, krátke peleríny, krátke jazdecké alebo spodné
nohavice, kravaty, kúpacie čiapky, kúpacie plášte, kúpacia obuv, livreje, lyžiarske topánky, manipuly, manžety, náprsenky, opasky, palčiaky, pančuchy, pánske spodky, papuče, peleríny, plavky,
plážová obuv, pletené svetre, pleteniny, podšívky, podošvy na obuv, podprsenky, podväzky, pokrývky hlavy, ponožky, potné vložky, pracovné
plášte, pulóvre, pyžamá, ramienka na dámskej
bielizni, rukavice, saká, bundy, sandále, spodničky, sukne, šály, šatky, šaty, šerpy, šilty na pokrývky hlavy, šnurovacie topánky, športová obuv,
športové bundy, tielka, tričká, vesty, tógy, topánky, uniformy, vrecká na odevy, vrchné ošatenie,
zástery, závoje, zvrchníky, župany.
35 - Vyhotovovanie daňových priznaní.
41 - Zaisťovanie on-line časopisov v oblasti zdravia a telesnej kondície prostredníctvom celosvetovej informačnej siete.
42 - Aktualizovanie, inštalácia a spúšťanie počítačových programov, analýzy výťažnosti ropných
polí, aranžovanie kvetov, architektonické poradenstvo, architektúra, podmorské bádanie, bakteriológia, bufety, civilná obrana, česanie zvierat, inžinierska činnosť, čistenie a vypratávanie
podkroví a manzardiek, darčekové balenie, detektívne kancelárie, detské jasle, domovy dôchodcov, expertízy, farmaceutické poradenstvo, fotoateliéry, fotografická reportáž, fotografovanie, fyzioterapia, genealogický výskum, geodézia, geologické expertízy, geologický výskum, grafický dizajn, zostavovanie horoskopov, hotelierske
služby, služby v oblasti chémie, chemické analýzy, chemický výskum, chirurgia (plastická), chov
zvierat, informácie o móde, interiérová výzdoba,
inžinierska činnosť, jedálne a závodné jedálne,
kadernícke salóny, kaviarne, poskytovanie služieb
spojené s barmi, chiropraktické služby, letecké
a povrchové rozmetávanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemikálií, výskum v oblasti kozmetiky, poskytovanie služieb súvisiacich s krvnými bankami, kontrola kvality, kalibrácia, lekárske služby, licencie priemyselných práv, liečenie

218

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 9 - 2007 - SK (obnovené ochranné známky)
stromov, litografická tlač, manikúra, manželské
a predmanželské poradne, masáže, meteorologické informácie, nahrávanie videopások, navrhovanie obalov, ničenie odpadu, ničenie škodcov pre poľnohospodárstvo, nočná stráž, ofsetová tlač, opatrovanie zvierat, ošetrovateľské služby, otváranie
bezpečnostných zámok, overovanie pravosti umeleckých diel, parné kúpele, pátranie, penzióny, písanie listov a vybavovanie korešpodencie, počítačové programovanie, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, poradenstvo pri voľbe
povolania, poradenstvo v oblasti priemyselných
práv, usporadúvanie a prevádzkovanie výstav, poručníctvo, poskytovanie prechodného ubytovania, posunková reč, tlmočenie, požičiavanie oblečenia, oblekov, večerných šiat, právnické služby, prenájom počítačov, prenájom počítačového
softvéru, prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení, prevádzkovanie hotelového ubytovania, prevádzkovanie kempu, projektová činnosť štúdie technických projektov, projektovanie
stavieb, redakčné služby, reportérske služby, reštaurácie, rezervácie hotelov, salóny krásy, sanatóriá, spravodajské služby, spravovanie autorských práv, sprevádzanie osôb, starostlivosť o deti,
starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti, tvorba softvéru, výber osôb pomocou
psychologických textov, záhradkárske služby, zdravotné strediská, zdravotnícka starostlivosť, zememeračstvo, zoznamovacie služby, príprava a poskytovanie on-line časopisov v oblasti zdravia
a fitnessu cez globálnu komunikačno-informačnú
sieť, poskytovanie parných kúpeľov, obnovovanie počítačových báz dát.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540) FIT PREGNANCY
(732) Weider Publications, LLC, 1000 American Media Way, Boca Raton, Florida 33464-100, US;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190326
26.4.2000
23.3.2008
23.3.2018
732-98
23.3.1998
18.1.2000
11.7.2000
32, 33
32 - Pivo, nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Víno, liehoviny a likéry.

(540)

(732) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh EH12 9DT, Scotland, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

190733
22.5.2000
11.12.2007
11.12.2017
3641-97
11.12.1997
14.2.2000
14.8.2000
3, 9, 18, 24, 25, 42
3 - Lak na vlasy, lesky na pery, mydlá, laky na
nechty, vlasové vody, kolínske vody, kozmetické
taštičky, kozmetické prípravky, prípravky na čistenie zubov, líčidlá, oleje na kozmetické účely,
oleje na toaletné účely, toaletné prípravky, šampóny, voňavky, voňavkárske výrobky, holiace prípravky, obočenky, dezodoranty na osobnú spotrebu, bieliace prípravky na kozmetické účely.
9 - Optické lampy; optické výrobky; optické prístroje a nástroje.
18 - Koža zvierat; kožené súčasti vojenského výstroja; vychádzkové palice; popruhy, opraty; kožušinové pokrývky; kožené nite, šnúrky; imitácie
kože, dáždniky, postroje pre zvieratá, kožušiny;
peňaženky; diplomatické kufríky; kabelky; vrecká z kože na balenie; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kufre kožené a potiahnuté kožou;
kufríky.
24 - Tkaniny, látky na textilné využitie; čalúnnické látky; vlajky; textílie; konopné plátno; behúne na stôl; handry; bavlnené textílie; obrusy s výnimkou papierových; prikrývky; poťahy na nábytok; záclonky, netkané textílie, lôžkoviny, spacie
vaky, nahradzujúce prikrývky, pleteniny ako látky.
25 - Pančuchy; baretky; pracovné plášte; čiapky;
korzety; goliere; pánske spodky; bielizeň; opasky; župany; pulóvre; ponožky; podväzky; košele;
klobúky; pančuškové nohavice, kostýmy, obleky;
konfekcia; detské nohavičky; kravaty; gamaše;
nohavice; cyklistické oblečenie; rukavice; šatky,
šály; futbalová obuv; galoše; vesty; závoje; gymnastické cvičky; plášte; sukne; detská výbavička;
tielka, tričká; papuče; plážová obuv; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; podprsenky; kabáty; uniformy; saká, bundy; plavky; športová obuv; čelenky; spodničky; lyžiarske topánky.
42 - Kaviarne; jedálne a závodné jedálne; reštaurácie; bufety.

(540) MÓLO
(732) pro Vista, s. r. o., Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190988
19.5.2000
27.8.2007
27.8.2017
2466-97
27.8.1997
516450
21.4.1997
EM
10.9.1999
14.8.2000
9, 42
9 - Prístroje, nástroje a zariadenia na spracovanie, prenos, príjem a uchovávanie údajov; počíta-
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čový hardvér a softvér; počítačové programy; modemy; elektrické a elektronické zariadenia a prístroje; magnetické a/ alebo kódované karty, disky
alebo pásky; časti a príslušenstvo uvedených tovarov patriace do triedy 9.
42 - Poradenské a konzultačné služby vzťahujúce
sa na elektronické uchovávanie údajov a prenosové systémy, počítače, počítačový softvér a počítačové programy.
(540) MULTOS
(732) MONDEX INTERNATIONAL LIMITED, 47-53
Cannon Street, London EC4M 5SQ, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191412
17.7.2000
12.12.2007
12.12.2017
3683-97
12.12.1997
10.4.2000
9.10.2000
16, 25, 35, 41, 42
16 - Adresné štítky, adresné štítky do adresovacích strojov, tlačiarne adries, akvarely, akváriá,
albumy, architektonické modely, aritmetické tabuľky, atlasy, atrament, baliaci papier, biologické
vzorky na použitie v mikroskopii (učebné materiály), blahoprajné pohľadnice, rozmnožovacie
blany, bridlice (na kreslenie), bridlicové tabuľky,
brožované knihy, brožúry, bublinové obaly, ceruzky, vytlačené cestovné poriadky, cievky s farbiacimi páskami, cifry (znaky), cigarové pásky,
časopisy (periodiká), čínsky tuš, chromolitografy, dátumové pečiatky, dávkovanie lepiacej pásky, detské plienkové nohavičky z papiera alebo
buničiny, alebo z celulózy, diagramy, dierkovacie karty do žakárových strojov, dierovačky, divadelné dekorácie, drevitý papier, držiaky na
kriedu, držiaky na písacie potreby, etiketovacie
kliešte, etikety s výnimkou textilných, farby ako
školské pomôcky, farebné pásky, figuríny z papierovej drviny, filtračný materiál, filtračný papier, filtre papierové na kávu, fólie na paletizáciu,
fólie z regenerovanej celulózy na balenie, formuláre, fotografie, frankovacie stroje, galvanotypy, glóbusy, glutín, grafické znaky, grafické zobrazenie grafiky, guľôčky do guľôčkových pier,
gumené pásky na kancelárske účely, gumičky (kancelárska potreba), gumové plátno, gumy, hárky
papiera, hektografy, histologické rezy ako učebné pomôcky, hracie karty, hroty pier, kalamáre,
kalendáre, kancelárske dierkovače, kancelárske
potreby s výnimkou nábytku, kancelárske svorky, kartón, lepenka, kartotékové lístky, karty, katalógy, knihárske kostice, knihárske nite, knihárske plátno, knihárske súkno, knihársky materiál,
knihy, knižné záložky, knižné zarážky, konfety,
kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie,
kopírovacie zariadenia, korekčný atrament, papierové kornúty, škatule na klobúky z lepenky,
krajčírska krieda, kresliace uhle, krieda na písanie, krividlá, kružidlá, lepenkové alebo papierové
škatule, lepenkové rúry, lepiaca páska, lepidlá na
kancelárske účely a použitie v domácnosti, lístky,
listový papier, litografické dosky, architektonické
makety, maliarske plátna, maliarske štetce, ma-
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liarske stojany, mapy, materiály na pečatenie, modelovací íl, mištičky na vodové farby, modelovacie pasty, modelovacie vosky s výnimkou dentálnych, mramorovacie hrebene, nálepky na kancelárske využitie a pre domácnosť, náprstky na
ochranu pred zranením, násadky na perá, násadky na ceruzky, navaľovacie platne do kopírovacích zariadení, obálkovacie stroje do kancelárií,
nože na papier, noviny, navlhčovacie hubky, obálky, obaly, obrazy, papierové obrúsky, obrusy papierové, obtlačky, oceľové pierka, oceľové písmená, olejotlače, operadlá na ruky pre maliarov,
orezávacie strojčeky na ceruzky, otvárače na listy, ovládacie žetóny, ozdobné kvetináče z papiera, oznámenia, paginovačky, palety pre maliarov,
papier do registračných strojov, papier do elektrokardiogramov, papierové pásky a karty na zaznamenávanie počítačových programov, papierové podložky pod poháre, papierové rolety, papierové spinky, papierové žalúzie, pastelky, pauzovací papier, pečate, pečatné vosky, pečiatkovacie podušky, pečiatky, peračníky, pergamenový
papier, periodiká, pijavý papier, písacie potreby,
plagáty, planogramy, plány, plniace perá, pohľadnice, zaraďovače, portréty, poštové známky, poznámkové zošity, pravítka, príložníky, príručky,
prospekty, publikácie, pútače z papiera alebo lepenky, grafické reprodukcie, ružence, rysovacie
dosky, rysovacie pomôcky, rysovacie perá, rysovacie súpravy, rytiny, sádzacie rámy, skicáre, skrinky na kancelárske potreby, spevníky, stojany na
fotografie, stojany na pečiatky, svietivý papier,
šablóny, školské potreby, štočky s adresami, tlačiace pásy s výnimkou textilných, tlačivá, tlačové
písmo, tlačoviny, toaletný papier, trhacie kalendáre, tuhy do ceruziek (verzatiliek), účtovné knihy, úderníky písacích strojov, uhľový kopírovací
papier, plastový papier na balenie, útržkové bloky, verzatilky, viskózové fólie na obaľovanie,
vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká na odpadky z papiera alebo plastov, papierové
vreckovky, vyučovacie pomôcky vo forme hier, výšivkové vzory, vzory na výrobu odevov, zoznamy, zvlhčovače, zošívačky, žetóny, ťažidlo na tlačoviny.
25 - Baretky, bielizeň, boa, body, bundy, cyklistické oblečenie, cylindre, čelenky, čiapky, chrániče uší, detská výbavička, detské nohavičky,
detské textilné plienky, espadrily (sandále s plátenným zvrškom), gabardénové plášte, galoše,
gamaše, goliere, gymnastické cvičky, kabáty, kapucne, klobúkové kostry, klobúky, kombiné, kombinézy, kombinézy na vodné lyžovanie, korzety,
kostýmy, obleky, košele, košeľové sedlá, kožušinové štóly, kožušiny, krátke kabátiky, krátke peleríny, krátke, jazdecké alebo spodné nohavice,
kravaty, kúpacie čiapky, kúpacie plášte, livreje,
manipuly, manžety, náprsenky, opasky, palčiaky,
pančuchy, pánske spodky, papuče, peleríny, plavky, plážová obuv, pletené svetre, pleteniny, podšívky, podprsenky, podväzky, pokrývky hlavy, ponožky, potné vložky, pracovné plášte, pulóvre,
pyžamá, ramienka na dámskej bielizni, rukavice,
saká, bundy, sandále, spodničky, sukne, šály, šatky, šaty, šerpy, šilty na pokrývky hlavy, športové
bundy, tielka, tričká, vesty, tógy, topánky, uniformy, vrecká na odevy, vrchné ošatenie, zástery,
závoje, zvrchníky, župany.
35 - Príprava a vyhotovovanie daňových priznaní.
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41 - Poskytovanie on-line časopisov v oblasti
zdravia a telesnej kondície prostredníctvom celosvetovej informačnej a komunikačnej siete.
42 - Aktualizovanie, inštalácia a spúšťanie počítačových programov, analýzy výťažnosti ropných
polí, aranžovanie kvetov, architektonické poradenstvo, architektúra, podmorské bádanie, bakteriológia, bufety, civilná obrana, česanie zvierat, inžinierska činnosť, čistenie a vypratávanie podkroví
a manzardiek, darčekové balenie, detektívne kancelárie, detské jasle, domovy dôchodcov, expertízy, farmaceutické poradenstvo, fotoateliéry, fotografická reportáž, fotografovanie, fyzioterapia,
genealogický výskum, geodézia, geologické expertízy, geologický výskum, grafický dizajn, zostavovanie horoskopov, hotelierske služby, služby v oblasti chémie, chemické analýzy, chemický
výskum, chirurgia (plastická), chov zvierat, informácie o móde, interiérová výzdoba, inžinierska
činnosť, jedálne a závodné jedálne, kadernícke
salóny, kaviarne, poskytovanie služieb spojené
s barmi, chiropraktické služby, letecké a povrchové rozmetávanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemikálií, výskum v oblasti kozmetiky,
poskytovanie služieb súvisiacich s krvnými bankami, kontrola kvality, kalibrácia, lekárske služby, licencie priemyselných práv, liečenie stromov,
litografická tlač, manikúra, manželské a predmanželské poradne, masáže, meteorologické informácie, nahrávanie videopások, navrhovanie obalov, ničenie odpadu, ničenie škodcov pre poľnohospodárstvo, nočná stráž, ofsetová tlač, opatrovanie zvierat, ošetrovateľské služby, otváranie
bezpečnostných zámok, overovanie pravosti umeleckých diel, parné kúpele, pátranie, penzióny, písanie listov a vybavovanie korešpondencie, počítačové programovanie, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, poradenstvo pri voľbe
povolania, poradenstvo v oblasti priemyselných
práv, usporadúvanie a prevádzkovanie výstav, poručníctvo, poskytovanie prechodného ubytovania,
posunková reč, tlmočenie, požičiavanie oblečenia, oblekov, večerných šiat, právnické služby, prenájom počítačov, prenájom počítačového softvéru, prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení, prevádzkovanie hotelového ubytovania,
prevádzkovanie kempingu, projektová činnosť,
štúdie technických projektov, projektovanie stavieb, redakčné služby, reportérske služby, reštaurácie, rezervácie hotelov, salóny krásy, sanatóriá,
spravodajské služby, spravovanie autorských
práv, sprevádzanie osôb, starostlivosť o deti, starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti, tvorba softvéru, výber osôb pomocou psychologických textov, záhradkárske služby, zdravotné strediská, zdravotnícka starostlivosť, zememeračstvo, zoznamovacie služby, poskytovanie on-line časopisov v oblasti zdravia a fitnesu
cez globálnu komunikačno-informačnú sieť, poskytovanie parných kúpeľov, obnovovanie počítačových báz dát.

(540) FLEX
(732) Weider Publications, LLC, 1000 American Media Way, Boca Raton, Florida 33464-100, US;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191783
23.8.2000
22.5.2007
22.5.2017
1416-97
22.5.1997
16.5.2000
7.11.2000
5, 29, 32
5 - Farmaceutické a zdravotnícke výrobky patriace do tejto triedy, dietetické výrobky na lekárske
účely, dietetické potravinové doplnky na lekárske
účely, prípravky a nápoje obsahujúce výťažky
z liečivých bylín, prípravky obsahujúce minerály,
vitamíny, prípravky obsahujúce stopové prvky
pre zvieratá a ľudí.
29 - Bielkoviny.
32 - Nealkoholické nápoje.

(540)

(732) ORLING, s. r. o., Na Bělisku 1352, 562 01 Ústí
nad Orlicí, CZ;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191791
23.8.2000
16.7.2007
16.7.2017
2038-97
16.7.1997
16.5.2000
7.11.2000
35, 36, 38, 42
35 - Objednávanie pomocou počítača telefónom
alebo počítačom širokého okruhu tovarov; obstarávanie informácií týkajúcich sa telekomunikácií,
prenosu dát a vysielania; obstarávanie informácií
o telefónnych číslach; obstarávanie informácií
v odvetviach telekomunikácií; obstarávanie informácií o rôznych témach všeobecného záujmu
pomocou interaktívnej komunikačnej siete a globálnej počítačovej siete; obstarávanie informácií
z rôznych oblastí pomocou globálnej počítačovej
informačnej siete.
36 - Lízing telekomunikačného zariadenia.
38 - Telefonické informácie o telefónnom adresári; služby telekomunikačných ústrední, najmä zabezpečovanie telekomunikačného spojenia s globálnou počítačovou sieťou; digitálna interaktívna
(dialógová) komunikácia, a to digitálny prenos interaktívnej televízie, audio, tlačených dokumentov, odkazov (bez počítačových hier) pomocou
globálne prepojenej počítačovej siete; integrované služby digitálnej siete; televízne vysielanie; káblové televízne vysielanie; prenos správ obrazom
a textom reportérom a novinárskym agentúram
pomocou káblového televízneho vysielania a uzatvoreného televízneho okruhu; audio- a videotelekonferencie; elektronické prenášanie správ; elektronické prenášanie hlásených správ; faxový pre
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nos; telefónne komunikačné služby, a to elektronický prenos údajov, obrazov a dokumentov prostredníctvom počítačových terminálov; prenos
správ a obrazov pomocou počítača; satelitné komunikačné služby; prenos obrazov komunikačnými satelitmi; komunikácie telefónne, telegrafné, počítačové, videotexty, VAN služby; služby
teletextu; rádiové stránkové služby; telefónne stránkové služby; ďalekopisné služby; prenájom telekomunikačného zariadenia; zaisťovanie VAN-komunikačných služieb vrátane on-line služieb
pomocou satelitu alebo komunikačných obvodov; počítačové služby, a to zaisťovanie interaktívneho prístupu ku globálnej počítačovej informačnej sieti na transfer a šírenie širokého rozsahu informácií; počítačové služby, a to obstarávanie prístupu k počítačovým bázam dát v oblasti
obchodu, počítačov, kultúry a ďalších oblastiach
všeobecného záujmu.
42 - Obstarávanie a prenájom prístupového času
k počítačovej báze dát (webovým stránkam) východiskovým stránkam tretích osôb v oblasti
obchodu, počítačov, kultúry, financií, novín, časopisov, športu, hier, hudby, divadla, kín, zábavy, cestovania, nakupovania, koníčkov a ďalších
tém všeobecného záujmu cestou globálne prepojenej počítačovej siete.
(540)

(732) Nippon Denshin Denwa Kabushiki Kaisha (Nippon Telegraph and Telephone Corporation), 3-1 Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191796
23.8.2000
16.9.2007
16.9.2017
2689-97
16.9.1997
16.5.2000
7.11.2000
1, 3, 37, 40, 42
3 - Kozmetické prípravky, prípravky na čistenie,
leštenie, odmasťovanie a brúsenie.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti kozmetiky a bytovej chémie.
37 - Kladenie podlahových krytín.
40 - Spracovanie plastických hmôt.
42 - Vývoj v oblasti chémie.

(540)

(732) SANDO, spol. s r. o., Všetaty 378, 277 16 Všetaty, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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191885
23.8.2000
15.6.2008
15.6.2018
1553-98
15.6.1998
16.5.2000
7.11.2000
9, 36
9 - Magnetické zakódované karty a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom (elektronické
karty); čítacie zariadenie kariet, počítačové programy umožňujúce interakciu elektronických kariet s terminálmi a čítacími zariadeniami; najmä
predajné transakčné terminály a počítačové programy na prenos, zobrazovanie a ukladanie informácií o transakcii, identifikačných a finančných
informácií na použitie vo finančníctve, bankovníctve a telekomunikačných službách.
36 - Finančníctvo, najmä poskytovanie kreditných, debetných, platobných kariet a služby na
ukladanie hodnôt na elektronických peňaženkách,
služby pri poskytovaní hotovosti a služby pri potvrdzovaní transakcií a vyrovnanie transakcií, služby čipových kariet.

(540) MASTERCARD
(732) MasterCard International Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

192089
27.9.2000
18.8.2007
18.8.2017
2353-97
18.8.1997
12.6.2000
11.12.2000
1, 5, 9, 10, 40, 42
1 - Chemické činidlá; súpravy obsahujúce činidlá
na vedecké a výskumné použitie in vitro; enzýmy
na vedecké a výskumné použitie; peptidy na vedecké a výskumné použitie; chemické kontrolné
látky na použitie v laboratórnych prístrojoch; chemikálie na overovanie kalibrácie na použitie v laboratórnych prístrojoch; elektroforetické gély a filmy; chromatografické gély; elektroforetické súpravy obsahujúce chemické činidlá a elektroforetické gély alebo filmy; nosiče na prenos génov na
zavádzanie genetického materiálu do buniek na
vedecké a výskumné použitie.
5 - Roztoky na uskladňovanie rohoviek; viskoelastické roztoky na použitie v očnej chirurgii; vnútroočné tampóny v tekutej a plynnej forme na použitie v očnej chirurgii; irigačné roztoky na použitie v očnej chirurgii; diagnostické činidlá; súpravy obsahujúce diagnostické činidlá na lekárske použitie in vitro; farmaceutické prípravky; hormóny; rastové faktory; peptidy na lekárske použitie; profylaktické a terapeutické vakcíny; enzýmy na lekárske použitie; nukleové kyseliny; podporné činidlá; antigény; nosiče na prenos génov
na zavádzanie genetického materiálu do buniek
na prevenciu alebo liečbu ochorení; chemické kontrolné látky na použitie v lekárskych diagnostických prístrojoch; chemikálie na overovanie ka-

222

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 9 - 2007 - SK (obnovené ochranné známky)
librácie na použitie v lekárskych diagnostických
prístrojoch.
9 - Laboratórne prístroje a ich súčiastky a príslušenstvo; prístroje na kalibrovanie laboratórnych
prístrojov; prístroje na kalibrovanie lekárskych
laboratórnych prístrojov vrátane lekárskych diagnostických prístrojov; mikroskopy na kalibrovanie chirurgických nástrojov; laboratórne ohrievače; fakoemulgátory; prístroje na automatickú
chemickú analýzu; skúmavky; kryty nádob na činidlá; kyvety; prístroje na automatické chemoluminiscenčné diagnostické testy; automatické
prístroje na analýzu krvi, moču a iných tkanivových vzoriek; počítačový hardvér a softvér používaný na kontrolu kvality laboratórnych prístrojov a na zhromažďovanie, analýzu, prenos
a oznamovanie dát z laboratórnych prístrojov;
počítačový softvér na použitie v syntéze peptidov; počítačový softvér na použitie v analýze
DNA; biomedicínske senzory.
10 - Vnútroočné šošovky; prístroje na zavádzanie
vnútroočných šošoviek; rohovkové implantáty; rohovkové kryty; umelé oči; glaukómové šunty;
dúhovky; implantovateľné lekárske zariadenia na
uvoľňovanie farmaceutických prípravkov; lasery
na lekárske a chirurgické použitie a kalibračné
platne na ich použitie; chirurgické nástroje vrátane nástrojov pre očnú chirurgiu, fakoemulgátory
na lekárske účely; pachymetre na lekárske účely;
keratómy; sterilizačné tácky; chirurgické rúška;
diamantové nože na použitie v očnej chirurgii; vozíky na držanie a prenášanie oftalmologických
chirurgických zariadení a príslušenstva; oftalmologické chirurgické zariadenia a ich súčiastky a príslušenstvo; hadičky; chirurgické špice a chirurgické násadce a rukávy na násadce na použitie
s oftalmologickými chirurgickými zariadeniami;
automatické lekárske laboratórne prístroje vrátane lekárskych diagnostických prístrojov, ich súčiastok a príslušenstva; prístroje na automatické
chemoluminiscenčné diagnostické testy na lekárske účely; automatické prístroje na analýzu krvi,
moču a iných tkaninových vzoriek na lekárske účely; lekárske striekačky; zariadenia na odber vzoriek krvi, moču a tkaniva; elektródy na použitie
v elektrochemickej analýze krvi, moču a iných
vzoriek tkaniva; adaptéry ampuliek na použitie
v lekárskych diagnostických prístrojoch; luminometre; prístroje na meranie krvného tlaku; prístroje na meranie pulzu a zariadenia na jeho záznam na použitie s takýmito prístrojmi; prístroje
na meranie optickej hustoty a zariadenia na jej
záznam na použitie s takýmito prístrojmi.
40 - Služby na syntézu peptidov; služby na výrobu farmaceutických prípravkov; príprava biologických a farmaceutických prípravkov, najmä nosičov na prenos génov.
42 - Služby na krvné testy; konzultačné služby
v oblasti stanovovania presnosti laboratórnych
prístrojov a výsledkov laboratórnych testov; konzultačné služby v oblasti poskytovania pomoci
pri výbere a prevádzkovaní laboratórnych prístrojov; služby v oblasti výskumu, služby v oblasti vyhľadávania literatúry o liečivách; služby
v oblasti výskumu a testovania peptidov; výskum
v oblasti biotechnológií a farmaceutických prípravkov, služby v oblasti štatistických analýz.

(540)

CHIRON

(732) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS,
INC., 4560 Horton Street, Emeryville, California
94608, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

192904
16.11.2000
23.6.2007
23.6.2017
1735-97
23.6.1997
14.8.2000
12.2.2001
20
Nábytok, kancelársky nábytok, kovový nábytok,
školský nábytok, stoly, stoličky, lavice, pulty, lavičky, ležadlá, vitríny, zrkadlá, divány, pohovky,
kreslá, obrazové rámy, vešiakové háčiky, stojany
na kvety, novinové stojany.

(540)

(732) MOBILIER Design, s. r. o., Alexyho 2, 921 01
Banka, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

193700
16.1.2001
21.5.2007
21.5.2017
1380-97
21.5.1997
9.10.2000
9.4.2001
19
Betónová dlažba, betónové dlaždice.

(540) DEKA
(732) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25,
832 17 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

195464
15.6.2001
28.5.2007
28.5.2017
1483-97
28.5.1997
12.3.2001
11.9.2001
2, 4, 5, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 35, 36, 39, 41
2 - Spojivá na farby, alizarínové farbivá, hliníkové farby, emaily (laky), anilínové farbivá, farbivá
Annatto, prípravky proti korózii, farby ničiace baktérie, spojivá na farby, asfaltový lak, trblietavá
zlatá farba na keramiku, farbivá uhoľné čierne
(sadze), karmínové farbivo z košenily (červec nopálový), farby na keramiku, povlaky na krytinovú plsť (rohož), sadze (farbivo), potravinové farbivo, temperové farby, emaily na natieranie, ohňovzdorné farby, ustaľovače (fixatívy), glazúry na
farby alebo laky, sklenársky tmel, indigo, farby
na kožu, laky, lampové čierne farbivo, olejový
cement (tmel), základné nátery, tlačiarenská farba, šafran (farbivo), vysúšadlá (sikatívy) farieb,
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strieborná pasta (spojivo), zahusťovadlá farieb,
riedidlá lakov, riedidlá farieb, kysličník titaničitý,
základný podkladový náter na spodnú časť vozidiel, laky (fermeže), farby na drevo.
4 - Benzén, benzol, knôtové sviečky, horľavý olej,
ropa (nafta); chladiaca tekutina (na chladenie a mazanie nástrojov pri obrábaní), olej na rezacie nástroje (na mazanie a chladenie rezacích nástrojov), denaturovaný palivový alkohol, odprašovacie prípravky, vykurovací plyn, palivo s alkoholovým základom, plynový olej, benzín, mazivo
na remene, ťažký olej, priemyselný olej, petrolej,
skvapalnený zemný plyn, skvapalnený naftový
plyn, mazací tuk, mazací olej, lieh denaturovaný
metylalkoholom, vlhčiaci olej, ropa, protišmykové prípravky na remene, olej na konzervovanie
kože, oleje na farby, olefín, vazelína na priemyselné účely, pevné palivá, stearín, syntetická ropa, xylén.
5 - Acetáty na farmaceutické účely, bielkovinové
prípravky na lekárske účely, aldehydy na farmaceutické účely, alkaloidy na lekárske účely, anestetiká, analgetiká (utišujúce bolesť), kôra angostura, antiseptiká, bakteriálne jedy, kandizovaný
cukor na lekárske účely, lieky pre kardiakov, cefalosporíny (lieky na hlavu), prípravky na omrzliny, chinolín na lekárske účely, chloroform, chemické antikoncepčné prostriedky, čistiace prostriedky na lekárske účely, diagnostické prípravky na lekárske účely, prostriedky podporujúce
trávenie na farmaceutické účely, digitalín, dezinfekčné prostriedky na hygienické účely, lieky na
obehové orgány, ergot (námel) na farmaceutické
účely, ester na farmaceutické účely, étery na farmaceutické účely, preháňadlá, očný kúpeľ, protihorúčkové lieky, kvasinky na farmaceutické účely, prísady do jedla (beta-karotín), diétne potravinové prípravky na lekárske účely, kyselina galová na farmaceutické účely, baktericídne prostriedky, hematogén, prípravky na hemoroidy,
hemoglobín, herbicídy, hormóny na lekárske účely,
hydrastinín, hydratovaný chloral na farmaceutické účely, peroxid vodíka na lekárske účely, imunomodulátory, jodidy na farmaceutické účely, jodoform, lekárske prípravky na redukčné účely,
lieky na zmiernenie zápchy, mentol, nervové sedatíva, prostriedky hubiace parazity, penicilín,
prostriedky na hubenie škodlivého hmyzu, farmaceutické prípravky na starostlivosť o pokožku,
fosforečnany na farmaceutické účely, draselné
soli na lekárske účely, teplé obklady (liečebné
placky), prípravky z buničiny, prípravky na liečenie popálenín, lieky na spanie (melatonín), strychnín, sulfonamidy na lieky, tinktúry na lekárske
účely, toniká pre lekárstvo, sedatíva (utišujúce prostriedky), ničiace prípravky na obťažujúci hmyz, vitamínové prípravky, elastické obväzy.
17 - Pokovované plastické fólie iné ako na balenie, fólie z plastickej hmoty iné ako na balenie,
hadice z plastickej hmoty, plastická vrstvená lisovaná hmota, plastické rúrky, plastické dosky,
plastické tyče (ťahadlá), plastické plechy (listy)
ako polotovary, syntetické živice ako polotovary,
syntetická guma, vinylové plechy ako polotovary.
18 - Horolezecké palice, zvieracie kože, umelé
kožušiny, vaky na chrbát, aktovky, puzdrá na firemné vizitky, kože z dobytka, kožušiny, kabelky, umelé kože, batožina, slnečníky, puzdrá na

223

pasy, peňaženky, vaky, nákupné tašky, kufre,
veľké lodné kufre, dáždniky, náprsné peňaženky.
22 - Umelá vlna, plátenné vysúvacie rolety (markízy), kempingové stany, uhlíkové vlákna na textilné použitie, vrecia z textilu na balenie, prachové perie, sklené vlákna na textilné použitie, hamaky (visiace postele), konope, juta, kapok, tesniaci povrazec, polyetylénové rybárske siete, polyetylénové laná, ramiové vlákna, surová bavlna,
surový ľan, surová alebo upravená vlna, surový
hodváb, regenerované vlákna, polosyntetické
vlákna, syntetické vlákna, textilné vlákna, čistiaca bavlna.
23 - Bavlnené nite a priadze, nite a priadze na
vyšívanie, nite zo skleného vlákna na textilné
použitie, nite a priadze na ručné pletenie, konopné nite a vlákna, ľanové nite a vlákna, zmesové
bavlnené nite a vlákna, zmesové neorganické
vlákna, zmesové priadze z odpadového hodvábu
(pradený hodváb), zmesové vlnené nite a priadze,
ramiové nite a priadze, nite a priadze z umelého
hodvábu, regenerovaná priadza, gumové nite na
textilné použitie, polosyntetická priadza, šijacie nite a vlákna, hodvábne nite a vlákna, pradený
hodváb, pradené nite a priadze, syntetická priadza, nite z plastických materiálov na textilné použitie, vlnené nite a priadze, česaná priadza (vlnená).
24 - Posteľná bielizeň, prehozy na posteľ, prikrývky, sťahovacie záclony (rolety) z textilu, plátno na čalúnenie alebo vyšívanie, napustené (voskované) tkaniny, bavlnené tkaniny, záclony z textilu, elastický tkaný materiál, vyšívané tkaniny,
vyšívané čipkové tkaniny, látky z umelých zvieracích koží, látky zo sklených vlákien na textilné
použitie, barchet, konopné a hodvábne zmesové
látky, konopné látky, anorganické vláknové zmesové látky, džersej tkaniny, čipkové tkaniny, ľanové tkaniny, podšívky, zmesové bavlnené látky,
zmesové konopné látky, zmesové hodvábne látky, zmesové vlnené látky, netkané textilné tkaniny, nepremokavé plátno na použitie ako tkanina
na obrusy, tkaniny s vlasom, prešívané prikrývky, ramiové tkaniny, tkaniny z umelého hodvábu,
regenerované vláknové tkaniny, mašľové tkaniny, gumové zmesové tkaniny, polosyntetické vláknové tkaniny, hodvábne tkaniny, hodvábne pletené tkaniny, spacie vaky (posteľná bielizeň),
pradené hodvábne tkaniny, závesové látky, syntetické vláknové tkaniny, mašľové látky, uteráky
z textilu, zamat (aksamet), tkaniny, ktoré neprepúšťajú vodu, vlnené tkaniny, tkaniny z česanej
vlny.
25 - Ľahkoatletické rovnošaty, kúpacie čiapky,
opasky (odev), blúzky, čiapky (odev), pletené vesty (svetre), plášte, kombinovaná spodná bielizeň,
nohavicové kombiné (odev), manžety, frakové
košele, fraky, dámske večerné šaty (pánsky večerný úbor), rukavice (odev), golfové topánky,
klobúky, saká (odev), džínsy, tričká, horolezecké
topánky, šály (odev), rukávnik (nánožník), viazanky, nočné košele dámske, šaty jednodielne,
pyžamá, saká, safari, sandále, šatky, košele, topánky, krátke nohavice, nohavice, sukne, dlhé nohavice, ponožky, športová obuv, obuv len na basketbal, obuv na bejzbal, tenisky a kopačky, pančuchy, obleky (šaty), traky na nohavice, svetre,
dámske plavky, dámske rovné vestičky, nohavice, tielka (vesty).
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28 - Prístroje na elektronické hry iné ako prístroje prispôsobené na použitie s televíznymi prijímačmi, bejzbalové loptičky, bejzbalové pálky,
bejzbalové rukavice, bowlingové gule, bowlingové rukavice, rybárske prúty, lopty na futbal,
golfové vaky (kabely), golfové loptičky, golfové
palice, kolieskové korčule, lyžiarske palice, lyže,
tenisové loptičky, tenisové rakety, hračky.
35 - Reklamné kancelárie, obchodný prieskum,
obchodné informačné agentúry, prieskum úveru,
predvádzanie tovaru, distribúcia vzoriek, trhové štúdie, služby prieskumu a marketingu, vonkajšia propagácia, príprava reklamy pre iných, zabezpečenie filmovej reklamy pre iných, zabezpečenie televíznej reklamy pre iných, zabezpečenie obchodných informácií, štatistické informácie, pomoc
pri prevádzkovaní obchodnej činnosti, sprostredkovanie predaja automobilov.
36 - Rizikové úrazové poistenie, poistno-technické služby, bankovníctvo, sprostredkovateľstvo
vypovedaných pôžičiek, investičné agentúry, služby poisťovania vozidiel, služby účtu pokladničného manažmentu, vkladový certifikát sprostredkovateľských služieb, finančné obchodné preclievanie, finančné služby, služby úverových kariet,
služby na zmenu peňazí, fakturovanie, finančné
služby na prenájom nehnuteľností a nakupovanie
nehnuteľností, protipožiarne poistenie vozidiel,
služby leteckého poistenia, rizikové poisťovanie
záruk, záručné služby, zdravotné poistenie rizík,
splátkové pôžičky, poisťovacie agentúry, sprostredkovateľstvo poistenia, investičné poradenstvo, investičné finančné služby, správcovstvo
investícií, finančné služby prenájmu a nákupu
nehnuteľností, služby životného poistenia, pôžičkové
služby, poistenie rizika strát, poistenie námorných rizík, zdravotné poistenie, hypotékové bankovníctvo, opčné obchodné sprostredkovateľstvo, správa nehnuteľností, služby oceňovania nehnuteľností, sprostredkovateľské služby nehnuteľností,
služby prenajímania nehnuteľností, zaisťovacie
služby poistenia, kaucie, cenné papiere, termínované obchody a sprostredkovanie dlhopisov, burzové informácie o cenných papieroch, služby poisťovania cestovných šekov, služby správy záruk,
správcovstva, kapitálové investície, služby prieskumu poistných zmlúv, investičné konzultačné
služby, investičné informačné služby, prenájom
garážových nehnuteľností.
39 - Letecká doprava, požičiavanie automobilov,
doprava automobilmi, kuriérne služby (správy alebo tovar), dodanie tovaru, sprievodcovstvo cestujúcich, prenájom skladovacích priehradok na
mrazené potraviny, doručovanie balíkov, parkovanie automobilov, železničná doprava, mraziarenské uskladnenie, prenájom parkovacích priestorov, prenájom skladových priestorov, organizovanie prehliadok, skladovanie tovarov, turistické kancelárie (okrem hotelového rezervovania),
skladovanie, dovozné a vývozné agentúry.
41 - Zábavné parky, diaľkové kurzy, služby spoločenského klubu, vzdelanie na poli dizajnu,
módne show programy, výroba a distribúcia filmov, prevádzkovanie telocviční, služby v kurzoch
počítačového vzdelania, prevádzkovanie kín, výroba rozhlasových a televíznych programov, vydávanie kníh a časopisov, výroba gramofónových

platní, požičiavanie športového výstroja (okrem
vozidiel), požičiavanie javiskovej dekorácie (scény), prevádzkovanie zoologických záhrad.
(540)

(732) Samsung Corporation, 310, 2-Ka, Taepyung-Ro,
Chung-Ku, Seoul, KR;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210484
9.8.2005
6.5.2008
6.5.2018
1160-98
6.5.1998
18.1.2001
3.11.2005
3, 4, 5, 6, 9, 14, 16, 19, 20, 31, 35
3 - Prípravky na bielenie a iné prostriedky na
pranie, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie na iné účely ako na automobily.
4 - Palivá vrátane benzínu do motorov a osvetľovacie látky, priemyselné oleje a tuky.
5 - Prípravky farmaceutické, veterinárne a diabetické; hygienické a menštruačné vložky; dezinfekčné prostriedky.
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny, stavebné materiály z kovu okrem inštalatérskych a plynárenských, káble a drôty, zámočnícky a klampiarsky
tovar, rudy, kovanie nábytkárske a umelecké.
9 - Prístroje fotografické, filmové, námorné,
geodetické, vedecké, prístroje a nástroje na váženie, mechanizmy na mince a karty, hasiace prístroje, registračné pokladnice, všetko okrem lekárskeho vybavenia.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov okrem náramkových hodiniek, klenoty, bižutéria, drahokamy; chronometrické prístroje, kovanie postrojov z drahých kovov.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, tlačoviny, fotografie, štetce, písacie potreby
a kancelárske potreby, učebné pomôcky, hracie
karty, grafika, knihy, periodiká, časopisy.
19 - Nekovové stavebné materiály vrátane dreva,
skla, asfalt, smola, rúrky.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy, nekovové kovanie.
31 - Nespracované poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty okrem ovocia a zeleniny,
osivo, krmivo pre zvieratá, slad na výrobu piva
a liehovín.
35 - Poradenská činnosť v oblasti obchodu.

(540)

(732) COBRA, spol. s r. o., U libeňského pivovaru 1,
180 00 Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 9 - 2007 - SK (obnovené ochranné známky)

225

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍSTVA SR 9 - 2007 - SK (prevody a prechody práv)

225

Prevody a prechody práv
(111) 152039
(210) 4734
(732) WESTMINSTER NETWORK LIMITED, 4th Floor,
Lawford House, Albert Place, London, GB;
(770) BRESSON, a. s., Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň,
CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 6.1.2007
(580) 19.7.2007
(111) 155467
(210) 28241
(732) Medicamenta a. s., Jankovcova 53, 170 00 Praha,
CZ;
(770) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha,
Dolní Měcholupy, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.3.2007
(580) 6.7.2007

(111) 163769
(210) 50119
(732) Swix Sport AS, Serviceboks, 2626 Lillehammer,
NO;
(770) HARTOG & CO. A/S, Oslo, NO;
Dátum uzavretia zmluvy: 8.6.2007
(580) 12.7.2007
(111) 164058
(210) 50975
(732) WESTMINSTER NETWORK LIMITED, 4th Floor,
Lawford House, Albert Place, London, GB;
(770) BRESSON, a. s., Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň,
CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 6.1.2007
(580) 19.7.2007

(111) 164507
(210) 51869
(732) Medicamenta a. s., Jankovcova 53, 170 00 Praha,
CZ;
(770) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha,
Dolní Měcholupy, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.3.2007
(580) 6.7.2007
(111) 167456
(210) 56320
(732) Pfizer Consumer Health Products Company, Walton Oaks, Dorking Road, Walton on the Hill, Surrey KT20 7NS, GB;
(770) The Wellcome Foundation Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.11.2006
(580) 12.7.2007

(111) 170621
(210) 60373
(732) Illinois Tool Works Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 3600 West Lake Avenue,
Glenview, Illinois 60026, US;
(770) Permatex, Inc., Ten Columbus Boulevard, Hartford, Connecticut 06106, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.1.2007
(580) 12.7.2007

(111) 172256
(210) 622-93
(732) Infor Enterprise Solutions Holdings, LLC, 13560
Morris Road, Suite 4100, Alpharetta, GA 30004, US;
(770) Infor Global Solutions (Ann Arbor) Holdings, Inc.,
30600 Telegrapf Road, Bingham Farms, Michigan 48025, US;
(580) 30.7.2007
(111) 172256
(210) 622-93
(732) Infor Global Solutions (Michigan), Inc., 13560 Morris Road, Suite 4100, Alpharetta, GA 30004, US;
(770) Infor Enterprise Solutions Holdings, LLC, 1209
Orange Street, Wilmington, DE 19801, US;
(580) 30.7.2007
(111) 175340
(210) 68882
(732) Pfizer Consumer Health Products Company, Walton Oaks, Dorking Road, Walton on the Hill, Surrey KT20 7NS, GB;
(770) The Wellcome Foundation Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.11.2006
(580) 12.7.2007
(111) 175506
(210) 69873
(732) Sirva UK Ltd., Heritage House, 345 Southbury
Road, Enfield, Middlesex EN1 1UP, GB;
(770) Pickfords 1999 Ltd., 492 Great Cambridge Road,
Enfield, Middlesex EN1 35A, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.12.2006
(580) 30.7.2007

(111) 177977
(210) 74100
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007
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(111) 178376
(210) 1542-93
(732) Zeta Consulting, a.s., Sokolovská 178/247, 190 00
Praha, CZ;
(770) ST. NICOLAUS, a. s., 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 25.10.2006
(580) 20.7.2007

(111) 187021
(210) 3296-96
(732) Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 3, 811 02 Bratislava, SK;
(770) Park kultúry a oddychu, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3, 815 15 Bratislava, SK;
(580) 6.7.2007

(111)
(210)
(732)
(770)

179250
1560-94
Hřebčín Bělá s.r.o., Bělá 86, 747 23 Bělá, CZ;
BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha, Horní Počernice, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.4.2007
(580) 9.7.2007

(111) 188013
(210) 2468-97
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 18.7.2007

(111) 179345
(210) 1018-97
(732) MORACELL s.r.o., Cukrovarská 233, 691 23 Pohořelice, CZ;
(770) CELLTEX, s. r. o., Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 31.5.2007
(580) 12.7.2007

(111) 188014
(210) 2469-97
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 18.7.2007

(111)
(210)
(732)
(770)

179351
1559-94
Hřebčín Bělá s.r.o., Bělá 86, 747 23 Bělá, CZ;
BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha, Horní Počernice, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.4.2007
(580) 9.7.2007

(111) 182330
(210) 3242-95
(732) Infor Enterprise Solutions Holdings, LLC, 13560 Morris Road, Suite 4100, Alpharetta, GA 30004, US;
(770) Infor Global Solutions (Massachusetts), Inc., 1201
Peach Street, N. E., Atlanta, County of Fulton,
Georgia 30361, US;
(580) 30.7.2007

(111) 182330
(210) 3242-95
(732) Infor Global Solutions (Michigan), Inc., 13560 Morris Road, Suite 4100, Alpharetta, GA 30004, US;
(770) Infor Enterprise Solutions Holdings, LLC, 1209
Orange Street, Wilmington, DE 19801, US;
(580) 30.7.2007
(111) 182746
(210) 60396
(732) Express, LLC, a Delaware limited liability company, One Limited Parkway, Columbus, Ohio 43230,
US;
(770) Expressco, Inc. a Delaware corporation, 1105 North
Market Street, Wilmington, Delaware 19801, US;
(580) 12.7.2007

(111)
(210)
(732)
(770)

188422
2288-97
Hřebčín Bělá s.r.o., Bělá 86, 747 23 Bělá, CZ;
BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha, Horní Počernice, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.4.2007
(580) 30.7.2007
(111)
(210)
(732)
(770)

188425
2291-97
Hřebčín Bělá s.r.o., Bělá 86, 747 23 Bělá, CZ;
BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha, Horní Počernice, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.4.2007
(580) 30.7.2007
(111) 188643
(210) 3592-97
(732) Pfizer Consumer Health Products Company, Walton Oaks, Dorking Road, Walton on the Hill, Surrey KT20 7NS, GB;
(770) THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED,
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.11.2006
(580) 12.7.2007
(111) 188644
(210) 3597-97
(732) Pfizer Consumer Health Products Company, Walton Oaks, Dorking Road, Walton on the Hill, Surrey KT20 7NS, GB;
(770) THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED,
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.11.2006
(580) 12.7.2007
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(111) 188839
(210) 1808-97
(732) Pennzoil - Quaker State Company, 700 Milam
Street, Houston, Texas 77002, US;
(770) Pennzoil Products Company, Pennzoil Place, 700
Milam, Houston, Texas 77002, US;
(580) 13.7.2007

(111) 188929
(210) 2540-97
(732) Pfizer Consumer Health Products Company, Walton Oaks, Dorking Road, Walton on the Hill, Surrey KT20 7NS, GB;
(770) THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED,
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.11.2006
(580) 12.7.2007

(111) 189602
(210) 842-98
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 18.7.2007
(111) 189603
(210) 843-98
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 18.7.2007

(111) 189604
(210) 844-98
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 18.7.2007
(111) 189605
(210) 845-98
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 18.7.2007
(111) 190790
(210) 901-98
(732) PERNOD RICARD, 12 place des Etats-Unis,
75016 Paris, FR;
(770) Campbell Distillers Limited, 111/113 Renfrew Road,
Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.2.2007
(580) 9.7.2007

227

(111) 193288
(210) 753-98
(732) Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstrasse 10,
D-66424 Homburg, DE;
(770) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
Binger Strasse 173, 552 16 Ingelheim am Rhein,
DE;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.6.2007
(580) 19.7.2007
(111) 193289
(210) 754-98
(732) Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstrasse 10,
D-66424 Homburg, DE;
(770) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
Binger Strasse 173, 552 16 Ingelheim am Rhein,
DE;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.6.2007
(580) 19.7.2007
(111) 193843
(210) 2411-98
(732) Dansk Eternit Holding A/S, Sohngardsholmsvej 2,
P. O. Box 750, 9100 Aalborg, DK;
(770) Dansk Eternit A/S, Sohngaardsholmsvej 2, DK-9100 Aalborg, DK;
Dátum uzavretia zmluvy: 27.2.2007
(580) 2.7.2007
(111) 194380
(210) 2412-98
(732) Dansk Eternit Holding A/S, Sohngardsholmsvej 2,
P. O. Box 750, 9100 Aalborg, DK;
(770) Dansk Eternit A/S, Sohngaardsholmsvej 2, DK-9100 Aalborg, DK;
Dátum uzavretia zmluvy: 27.2.2007
(580) 2.7.2007

(111) 194839
(210) 3093-2000
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 18.7.2007
(111) 195967
(210) 966-99
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 18.7.2007

(111) 195968
(210) 967-99
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 18.7.2007
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(111) 195969
(210) 968-99
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 18.7.2007

(111) 199653
(210) 3092-2000
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 18.7.2007

(111) 195970
(210) 969-99
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 18.7.2007

(111) 199654
(210) 3094-2000
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 195971
(210) 970-99
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 18.7.2007

(111)
(210)
(732)
(770)

(111) 195972
(210) 971-99
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 18.7.2007

(111)
(210)
(732)
(770)

(111)
(210)
(732)
(770)

196646
1558-2000
Hřebčín Bělá s.r.o., Bělá 86, 747 23 Bělá, CZ;
BIOFAKTORY PRAHA, s. r. o., Na Chvalce 2049,
193 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.4.2007
(580) 9.7.2007

(111)
(210)
(732)
(770)

(111) 197479
(210) 1807-99
(732) Express, LLC, a Delaware limited liability company, One Limited Parkway, Columbus, Ohio
43230, US;
(770) Expressco, Inc. a Delaware corporation, 1105 North
Market Street, Wilmington, Delaware 19801, US;
(580) 12.7.2007

(111)
(210)
(732)
(770)

(111) 199534
(210) 3091-2000
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 18.7.2007

200649
2018-2001
NOVARTIS AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH;
Pharmacia & Upjohn Company LLC, 100 Route
206 North, Peapack, NJ 07977, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 21.12.2006
(580) 4.7.2007
200739
2017-2001
NOVARTIS AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH;
Pharmacia & Upjohn Company LLC, 100 Route
206 North, Peapack, NJ 07977, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 21.12.2006
(580) 4.7.2007

202534
3609-2001
Hřebčín Bělá s.r.o., Bělá 86, 747 23 Bělá, CZ;
BIOFAKTORY PRAHA, s. r. o., Na Chvalce 2049,
193 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.4.2007
(580) 9.7.2007
202535
3610-2001
Hřebčín Bělá s.r.o., Bělá 86, 747 23 Bělá, CZ;
BIOFAKTORY PRAHA, s. r. o., Na Chvalce 2049,
193 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.4.2007
(580) 9.7.2007

(111) 202857
(210) 422-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007
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(111) 202858
(210) 423-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 202865
(210) 430-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 202859
(210) 424-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 202866
(210) 431-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 202860
(210) 425-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 202867
(210) 432-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 202861
(210) 426-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 202868
(210) 433-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 202862
(210) 427-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 202869
(210) 434-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 202863
(210) 428-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 202870
(210) 435-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 202864
(210) 429-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 202871
(210) 436-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007
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(111) 204179
(210) 1575-2002
(732) UNITED BAKERIES. a.s., Bohunická 24/519,
619 00 Brno, CZ;
(770) DELTA PEKÁRNY, a. s., Bohunická 24, 619 00
Brno, CZ;
(580) 4.7.2007

(111) 204786
(210) 3017-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 204574
(210) 2759-2001
(732) CE MEDIA ONLINE, a.s., Morávkova 1254/18,
104 00 Praha, CZ;
(770) Media Online, s. r. o., Morávkova 1254/18, 104 00
Praha, CZ;
(580) 13.7.2007

(111) 204787
(210) 3018-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 204688
(210) 3012-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 204788
(210) 3019-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 204689
(210) 3013-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 204789
(210) 3020-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 204783
(210) 3014-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 204790
(210) 3021-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 204784
(210) 3015-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 204791
(210) 3022-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 204785
(210) 3016-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 204792
(210) 3023-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍSTVA SR 9 - 2007 - SK (prevody a prechody práv)
(111) 204793
(210) 3024-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 204794
(210) 3025-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007
(111) 204795
(210) 3026-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007
(111) 204796
(210) 3027-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 204797
(210) 3028-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007
(111) 204798
(210) 3029-2002
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 204958
(210) 2903-2002
(732) WESTMINSTER NETWORK LIMITED, 4th Floor,
Lawford House, Albert Place, London, GB;
(770) BRESSON, a. s., Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň,
CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 6.1.2007
(580) 19.7.2007
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(111) 205649
(210) 3405-2002
(732) "Malwa" Tea Wojciech Fabisiak, Ul. Dworcowa 30E,
66-433 Lubiszyn, PL;
(770) Panaš Stanislav, Šunychelská 23, 735 81 Bohumín, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.5.2007
(580) 10.7.2007
(111) 206167
(210) 235-2003
(732) UNION COSMETIC s.r.o., Václavské náměstí 28
č.p. 785, 110 00 Praha, CZ;
(770) Koníř Jiří, Bíla 1969, 547 01 Náchod, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.5.2007
(580) 4.7.2007

(111) 208104
(210) 1112-2003
(732) MONDO - reklamná agentúra s. r. o., Zimná 45,
052 01 Spišská Nová Ves, SK;
(770) Geletko Vladimír - MONDO reklamná agentúra,
1. mája 44, 053 01 Harichovce, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 23.10.2006
(580) 11.7.2007
(111) 209653
(210) 3325-2004
(732) SLOVAL, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar
nad Hronom, SK;
(770) ZSNP, a. s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 18.5.2007
(580) 4.7.2007
(111) 210229
(210) 1500-2004
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007
(111) 210230
(210) 1501-2004
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007
(111) 210344
(210) 978-2004
(732) Grand Publishing, s. r. o., Lúky 1115/27, 952 01
Vráble, SK;
(770) Racing Line, s. r. o., Lúky 1115/27, 952 01 Vráble, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 2.7.2007
(580) 19.7.2007
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(111) 210345
(210) 979-2004
(732) Grand Publishing, s. r. o., Lúky 1115/27, 952 01
Vráble, SK;
(770) Racing Line, s. r. o., Lúky 1115/27, 952 01 Vráble, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 2.7.2007
(580) 19.7.2007

(111) 212030
(210) 1738-2001
(732) Express, LLC, a Delaware limited liability company, One Limited Parkway, Columbus, Ohio
43230, US;
(770) Expressco, Inc., 1105 North Market Street, Wilmington, Delaware 19801, US;
(580) 12.7.2007

(111) 210560
(210) 1498-2004
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 212475
(210) 2476-2004
(732) CLEMATIS SLOVAKIA, s.r.o., Perlová 1, 040 01
Košice, SK;
(770) Čupka Martin, Perlová 1, 040 01 Košice, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 9.5.2007
(580) 4.7.2007

(111) 210561
(210) 1499-2004
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111)
(210)
(732)
(770)

(111) 210808
(210) 1496-2004
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 214735
(210) 398-2004
(732) Zeta Consulting, a.s., Sokolovská 178/247, 190 00
Praha, CZ;
(770) ST. NICOLAUS - trade, a. s., Ružová dolina 6,
821 08 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 25.10.2006
(580) 20.7.2007

(111) 210809
(210) 1497-2004
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007
(111) 210901
(210) 3171-2004
(732) Newline A/S, Vestvej 30, Langholt, 9310 Vodskov, DK;
(770) Performance Group Holding A/S, Vestvej 30,
DK-9310 Vodskov, DK;
Dátum uzavretia zmluvy: 4.6.2007
(580) 12.7.2007
(111) 211888
(210) 2517-2004
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

212597
3573-2004
Střílka Dušan, Hlubočec 178, 747 69 Hlubočec, CZ;
LABORTECH, s. r. o., Rolnická 130a, 747 05 Opava, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.6.2007
(580) 12.7.2007

(111) 215067
(210) 5705-2005
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 215068
(210) 5747-2005
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007
(111) 215233
(210) 1813-2005
(732) Motejl Miroslav, Noutonická 518/27, 150 00 Praha 5-Hlubočepy, CZ;
(770) PHARMA UNITED INC., 255 Keele St., Toronto, Ontario M6P2K1, CA;
Dátum uzavretia zmluvy: 9.2.2007
(580) 6.7.2007
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(111) 215274
(210) 842-2006
(732) CONSULTATIO Consulting, s.r.o., Vysokoškolákov 1758/3, 010 01 Žilina, SK;
(770) MEDIVIT, s. r. o., Vysokoškolákov 3/1758, 010 01
Žilina, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 31.5.2007
(580) 10.7.2007
(111) 215762
(210) 6135-2005
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 216109
(210) 2235-2005
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(770) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(580) 17.7.2007
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch
(111)
(210)
(732)
(580)

106792
9471
SpofaDental, a. s., Markova 238, 506 46 Jičín, CZ;
20.7.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

179622
535-94
G. D. SEARLE LLC, New York, NY 10017, US;
18.7.2007

(111) 152039
(210) 4734
(732) BRESSON, a. s., Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň,
CZ;
(580) 19.7.2007

(111) 182330
(210) 3242-95
(732) Infor Global Solutions (Michigan), Inc., 30600 Telegraph Road, Bingham Farms, MI 48025, US;
(580) 30.7.2007

(111) 157699
(210) 40295
(732) Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Prostějov, a.s., Dykova 8, 796 97 Prostějov, CZ;
(580) 19.7.2007

(111) 183535
(210) 878-96
(732) Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(580) 16.7.2007

(111) 163703
(210) 50078
(732) Rain Bird Corporation, 1000 W. Sierra Madre Avenue, Azusa, California 91702, US;
(580) 30.7.2007

(111) 184087
(210) 2335-98
(732) MPC CESSI a. s., Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, SK;
(580) 24.7.2007

(111) 164058
(210) 50975
(732) BRESSON, a. s., Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň,
CZ;
(580) 19.7.2007

(111) 188134
(210) 63759
(732) MBI Institut für Marketingberatung Aktiengesellschaft, Hietzinger Hauptstraße 119-121, 1130 Wien,
AT;
(580) 30.7.2007

(111) 172256
(210) 622-93
(732) Infor Global Solutions (Michigan), Inc., 30600 Telegraph Road, Bingham Farms, MI 48025, US;
(580) 30.7.2007

(111) 173032
(210) 58536
(732) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS,
INC., 4560 Horton Street, Emeryville, California
94608, US;
(580) 20.7.2007
(111) 173720
(210) 58511
(732) Ing. Jiří Kosek - KOMO, V Zahradách 126/39,
708 00 Ostrava - Poruba, CZ;
(580) 17.7.2007

(111) 175506
(210) 69873
(732) Pickfords 1999 Ltd., 492 Great Cambridge Road,
Enfield, Middlesex EN1 35A, GB;
(580) 30.7.2007

(111) 188594
(210) 3452-97
(732) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS,
INC., 4560 Horton Street, Emeryville, California
94608, US;
(580) 20.7.2007
(111) 190405
(210) 1062-98
(732) AGRO DS a. s., Partizánska cesta 81, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(580) 13.7.2007
(111) 190790
(210) 901-98
(732) Campbell Distillers Limited, 111/113 Renfrew Road,
Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, GB;
(580) 13.3.2007

(111) 191027
(210) 2108-96
(732) Lazar - Klostermann, s. r. o., Údernícka 3, 851 01
Bratislava, SK;
(580) 24.7.2007
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(111) 191604
(210) 1949-98
(732) MONSANTO ČR, s. r. o., Rybkova 1, 602 00 Brno,
CZ;
(580) 17.7.2007

(111) 193553
(210) 1893-98
(732) MONSANTO ČR, s. r. o., Rybkova 1, 602 00 Brno,
CZ;
(580) 17.7.2007

(111) 191605
(210) 1950-98
(732) MONSANTO ČR, s. r. o., Rybkova 1, 602 00 Brno,
CZ;
(580) 17.7.2007

(111) 193554
(210) 1894-98
(732) MONSANTO ČR, s. r. o., Rybkova 1, 602 00 Brno,
CZ;
(580) 17.7.2007

(111) 191791
(210) 2038-97
(732) Nippon Denshin Denwa Kabushiki Kaisha (Nippon Telegraph and Telephone Corporation), 3-1
Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku,Tokyo, JP;
(580) 11.7.2007

(111) 194933
(210) 30-99
(732) SLUŽBA, výrobné družstvo, Pražská 33, 949 01
Nitra, SK;
(580) 17.7.2007

(111) 191869
(210) 1163-98
(732) MONSANTO ČR, s. r. o., Rybkova 1, 602 00 Brno,
CZ;
(580) 17.7.2007

(111) 192047
(210) 3239-98
(732) NOWACO, s. r. o., Piešťanská ul. 2321/71, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, SK;
(580) 24.7.2007
(111) 192058
(210) 3368-98
(732) Skyy Spirits, LLC, One Beach Street, Suite 300,
San Francisco, CA 94133, US;
(580) 18.7.2007

(111) 192089
(210) 2353-97
(732) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS,
INC., 4560 Horton Street, Emeryville, California
94608, US;
(580) 20.7.2007
(111) 192971
(210) 490-99
(732) Skyy Spirits, LLC, One Beach Street, Suite 300,
San Francisco, CA 94133, US;
(580) 18.7.2007

(111) 193552
(210) 1892-98
(732) MONSANTO ČR, s. r. o., Rybkova 1, 602 00 Brno,
CZ;
(580) 17.7.2007

(111) 195464
(210) 1483-97
(732) Samsung Corporation, 310, 2-Ka, Taepyung-Ro,
Chung-Ku, Seoul, KR;
(580) 20.7.2007

(111) 195713
(210) 3334-99
(732) Merkur Gaming GmbH, Borsigstraße 26, 32312
Lübbecke, DE;
(580) 16.7.2007
(111) 196398
(210) 1078-2000
(732) Merkur Gaming GmbH, Borsigstraße 26, 32312
Lübbecke, DE;
(580) 16.7.2007

(111) 196930
(210) 820-99
(732) D3Soft s. r. o., 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, CZ;
(580) 24.7.2007
(111) 198184
(210) 3376-2000
(732) Lazar - Klostermann, s. r. o., Údernícka 3, 851 01
Bratislava, SK;
(580) 24.7.2007

(111) 198219
(210) 3444-2000
(732) Lazar - Klostermann, s. r. o., Údernícka 3, 851 01
Bratislava, SK;
(580) 24.7.2007
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(111) 199178
(210) 112-2001
(732) MPC CESSI a. s., Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, SK;
(580) 24.7.2007

(111) 200931
(210) 1900-99
(732) MPC CESSI a. s., Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, SK;
(580) 24.7.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

199259
3896-2001
ADAMS, k.s., Vodomeračská 1, 040 11 Košice, SK;
18.7.2007

(111) 200935
(210) 528-2000
(732) EuroPair, s. r. o., Mickiewiczova 4, 816 35 Bratislava, SK;
(580) 18.7.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

199492
3897-2001
ADAMS, k.s., Vodomeračská 1, 040 11 Košice, SK;
18.7.2007

(111) 200195
(210) 1249-2001
(732) Ing. Jiří Kosek - KOMO, V Zahradách 126/39,
708 00 Ostrava - Poruba, CZ;
(580) 17.7.2007

(111) 200196
(210) 1250-2001
(732) Ing. Jiří Kosek - KOMO, V Zahradách 126/39,
708 00 Ostrava - Poruba, CZ;
(580) 17.7.2007

(111) 200263
(210) 1931-2001
(732) Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(580) 16.7.2007
(111) 200468
(210) 939-2001
(732) Lazar - Klostermann, s. r. o., Údernícka 3, 851 01
Bratislava, SK;
(580) 24.7.2007
(111) 200469
(210) 940-2001
(732) Lazar - Klostermann, s. r. o., Údernícka 3, 851 01
Bratislava, SK;
(580) 24.7.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

200745
1512-2002
ADAMS, k.s., Vodomeračská 1, 040 11 Košice, SK;
18.7.2007

(111) 200757
(210) 1901-99
(732) MPC CESSI a. s., Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, SK;
(580) 24.7.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

201441
2237-2002
ADAMS, k.s., Vodomeračská 1, 040 11 Košice, SK;
19.7.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

201788
2516-2002
ADAMS, k.s., Vodomeračská 1, 040 11 Košice, SK;
18.7.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

201789
2517-2002
ADAMS, k.s., Vodomeračská 1, 040 11 Košice, SK;
18.7.2007

(111) 202594
(210) 49-2002
(732) EuroPair, s. r. o., Mickiewiczova 4, 816 35 Bratislava, SK;
(580) 18.7.2007

(111) 203758
(210) 1375-2002
(732) Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(580) 16.7.2007
(111) 204263
(210) 1776-2002
(732) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS,
INC., 4560 Horton Street, Emeryville, California
94608, US;
(580) 20.7.2007

(111) 204264
(210) 1777-2002
(732) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS,
INC., 4560 Horton Street, Emeryville, California
94608, US;
(580) 20.7.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

204433
2238-2002
ADAMS, k.s., Vodomeračská 1, 040 11 Košice, SK;
18.7.2007
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(111) 204574
(210) 2759-2001
(732) Media Online, s. r. o., Morávkova 1254/18, 104 00
Praha, CZ;
(580) 13.7.2007

(111) 206262
(210) 3731-2003
(732) TAURIS Myjava, spol. s r. o., Šimonovičova 481,
907 01 Myjava, SK;
(580) 18.7.2007

(111) 204958
(210) 2903-2002
(732) BRESSON, a. s., Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň,
CZ;
(580) 19.7.2007

(111) 206263
(210) 3732-2003
(732) TAURIS Myjava, spol. s r. o., Šimonovičova 481,
907 01 Myjava, SK;
(580) 18.7.2007

(111) 205133
(210) 3619-2002
(732) Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(580) 16.7.2007

(111) 206950
(210) 1447-2003
(732) Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(580) 16.7.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

205189
2045-2003
ADAMS, k.s., Vodomeračská 1, 040 11 Košice, SK;
18.7.2007

(111) 206995
(210) 3733-2003
(732) TAURIS Myjava, spol. s r. o., Šimonovičova 481,
907 01 Myjava, SK;
(580) 18.7.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

205190
2046-2003
ADAMS, k.s., Vodomeračská 1, 040 11 Košice, SK;
18.7.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

205227
2655-2002
ADAMS, k.s., Vodomeračská 1, 040 11 Košice, SK;
18.7.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

205471
2647-2003
ADAMS, k.s., Vodomeračská 1, 040 11 Košice, SK;
19.7.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

205472
2648-2003
ADAMS, k.s., Vodomeračská 1, 040 11 Košice, SK;
19.7.2007

(111) 205649
(210) 3405-2002
(732) Panaš Stanislav, Šunychelská 23, 735 81 Bohumín, CZ;
(580) 13.6.2007
(111) 206047
(210) 569-2003
(732) Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(580) 16.7.2007

(111) 207919
(210) 1678-2003
(732) Merkur Gaming GmbH, Borsigstraße 26, 32312
Lübbecke, DE;
(580) 16.7.2007
(111) 208104
(210) 1112-2003
(732) Geletko Vladimír - MONDO reklamná agentúra,
1. mája 44, 053 01 Harichovce, SK;
(580) 11.7.2007

(111) 210159
(210) 803-2004
(732) M. P. M. C. I., s. r. o., Novohradská 2362/28,
984 01 Lučenec, SK;
(580) 16.7.2007
(111) 210355
(210) 1303-2004
(732) TAURIS Myjava, spol. s r. o., Šimonovičova 481,
907 01 Myjava, SK;
(580) 18.7.2007

(111) 210443
(210) 1987-2004
(732) 3COM - GTN Hydraulics s. r. o., Andreja Kmeťa 19,
036 01 Martin, SK;
(580) 16.7.2007

238

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍSTVA SR 9 - 2007 - SK (zmeny v údajoch OZ)

(111) 210686
(210) 2124-2004
(732) TAURIS Myjava, spol. s r. o., Šimonovičova 481,
907 01 Myjava, SK;
(580) 18.7.2007
(111) 210798
(210) 1399-2004
(732) DATASOFT SK - Informačné systémy s. r. o.,
Mliekarenská 8, 821 09 Bratislava, SK;
(580) 17.7.2007
(111) 210799
(210) 1400-2004
(732) DATASOFT SK - Informačné systémy s. r. o.,
Mliekarenská 8, 821 09 Bratislava, SK;
(580) 17.7.2007
(111)
(210)
(732)
(580)

211867
2009-2004
ADAMS, k.s., Vodomeračská 1, 040 11 Košice, SK;
19.7.2007

(111) 216073
(210) 1839-2005
(732) RASCO, s. r. o., Tomášikova 10/B, 821 03 Bratislava, SK;
(580) 24.7.2007
(111) 216074
(210) 1840-2005
(732) RASCO, s. r. o., Tomášikova 10/B, 821 03 Bratislava, SK;
(580) 24.7.2007
(111) 216075
(210) 1841-2005
(732) RASCO, s. r. o., Tomášikova 10/B, 821 03 Bratislava, SK;
(580) 24.7.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

216389
331-2006
ADAMS, k.s., Vodomeračská 1, 040 11 Košice, SK;
19.7.2007

(111) 217815
(210) 5455-2006
(732) Lazar - Klostermann, s. r. o., Údernícka 3, 851 01
Bratislava, SK;
(580) 24.7.2007
(111) 217856
(210) 5865-2006
(732) Seges s. r. o., Kukučínova 32, 831 02 Bratislava,
SK;
(580) 17.7.2007

(111) 217857
(210) 5866-2006
(732) Seges s. r. o., Kukučínova 32, 831 02 Bratislava,
SK;
(580) 17.7.2007

(111) 217858
(210) 5867-2006
(732) Seges s. r. o., Kukučínova 32, 831 02 Bratislava,
SK;
(580) 17.7.2007
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Licenčné zmluvy registrované
(111) 164712
(210) 51747
(732) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), 16483
Stockholm, SE;
(791) Ericsson Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 24, 821 04
Bratislava, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.1.2007
(580) 13.7.2007

(111) 186105
(210) 3310-96
(732) SIMBER AG, Farnsburgerstrasse 20, 4052 Basel,
CH;
(791) Mydlová Marta, Kapušianska 135, 071 01 Michalovce, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 13.4.2007
(580) 16.7.2007

(111)
(210)
(732)
(791)

165117
52336
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, Stockholm, SE;
Ericsson Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 24, 821 04
Bratislava, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.1.2007
(580) 13.7.2007

(111) 191882
(210) 1493-98
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 16.7.2007

(111) 166460
(210) 54460
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 192094
(210) 3712-97
(732) Telefonaktiebolaget L M Ericsson, SE-126 25
Stockholm, SE;
(791) Ericsson Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 24, 821 04
Bratislava, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.1.2007
(580) 13.7.2007

(111) 166784
(210) 55273
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007
(111) 178387
(210) 72803
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007
(111) 185576
(210) 2534-96
(732) SIMBER AG, Farnsburgerstrasse 20, 4052 Basel,
CH;
(791) Mydlová Marta, Kapušianska 135, 071 01 Michalovce, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 13.4.2007
(580) 16.7.2007

(111) 197057
(210) 817-98
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 16.7.2007
(111) 198061
(210) 1100-99
(732) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), 16483
Stockholm, SE;
(791) Ericsson Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 24, 821 04
Bratislava, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.1.2007
(580) 13.7.2007

(111) 199186
(210) 122-2001
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 16.7.2007
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(111) 199187
(210) 123-2001
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 16.7.2007

(111) 206532
(210) 814-2003
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 201424
(210) 601-98
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 16.7.2007

(111) 206533
(210) 815-2003
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 201425
(210) 602-98
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 16.7.2007

(111) 207074
(210) 718-2003
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 201426
(210) 603-98
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 16.7.2007

(111) 207075
(210) 719-2003
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 204215
(210) 1530-94
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007
(111) 204684
(210) 3001-2002
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 16.7.2007
(111) 205695
(210) 117-2003
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 207076
(210) 720-2003
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007
(111) 207077
(210) 721-2003
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007
(111) 207078
(210) 722-2003
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007
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(111) 207228
(210) 1588-2003
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 208820
(210) 3015-2003
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 207229
(210) 1589-2003
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 208821
(210) 3016-2003
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 207230
(210) 1590-2003
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 208822
(210) 3017-2003
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 207231
(210) 1591-2003
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 208823
(210) 3019-2003
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 207437
(210) 1215-2003
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 208824
(210) 3020-2003
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 207925
(210) 1795-2003
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 208825
(210) 3021-2003
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 208067
(210) 2427-2003
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 208975
(210) 121-2001
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 16.7.2007
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(111) 209034
(210) 3018-2003
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 211203
(210) 1353-2004
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 209262
(210) 1383-99
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 16.7.2007

(111) 211204
(210) 1354-2004
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 209263
(210) 1384-99
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 16.7.2007

(111) 211205
(210) 1355-2004
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 209728
(210) 367-2004
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 211206
(210) 1356-2004
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 211200
(210) 1350-2004
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 211207
(210) 1357-2004
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 211201
(210) 1351-2004
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 211229
(210) 1900-2004
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 16.7.2007

(111) 211202
(210) 1352-2004
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 211458
(210) 1861-2004
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 16.7.2007
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(111) 211520
(210) 2796-2004
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 16.7.2007

(111) 214534
(210) 1249-2005
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 16.7.2007

(111) 211521
(210) 2797-2004
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 16.7.2007

(111) 215540
(210) 1592-2003
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007

(111) 211691
(210) 1860-2004
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 9.7.2007
(111) 213601
(210) 508-2005
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 16.7.2007
(111) 213624
(210) 635-2005
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 16.7.2007
(111) 214149
(210) 1321-2005
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 16.7.2007
(111) 214533
(210) 1248-2005
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 16.7.2007

(111) 215676
(210) 2380-2005
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 16.7.2007
(111) 215677
(210) 2386-2005
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 16.7.2007

(111) 217409
(210) 1181-2000
(732) MK KODRETA, s. r. o., Javorinská 1092/2, 907 15
Myjava, SK;
(791) KODRETA furniture, s. r. o., č. p. 1363, 023 02
Krásno nad Kysucou, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 21.6.2006
(580) 16.7.2007

(111) 217673
(210) 5723-2006
(732) Abdellaoui Imed, Mgr., Lidická 785, 226 01 Beroun, CZ;
(791) AZUR REIZEN SK, s. r. o., Grösslingova 8, 811 09
Bratislava, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 7.6.2007
(580) 26.7.2007
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Ukončenie platnosti licenčných zmlúv
(111) 93252
(210) 8805
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(791) Unilever Slovensko, spol. s r. o., Cintorínska 7,
810 00 Bratislava, SK;
(580) 20.7.2007
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Medzinárodne zapísané ochranné známky
(111) 95273
(220) 8.4.1922
(800) 269 111
Dátum medzinárodného zápisu: 20.3.2007
Platnosť pre: TR

(111) 211425
(220) 6.4.2005
(800) 869 063
Dátum medzinárodného zápisu: 12.4.2007
Platnosť pre: BG, BH, NA, SZ, TR

(111) 176992
(220) 10.7.1991
(800) 692 159
Dátum medzinárodného zápisu: 11.5.2007
Platnosť pre: CY, EE, GR, GE, IE, LT

(111) 215543
(220) 30.3.2006
(800) 924 404
Dátum medzinárodného zápisu: 9.11.2006
Platnosť pre: CZ, FR, HR, LT, LV, HU, PL, AT,
RO, SI, RS, IT, UA

(111) 176992
(220) 10.7.1991
(800) 692 159
Dátum medzinárodného zápisu: 20.3.2007
Platnosť pre: TR
(111) 190746
(220) 19.2.1998
(800) 821 927
Dátum medzinárodného zápisu: 20.4.2007
Platnosť pre: BG, CZ, RU, CH

(111) 191012
(220) 19.2.1999
(800) 736 110
Dátum medzinárodného zápisu: 20.3.2007
Platnosť pre: TR
(111) 202096
(220) 18.10.2002
(800) 802 209
Dátum medzinárodného zápisu: 12.4.2007
Platnosť pre: BH, IR, KR, SY

(111) 202097
(220) 18.10.2002
(800) 802 208
Dátum medzinárodného zápisu: 12.4.2007
Platnosť pre: BH, IR, KR, SY
(111) 206735
(220) 18.3.2004
(800) 837 194
Dátum medzinárodného zápisu: 26.3.2007
Platnosť pre: CY, FR, GR, IE, PT, SI, ES, IT, GB

(111) 208711
(220) 23.8.2004
(800) 847 708
Dátum medzinárodného zápisu: 12.4.2007
Platnosť pre: BH, BG, NA, SZ, TR

(111) 215881
(220) 6.4.2006
(800) 925 413
Dátum medzinárodného zápisu: 8.12.2006
Platnosť pre: BY, BG, CZ, EE, LT, LV, HU, AT,
RU, UA
(111) 217388
(220) 13.11.2006
(800) 925 853
Dátum medzinárodného zápisu: 12.4.2007
Platnosť pre: CZ, HU

(111) 217389
(220) 13.11.2006
(800) 925 820
Dátum medzinárodného zápisu: 12.4.2007
Platnosť pre: CZ, HU
(111) 217390
(220) 13.11.2006
(800) 925 819
Dátum medzinárodného zápisu: 12.4.2007
Platnosť pre: CZ, HU
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Zastavené konania o prihláškach ochranných známok
(210)

(210)

(210)

2302-2002
1239-2005

216-2006
1166-2006

5990-2006
5035-2007

Zamietnuté prihlášky ochranných známok
(210)

(210)

(210)

(210)

401-98
3527-2000
2805-2004

149-2005
1582-2005
6288-2005

1588-2006
5321-2006
5427-2006

5655-2006

Zaniknuté ochranné známky
(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

92480
92746
92869
92985
94712
152844
152848
152850
152910
152956
157217
157253
157255
157332
157333
157334
157651
158145
159165
163175
163248
163253
163296
163297
163521
163688
166602
166835
166862
177430
177532
177823
178430
178735
181926
183565
185775
186070
186071
186072

28.12.2006
03.12.2006
10.12.2006
13.12.2006
29.12.2006
10.12.2006
19.12.2006
10.12.2006
01.12.2006
12.12.2006
28.12.2006
20.12.2006
28.12.2006
07.12.2006
07.12.2006
07.12.2006
08.12.2006
10.12.2006
28.12.2006
02.12.2006
22.12.2006
21.12.2006
10.12.2006
10.12.2006
21.12.2006
22.12.2006
04.12.2006
22.12.2006
03.12.2006
20.12.2006
13.12.2006
23.12.2006
18.05.2007
23.12.2006
16.12.2006
16.12.2006
31.12.2006
02.12.2006
02.12.2006
02.12.2006

186073
186074
186081
186082
186083
186084
186085
186087
186089
186090
186096
186099
186100
186101
186102
186103
186106
186107
186108
186111
186112
186114
186116
186117
186118
186119
186120
186121
186122
186123
186124
186125
186127
186131
186136
186137
186138
186139
186146
186151

02.12.2006
02.12.2006
03.12.2006
03.12.2006
03.12.2006
03.12.2006
03.12.2006
04.12.2006
04.12.2006
05.12.2006
06.12.2006
09.12.2006
09.12.2006
09.12.2006
09.12.2006
10.12.2006
10.12.2006
10.12.2006
10.12.2006
10.12.2006
10.12.2006
11.12.2006
12.12.2006
12.12.2006
12.12.2006
12.12.2006
12.12.2006
12.12.2006
12.12.2006
13.12.1996
13.12.2006
13.12.2006
16.12.2006
18.12.2006
20.12.2006
20.12.2006
20.12.2006
20.12.2006
20.12.2006
23.12.2006

186153
186154
186156
186157
186158
186159
186160
186161
186162
186163
186164
186165
186166
186236
186363
186365
186366
186372
186707
186708
186709
186710
186714
186716
187016
187017
187018
187022
187025
187029
187033
187034
187037
187039
187040
187041
187042
187055
187056
187323

23.12.2006
23.12.2006
23.12.2006
23.12.2006
23.12.2006
27.12.2006
27.12.2006
27.12.2006
27.12.2006
27.12.2006
30.12.2006
30.12.2006
30.12.2006
18.12.2006
04.12.2006
04.12.2006
04.12.2006
05.12.2006
03.12.2006
10.12.2006
10.12.2006
10.12.2006
17.12.2006
18.12.2006
02.12.2006
02.12.2006
03.12.2006
09.12.2006
19.12.2006
20.12.2006
20.12.2006
20.12.2006
20.12.2006
20.12.2006
20.12.2006
20.12.2006
20.12.2006
27.12.2006
31.12.2006
05.12.2006

187325
187326
187327
187328
187329
187330
187331
187750
187751
187759
188252
188253
188255
188258
188259
188292
188295
188730
188733
188734
188735
189293
189294
189297
189298
189299
189300
189302
189303
190051
190053
190110
192769
192770
193956
194537
209144

10.12.2006
10.12.2006
10.12.2006
10.12.2006
10.12.2006
10.12.2006
10.12.2006
03.12.2006
06.12.2006
19.12.2006
12.12.2006
13.12.2006
18.12.2006
30.12.2006
30.12.2006
23.12.2006
23.12.2006
16.12.2006
23.12.2006
27.12.2006
27.12.2006
05.12.2006
05.12.2006
23.12.2006
23.12.2006
23.12.2006
23.12.2006
31.12.2006
03.01.2007
23.12.2006
15.01.2007
10.12.2006
02.12.2006
31.12.2006
02.12.2006
03.12.2006
27.06.2007
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Zmeny v zozname tovarov a služieb
(111)
(210)
9 (511)
(511)

187498
1780-97
1, 9
1- Chemické látky do fotokopírovacích strojov,
faxov, laserových tlačiarní a ďalšie chemické látky, najmä do tonerov a vývojok, chemikálie pre
priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo,
záhradníctvo, lesníctvo, živice umelé a syntetické
v surovom stave, plastické hmoty v surovom stave, priemyselné spojivá a lepidlá.
9 - Fotokopírovacie stroje a všetky jednotlivé súčasti a náhradné diely na fotokopírovacie stroje,
najmä fotoreceptívne valcové bubny, stierky, valčeky do pece, ostatné valce a valčeky, žiarovky,
motory, remene, kefy, ložiská, nabíjacie a vybíjacie drôtiky (koróny), filtre, prevody, ložiská, ložiskové puzdrá, pružiny, nádrže na toner a vývojky, tlačiarne k počítačom, najmä laserové tlačiarne a všetky ich jednotlivé súčasti a náhradné diely, hardvér, najmä počítače vrátane ich jednotlivých súčastí a náhradných dielov a periférnych
jednotiek, softvér, nosiče magnetických záznamov
nahrané a nenahrané.
(580) 18.7.2007

(111)
(210)
9 (511)
(511)

189716
2231-97
9, 16, 35, 38
9 - Telefónne prístroje, telefónne prístroje so záznamníkom, záznamníky, telefaxové zariadenia,
pobočkové telefónne ústredne, zariadenia ISDN
(Integrated Services Digital Network), doplnkové
zariadenia a inštalačný materiál ku koncovým telekomunikačným zariadeniam, telefónne sekretárske súpravy.
16 - Karty (telefónne, predplatené, volacie), telefónne zoznamy.
35 - Vzťahy s verejnosťou, poradenstvo (odborné,
obchodné), reklamy, predvádzanie služieb alebo
výrobkov na reklamné účely a podporu predaja,
prieskum trhu.
38 - Telexové služby, telefonické služby a komunikácia pomocou telefónov, informácie z oblasti
telekomunikácií, prenosy správ alebo obrázkov
pomocou počítača.
(580) 16.7.2007

(111)
(210)
9 (511)
(511)

203962
1802-2002
5
5 - Farmaceutické prípravky na úpravu hladín vápnika, fosforu a prištítnych hormónov v krvi a na
liečbu hyperparatyreoidizmu a hyperkalciémie alebo porúch alebo ochorení kostného metabolizmu.
(580) 19.7.2007

Zapísané ochranné známky nahradené medzinárodným zápisom ochranných známok
podľa článku 4 bis Madridskej dohody a článku 4 bis Protokolu k Madridskej dohode
o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok
(800) 813 307
(881) 185276, 19.4.1999

(800) 812 912
(881) 187207, 20.9.1999

Opravy mien
(111) 216942
(210) 1076-2006
(732) IURIS, spol. s r. o., Paneneská 6, 811 03 Bratislava, SK;
Vestník č. 11/2006 - str. 254
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Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb
(111) 215684
(210) 5569-2005
(511) 37 - Cestné asistenčné služby, a to opravy, údržba,
odstránenie porúch na dopravných prostriedkoch.
39 - Odťahová služba.
Vestník č. 8/2006 - str. 121
(111) 218263
(210) 6108-2006
(511) 41 - Činnosť vyučovacia, výchovná, vzdelávacia
a zábavná vrátane usporadúvania špecializovaných doškoľovacích kurzov, sympózií a konferencií; sprievodné výstavy kultúrne alebo vzdelávacie; prevádzkovanie pracovno-diskusného
a záujmového klubu; organizovanie výstav a veľtrhov na vzdelávacie, kultúrne, výchovné a zábavné účely vrátane odborného poradenstva;
organizovanie spoločensko-kultúrnych akcií; usporadúvanie zábavných súťaží; organizovanie súťaží o oceňovaní najlepších exponátov, ako i najlepších expozícií; organizovanie módnych prehliadok na výchovné, vzdelávacie, kultúrne a zábavné účely a pre informácie o móde; nakladateľská a vydavateľská činnosť; distribučná a výpožičná činnosť patriaca do tejto triedy; prevádzkovanie galérií.
Vestník č. 3/2007 - str. 214

(111) 218634
(210) 1815-2005
(511) 19 - Nosníky s výnimkou kovových; preklady
s výnimkou kovových; stropy, stropné dosky
s výnimkou kovových; stavebný materiál s výnimkou kovového (okrem tehál).
Vestník č. 4/2007 - str. 92

ČASŤ
ÚRADNÉ OZNAMY
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OZNAM
Úrad priemyselného vlastníctva SR oznamuje, že od 1. januára 2008 bude Vestník ÚPV SR vydávať len v elektronickej
forme na CD ROM (PDF verzia papierovej formy). Bližšie informácie budú zverejnené na internetovej stránke úradu, alebo
ich možno získať na telefónnom čísle 048/4300 252.
Objednávky predplatného:
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Odbor patentových fondov a informácií
Jána Švermu 43
974 04 Banská Bystrica

telefón:
fax:
e-mail:
Internet:

048/4300 252, 4300 124
048/4132 563
objednavky@indprop.gov.sk
www.upv.sk

