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

(540)
(551)
(554)

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

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

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

(210)

(210)

(210)

3271-2000
2477-2002
3647-2003
1258-2005
2248-2005
5999-2005
57-2006
682-2006
1293-2006
1336-2006
1637-2006
1760-2006
1936-2006
2265-2006
2275-2006
2276-2006
2277-2006
2278-2006
2313-2006
5400-2006
5811-2006
5812-2006
5995-2006
5996-2006
5997-2006
5998-2006
6091-2006
6092-2006
6123-2006
6188-2006
6189-2006
6208-2006
6320-2006
6321-2006
6371-2006
6382-2006
29-2007
135-2007
140-2007
177-2007
180-2007
210-2007
231-2007
232-2007
233-2007
234-2007
235-2007
241-2007
281-2007
282-2007
297-2007
331-2007
334-2007
343-2007
362-2007
376-2007
400-2007
403-2007
405-2007
407-2007
409-2007
410-2007
411-2007

412-2007
413-2007
425-2007
444-2007
455-2007
471-2007
506-2007
554-2007
621-2007
624-2007
625-2007
626-2007
638-2007
645-2007
653-2007
666-2007
727-2007
731-2007
737-2007
738-2007
739-2007
746-2007
747-2007
762-2007
763-2007
765-2007
767-2007
774-2007
777-2007
778-2007
779-2007
780-2007
781-2007
787-2007
790-2007
791-2007
794-2007
795-2007
798-2007
803-2007
806-2007
807-2007
808-2007
809-2007
810-2007
811-2007
813-2007
814-2007
815-2007
816-2007
832-2007
841-2007
842-2007
845-2007
849-2007
850-2007
853-2007
854-2007
855-2007
857-2007
858-2007
859-2007
860-2007

861-2007
862-2007
863-2007
870-2007
872-2007
873-2007
875-2007
876-2007
878-2007
879-2007
882-2007
883-2007
886-2007
887-2007
888-2007
890-2007
891-2007
894-2007
896-2007
897-2007
898-2007
899-2007
901-2007
902-2007
908-2007
909-2007
910-2007
911-2007
912-2007
919-2007
920-2007
921-2007
924-2007
927-2007
929-2007
930-2007
931-2007
935-2007
939-2007
967-2007
968-2007
969-2007
970-2007
972-2007
976-2007
978-2007
980-2007
981-2007
1001-2007
1002-2007
1003-2007
1005-2007
1006-2007
1008-2007
1026-2007
1027-2007
1030-2007
1031-2007
1033-2007
1034-2007
1036-2007
1039-2007
1080-2007

1103-2007
1106-2007
1107-2007
1116-2007
1142-2007
1144-2007
1147-2007
1150-2007
1151-2007
1152-2007
1165-2007
1171-2007
1203-2007
1274-2007
1443-2007
1444-2007
1462-2007
1483-2007
1527-2007
1570-2007
5047-2007
5057-2007
5077-2007
5078-2007
5102-2007
5103-2007
5106-2007
5108-2007
5118-2007
5119-2007
5128-2007
5137-2007
5138-2007
5162-2007
5166-2007
5174-2007
5177-2007
5196-2007
5198-2007
5199-2007
5208-2007
5209-2007
5210-2007
5211-2007
5232-2007
5240-2007
5241-2007
5246-2007
5247-2007
5248-2007
5250-2007
5251-2007
5254-2007
5269-2007
5270-2007
5271-2007
5272-2007
5273-2007
5278-2007
5281-2007
5284-2007
5304-2007
5305-2007
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(210)

(210)

(210)

(210)

5312-2007
5314-2007
5360-2007
5361-2007
5382-2007
5383-2007
5389-2007
5390-2007
5391-2007
5393-2007
5394-2007
5397-2007
5398-2007
5400-2007
5405-2007
5432-2007
5436-2007
5437-2007
5461-2007
5462-2007
5463-2007
5465-2007
5466-2007
5467-2007

5468-2007
5469-2007
5472-2007
5473-2007
5476-2007
5477-2007
5479-2007
5482-2007
5483-2007
5484-2007
5487-2007
5488-2007
5495-2007
5496-2007
5497-2007
5499-2007
5501-2007
5503-2007
5504-2007
5511-2007
5512-2007
5513-2007
5515-2007
5516-2007

5520-2007
5524-2007
5525-2007
5526-2007
5527-2007
5528-2007
5529-2007
5530-2007
5531-2007
5532-2007
5533-2007
5534-2007
5535-2007
5536-2007
5537-2007
5538-2007
5539-2007
5540-2007
5541-2007
5542-2007
5544-2007
5546-2007
5547-2007
5552-2007

5554-2007
5555-2007
5556-2007
5557-2007
5559-2007
5560-2007
5565-2007
5566-2007
5567-2007
5568-2007
5569-2007
5587-2007
5588-2007
5602-2007
5603-2007
5688-2007
5734-2007
5755-2007
5756-2007
5822-2007
5942-2007
5943-2007
5957-2007

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

3271-2000
3.11.2000
30, 32
30 - Horčica, ocot, chuťové prísady, vonné látky
a kečup.
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

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

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

2477-2002
27.8.2002
1, 3, 4, 35, 36, 37, 39
1 - Priemyselné chemikálie; prísady na zlepšenie
toku a/alebo transportu uhľovodíkových kvapalín cez potrubia; alkohol, amoniak; prípravky na
úsporu paliva; olejové bieliace prostriedky; prípravky na čistenie oleja, ropy a plynu; olejové,
ropné a benzínové dispergačné činidlá; prípravky
na oddeľovanie oleja, plynu a ropy; absorpčné
oleje a syntetické materiály na absorpciu oleja;
detergentné prísady do plynu, ropy a palív; chemické prísady do plynu; nemrznúce zmesi; brzdové kvapaliny; médiá pre automatický prenos;
kvapalina na pohon riadenia (pohon servomotora); antikorózne prípravky na okná; mastix na
pneumatiky a zmesi na opravu pneumatík; chemické prípravky na úpravu zliatin kovov; destilovaná voda; chemické prípravky na čistenie vody; prípravky na zmäkčovanie vody; okyslená voda na dobíjanie akumulátorov; tekutiny na
odstraňovanie síranov z akumulátorov; odpeňovacie roztoky do akumulátorov; antidetonátory
pre spaľovacie motory; chemické prípravky na
dekarbonizáciu motorov, metylbenzén.
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3 - Čistiace, leštiace, odmasťovacie a brúsiace prípravky; detergenty; odmasťovacie prípravky; leštič na okná a stierače; autokozmetické čistiace
prípravky.
4 - Pohonné hmoty, oleje a tuky, hlavne gazolín,
petrolejový éter, mazadlá a oleje na svietenie;
motorové palivo, letecké palivo; palivá na báze
alkoholu; palivové zmesi do karburátorov; nechemické prísady do motorových a leteckých palív; palivový olej; nafta; prevodový olej; železničný olej; syntetické priemyselné oleje; motorové oleje; nekvapkajúce oleje; ropa a ropné oleje;
alkohol (ako palivo); parafín; kerzín; skvapalnený ropný plyn; xylon; benzén.
35 - Zhromažďovanie rozličných výrobkov pre
tretie osoby za účelom umožniť zákazníkom, aby
si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať v maloobchode; podpora predaja pomocou služieb stálym zákazníkom; organizácia a riadenie motivačného kartového systému a jeho
kontrola.
36 - Služby v oblasti finančníctva a bankovníctva; služby týkajúce sa úverových kariet; služby
týkajúce sa poistenia úverových kariet a finančného krytia kariet; služby týkajúce sa bankomatov; služby týkajúce sa diskontovaných kariet;
vydávanie cenných papierov; vydávanie cenných
papierov vzťahujúcich sa na motivačný systém;
vydávanie cestovných šekov, poradenské služby
vzťahujúce sa na všetky uvedené služby; sponzorstvo.
37 - Služby týkajúce sa údržby, tankovania a umývania automobilov vykonávané na servisných staniciach, služby týkajúce sa prevádzkovania staníc
a letiskových terminálov; tankovacie služby týkajúce sa pohonných hmôt a mazadiel v pozemných
vozidlách; tankovanie a dotankovanie automobilov.
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39 - Služby v oblasti dopravy, uskladnenia, balenia a dodávok olejov, tukov, gazolínov, benzínu,
pohonných látok, mazadiel, petroleja, kerozínu
a skvapalneného ropného plynu; služby týkajúce
sa plnenia paliva; tankovacie služby týkajúce sa
pohonných hmôt a mazadiel v lietadlách a zaoceánskych lodiach; tankovanie lietadiel, vznášadiel
a lodí; tankovanie a dotankovanie lietadiel; tankovanie lietadiel vykonávané na letiskových termináloch; tankovanie lodí a iných námorných
plavidiel vykonávané v prístavoch a prístavoch
pre jachty; služby týkajúce sa distribúcie pohonných hmôt a ich zásobníkov; informačné a poradenské služby ku všetkým uvedeným službám.

(540)

(731) ConocoPhillips Company, 600 North Dairy Ashford, Houston, Texas 77079-1175, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

3647-2003
12.12.2003
9, 16, 25, 35
9 - Elektrické prístroje pre domácnosť patriace
do tejto triedy, elektrické zariadenia proti krádeži, elektronické súčiastky patriace do tejto triedy,
elektronické súčiastky všetkých zariadení uvedených v tejto triede.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie),
etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kartón, lepenka, papierové kávové filtre, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše,
lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti,
mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, predmety
z kartónu, reprodukcie grafické, umelohmotné
fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká z papiera alebo plastických materiálov.
25 - Bundy, čiapkové šilty, čiapky, gymnastické
(telocvičné) dresy, kombinézy (oblečenie), košele, odevy, pokrývky hlavy, šatky, šály, tielka, tričká, uniformy, vrchné ošatenie.
35 - Aranžovanie výkladov, pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov, pomoc pri
riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, reklamné agentúry.

(540) flatscreen
(731) FKH electronic, a. s., Bernolákova 1, 028 01 Trstená, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1258-2005
11.7.2005
6, 35, 37, 39, 40, 42
6 - Kovové cisterny; kovové kontajnery; kovové
koše; skrinky, škatule; kovové nosníky; kovové
nádoby na skladovanie a prepravu; kovové nádrže; oceľové konštrukcie.

35 - Kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; dokladov atď.; lepenie plagátov; obchodné
a podnikateľské poradenstvo v oblasti podnikania
a organizácie; prenájom kancelárskych strojov
a zariadení; prenájom reklamných plôch; prieskum trhu; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; spracovanie textov; sprostredkovateľne práce; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov zákazníkom; zásielkové reklamné služby;
administratívne služby spojené so zásielkovým
predajom; rozmnožovanie technických výkresov.
37 - Dodávka a montáž strojov a elektrotechnologického zariadenia a technologických celkov;
elektroinštalatérstvo; informácie o opravách; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; klampiarstvo a inštalatérstvo; kompletizačné a dokončovacie práce; montáž oceľových konštrukcií;
montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba elektrických zariadení a ich častí; montáž, údržba a opravy strojov; prenájom strojov, prístrojov a zariadení; prenájom strojov, technológií a technologických zariadení v oblasti stavebníctva opráv
a inštalačných služieb; technická pomoc a technické poradenstvo týkajúce sa opráv a inštalačných služieb v oblasti elektrotechniky, strojárstva, energetiky a stavebníctva; zámočnícke práce opravárenského charakteru; prenájom stavebných strojov a zariadení; všetky uvedené služby
s výnimkou údržby, opráv a starostlivosti o stroje
na vstrekovanie plastov.
39 - Dovoz, doprava; informácie o preprave; nákladná kamiónová doprava; prenájom skladísk;
preprava a skladovanie odpadu; skladovanie; služby v doprave a preprave; uskladnenie tovaru;
prenájom automobilov.
40 - Chrómovanie; cínovanie; informácie o spracovaní a úprave materiálov; kalenie kovov; kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; kovoobrábanie; likvidácia odpadu; nanášanie nekovových materiálov, plastov a práškov; obrusovanie; odlievanie kovov; platovanie, pokovovanie;
pokovovanie kovových materiálov; poniklovanie,
platovanie niklom; popúšťanie kovov; povrchová
úprava kovov; pozlacovanie, platovanie zlatom;
recyklácia odpadu; spracovanie odpadu; spájanie
materiálov (pre tretie osoby); spájkovanie; striebrenie, platovanie striebrom; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; zváranie; úprava a spracovanie kovov.
42 - Inžinierska činnosť v oblasti elektro; projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení;
projektovanie stavieb; príprava a vypracovanie
technických návrhov; strojársky výskum; technický prieskum; vypracovanie dokumentácie a
projektov jednoduchých stavieb v profesii elektro; vypracovanie stavebných výkresov; výskum
a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov; výskum
a vývoj v oblasti elektrotechniky; zhotovovanie
technických výkresov; štúdie technických projektov, projektová činnosť; vykonávanie odborných
prehliadok a skúšok elektrických zariadení.
(540) ELTEC
(731) ELTEC, a. s., Vodárenská 11, 921 01 Piešťany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

chodné činnosti v oblasti tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh,
ako aj bezmäsitých jedál určených na priamu
konzumáciu; maloobchodná a veľkoobchodná
činnosť v oblasti potravinárskeho tovaru, drogériového tovaru, priemyselného tovaru, kníh, výpočtovej techniky, kancelárskych potrieb, učebných pomôcok; prenájom kancelárskych strojov
a zariadení.
42 - Prenájom počítačového softvéru.
43 - Príprava na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov; príprava
na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh,
ako aj bezmäsitých jedál.

2248-2005
6.12.2005
9, 16, 18
9 - Puzdrá na okuliare.
16 - Puzdrá na doklady.
18 - Peňaženky; kľúčenky (kožená galantéria).

(540) SAFARI
(731) ALFA LOGISTIC, s. r. o., Štúrova 2, 955 01 Topoľčany, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

5999-2005
6.9.2005
35, 36, 37, 41, 42
35 - Správa cudzích obchodných záujmov (kontrola, vedenie, ochrana), poradenstvo v otázkach
podnikania, pomoc pri riadení komerčných a priemyslených podnikov, sprostredkovanie obchodných záležitostí, marketingové štúdie, marketing
v oblasti priemyselno-technologického parku,
pomoc pri riadení obchodnej činnosti, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo,
obchodný manažment, prieskum trhu, obchodný prieskum, reklama, rozširovanie reklamných materiálov; správa hotelov.
36 - Kapitálové investície, investovanie kapitálu,
prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností,
správa priemyselno-technologického parku (správa nehnuteľností), sprostredkovanie nehnuteľností, oceňovanie nehnuteľností, realitné kancelárie; ubytovanie, kancelárie, byty, investičná činnosť, lízing, správa majetku, správa pozemkov
a budov.
37 - Dozor nad stavbami.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov, konferencií, kongresov, kolokvií, služby pre oddych a rekreáciu.
42 - Expertízy, inžinierska činnosť; počítačové programovanie; tvorba softvéru, odborné poradenstvo; projektová činnosť, projektovanie stavieb,
technický prieskum, urbanistické plánovanie; rozvojové inovačné štúdie.

(540)

(591) modrá, žltá
(731) Regionálna Agentúra s. r. o., Obchodná 23, 906 05
Rohožník, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

57-2006
11.1.2006
35, 42, 43
35 - Sprostredkovanie obchodu a služieb v oblasti potravinárskeho tovaru, drogériového tovaru,
priemyselného tovaru, kníh, výpočtovej techniky,
kancelárskych potrieb, učebných pomôcok; vedenie účtovnej evidencie; maloobchodné a veľkoobchodné činnosti v oblasti nealkoholických
a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov,
koktailov, piva, vína a destilátov určených na
priamu konzumáciu a maloobchodné a veľkoob-
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(540)

(591) červená, modrá, biela
(731) ESO Euroškola-Slovensko, spol. s r. o. Prešov,
Volgogradská 13, 080 01 Prešov, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

682-2006
7.4.2006
12, 18, 25, 35, 41, 43, 45
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi,
vode alebo vo vzduchu, vozidlá a ich časti a súčasti, autá, automobily, elektromobily, traktory,
kamióny a nákladné vozidlá, prívesné vozidlá, bicykle, motocykle, automobilové obývacie prívesy, automobilové podvozky, karosérie automobilov a ich časti, pneumatiky, invalidné vozíky, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel.
18 - Kabelky, kabelkové rámy, peňaženky, kožené rukavice, kufre, kufríky, diplomatické kufríky,
aktovky, školské tašky, plážové tašky, batohy,
lodné kufre, torby, ruksaky, dáždniky, slnečníky,
cestovné obaly na odevy, palice na podporu pri
chôdzi, horolezecké palice, koža, imitácia kože,
usne ako surovina alebo polotovar, kožené alebo
kožou potiahnuté škatule, kožené nite, kožené
šnúrky, kožené obloženia nábytku, kožušinové
pokrývky, kožušiny, náhubky, obojky pre zvieratá, postroje pre zvieratá, opraty, kľúčenky z kože (kožená galantéria), poľovnícke tašky, kožené
puzdrá na navštívenky, vaky pre turistov, vrecká
z kože na balenie, vychádzkové palice.
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.
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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, poradenstvo a konzultácie týkajúce sa pracovných miest, ako sú opatrovateľské a pomocné
práce v domácnosti, organizovanie 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 tovarom, predovšetkým s dopravnými prostriedkami a hore uvedenými tovarmi, sprostredkovanie uvedených služieb, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených
služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, sprostredkovanie obchodu s tovarom.
41 - Organizovanie castingov, módnych prehliadok, plesov, športových súťaží, súťaží krásy, živých vystúpení, večierkov, umelecké módne agentúry, umelecké modelingové agentúry, 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 a vzdelávanie modeliek a modelov, služby na verejnú prezentáciu umeleckých a
literárnych diel za účelom kultúrnym alebo vzdelávacím, vydávanie kníh, časopisov, periodík,
vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo
náborových, informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy, rekreácie a rozptýlenia, služby
nahrávacích štúdií, požičiavanie videopások a filmov, nahrávanie na videopásky, výroba divadelných predstavení, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, zverejňovanie textov iných ako reklamných, knižnice, výroba rozhlasových alebo televíznych programov,
zábava, pobavenie, obveselenie, zábavné parky,
nočné kluby, rezervácia vstupeniek, sprostredkovanie uvedených služieb, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
43 - Služby barov, kaviarne, reštaurácie, jedálne,
závodné jedálne, bufety, rýchle občerstvenie, catering, príprava a dodávka jedál na objednávku
do domu, samoobslužné reštaurácie, hotelierske
služby, motelové služby, penzióny, poskytovanie
prechodného ubytovania, prevádzkovanie hotelového ubytovania, rezervácia hotelov, penziónov,
prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených
výrobkov, sprostredkovanie uvedených služieb,
poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elek-

tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu.
45 - Agentúry poskytujúce služby hostesiek, agentúry poskytujúce služby modeliek a modelov,
sprevádzanie do spoločnosti, požičiavanie oblekov a večerných šiat, agentúry poskytujúce služby sprievodcov a sprievodkýň, nie turistických,
agentúry poskytujúce stráženie detí v ich domovoch (babysitting), zostavovanie horoskopov, zoznamovacie služby, sprostredkovanie uvedených
služieb, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie uvedených služieb, poskytovanie
a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
(540) FLASH
(731) Mikuláš Santner - FLASH, Jeruzalemská 44, 917 01
Trnava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

1293-2006
17.7.2006
9, 16, 35, 36, 38, 41, 42
9 - Počítačové programy a počítačové systémy,
nahrané počítačové programy na prístup do bázy
dát; počítačový hardvér a softvér; optické a magnetické disky a pásky, počítače; tabuľkové výpočty; báza dát nehnuteľností na elektronických
médiách; softvér distribuovaný na CD-ROM
a iných nosičoch; optické disky; optické CD; mechanické nosiče údajov; počítače na prenos dát.
16 - Mapy (geografické), zemepisné mapy.
35 - Zoraďovanie údajov v informačných súboroch, reklama (online) v počítačovej sieti, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch, zbieranie a zoraďovanie údajov v počítačovej databáze; interaktívne obchodné služby s tovarom; poskytovanie obchodných informácií pomocou prostriedkov interaktívnej počítačovej informačnej
siete; služby v oblasti manažérskych informačných
systémov; reklamná činnosť; obchodné a riadiace
služby v oblasti informačných technológií, strategických výmen a obchodných postupov; zaobstarávanie obchodných a riadiacich informácií
vrátane informácií poskytovaných po telekomunikačných sieťach; poskytovanie online obchodných činností týkajúcich sa tovaru pomocou prostriedkov interaktívnej počítačovej informačnej
siete; služby v oblasti obchodných činností.
36 - Realitné agentúry a kancelárie; sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností;
správa nehnuteľností, oceňovanie a odhad nehnuteľností; poskytovanie finančných informácií
pomocou prostriedkov interaktívnej počítačovej
informačnej siete; poskytovanie finančných informácií pomocou počítačových sietí; služby v oblasti financovania.
38 - Online komunikácia prostredníctvom počítačových sietí, elektronická pošta, elektronický
prenos údajov obrazov a dokumentov cez počítačové terminály, elektronické uchovávanie a vyhľadávanie údajov a dokumentov, diaľkový prenos údajov a zvuku, počítačová komunikácia, telekomunikačné služby spojené s prenosom dát;
počítačové služby vo forme poskytovania viacnásobného užívateľského prístupu do počítačo-
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vých sietí a počítačových bulletinov na transfer
a šírenie širokého rozsahu informácií; poskytovanie prístupu do počítačovej siete; komunikácia
pomocou počítačových terminálov.
41 - Služby v oblasti športu, hier, hudby, divadla, kina, zábavy, vzdelávania, životného štýlu a záujmov.
42 - Vytváranie a udržiavanie počítačových webových stránok pre zákazníkov; počítačové programovanie, návrh a vývoj počítačového hardvéru
a softvéru; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá;
poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru;
inštalácia a prenájom hardvéru a softvéru; návrh
informačných systémov; bezpečnostné audity
informačných systémov; služby integrácie informačných systémov; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (web); služby v oblasti výskumu; predpovede počasia; služby spojené s návrhom a vývojom počítačov a počítačového softvéru; služby v oblasti počítačovej podpory; obnovovanie počítačových databáz.

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

(540) cmn.sk
(731) DATALAN, a. s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, SK;

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

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

1336-2006
21.7.2006
1, 2, 7, 8, 16, 17, 19, 35
1 - Lepidlá na priemyselné účely; rozpúšťadlá na
laky a fermeže; priemyselné chemikálie; technické kvapaliny patriace do tejto triedy; silikóny;
ochranné prípravky na škridly s výnimkou farieb
a olejov; tmely (vodoodolné chemické prípravky)
s výnimkou farieb; špárovacie hmoty.
2 - Farby; laky; náterové látky; fermeže; farbivá;
emailové farby; riedidlá; tužidlá, tvrdidlá; sikatíva (sušidlá) - všetko ako prísady pre farby, laky,
nátery a fermeže; moridlá; ochranné prostriedky
proti hrdzi a hnilobe dreva; ohňovzdorné nátery;
práškové náterové látky; práškové farby; tlačiarenské farby; impregnačné prostriedky na drevo,
kov a betón vo forme farieb; elektroforézne náterové látky; nátery na strešné krytiny; spojivá na
farby; penetračné nátery; protiplesňové nátery.
7 - Maliarske stroje; striekacie pištole na farbu.
8 - Ručné náradie a nástroje, špachtle, škrabky,
stierky.
16 - Maliarske štetce, maliarske valčeky.
17 - Izolačné materiály (polystyrén, montážne peny) a izolačné náterové farby.
19 - Náterové hmoty - omietky pre stavebníctvo.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
v uvedených triedach; obchodné a podnikateľské
poradenstvo; odborné obchodné poradenstvo; reklama.

(540)

1637-2006
5.9.2006
33
33 - Bylinkové likéry.

(554)
(591) modrá, zlatá, čierna
(731) Zwack Unicum Liköripari és Kereskedelmi Nyrt.,
Soroksári út 26, Budapešť HU 1095, HU;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
1760-2006
28.9.2006
32
32 - Pivo.

(591) zlatá, žltá, fialová, biela, červená, čierna
(731) Michalec Marián, Mgr., Mudroňova 1667/3, 020 01
Púchov, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1936-2006
26.10.2006
35, 43
35 - Sprostredkovanie práce.
43 - Prechodné ubytovanie, služby týkajúce sa rezervácie hotelových izieb prostredníctvom cestovných kancelárií alebo sprostredkovateľov; služby spojené so zaobstarávaním ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických ubytovniach, na farmách, v sanatóriách, rekreačných
zariadeniach a ozdravovniach.

(540) COOLAGENT
(731) EuroPair, s. r. o., Mickiewiczova 4, 816 35 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(591) biela, modrá, červená, žltá, oranžová, zelená, hnedá, ružová
(731) Ľ & Š s. r. o., Novozámocká 199, 949 05 Nitra, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
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2265-2006
8.12.2006
9, 16, 35, 38, 41, 42
9 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží,
správ, informácií, elektronické zoznamy a adresáre, elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
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16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, programy ako tlačené oznámenia, plagáty, fotografie, pohľadnice,
kalendáre, knihárske výrobky, propagačné materiály v papierovej forme; etikety, nálepky; ozdobné predmety z papiera; obalový materiál z papiera a plastických hmôt, tlačiarenské typy a štočky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, multimediálna reklama v počítačovej komunikačnej sieti, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných prostriedkoch, zabezpečovanie reklamy prostredníctvom potlače propagačných a reklamných predmetov, príprava inzertných stĺpcov, zabezpečovanie inzercie, prenájom
reklamných plôch a priestorov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom, sprostredkovanie obchodu s tovarmi, obchodný manažment, poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií, pomoc pri riadení obchodu,
vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov, inzertných oznamov a náborových textov, rozširovanie vzoriek, konzultačná
a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskum
trhu, sprostredkovanie uvedených služieb.
38 - Rozširovanie správ, informácií prostredníctvom informačných sietí, poskytovanie interaktívneho elektronického, zvukového a obrazového
spojenia, služby informačných kancelárií zverejňované cez, prostredníctvom alebo pomocou sieťového distribučného systému, sprostredkovanie
v uvedených činnostiach.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače,
publikácií, novín, časopisov, kníh a ostatných polygrafických výrobkov; fotografovanie, fotografická reportáž, organizovanie odborných akcií,
školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží
a spoločenských akcií, usporadúvanie kultúrnych
výstav; nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov, produkčná a agentúrna činnosť
v oblasti zábavy, výchovy a kultúry, usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií, poskytovanie elektronických
publikácií (online) bez možnosti kopírovania, poskytovanie informácií z oblasti vzdelávania, kultúry, športu a zábavy; všetko vrátane sprostredkovania.
42 - Tvorba počítačovej grafiky.

(540)

(591) červená
(731) TV TIP, a. s., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

2275-2006
11.12.2006
1, 3, 5, 30, 32
1 - Chemikálie určené pre priemysel, vedu a fotografiu, ako aj pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, umelé živice v surovom stave,
plastické hmoty v surovom stave, hnojivá pre
pôdu, zmesi do hasiacich prístrojov, prípravky na
kalenie a zváranie kovov, chemické látky určené
na konzervovanie potravín, triesloviny, lepidlá
a spojivá používané v priemysle.
3 - Prípravky na bielenie a iné pracie prostriedky,
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie
a brúsenie, mydlá, voňavkárske výrobky, éterické
oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody (lotions), zubné pasty.
5 - Farmaceutické, veterinárne a iné výrobky na
liečebné účely, vitamínové prípravky, energetické nápoje s liečivými účinkami.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo,
kávové náhradky; múka a prípravky z obilnín,
chlieb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie;
ľad na osvieženie; všetky menované tovary ekologického pôvodu a ekologicky vyrobené, rastlinného pôvodu; potravinové doplnky, nie na lekárske účely pozostávajúce prevažne z uvedených produktov.
32 - Pivo, minerálne vody, šumivé nápoje a iné
nápoje nealkoholické, nápoje a šťavy ovocné, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov, energetické nápoje.

(540) Diaskor MPX
(731) MedaPreX, s. r. o., Truhlářská 27/1518, 110 00
Praha, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

2276-2006
11.12.2006
1, 3, 5, 30, 32
1 - Chemikálie určené pre priemysel, vedu a fotografiu, ako aj pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, umelé živice v surovom stave,
plastické hmoty v surovom stave, hnojivá pre
pôdu, zmesi do hasiacich prístrojov, prípravky na
kalenie a zváranie kovov, chemické látky určené
na konzervovanie potravín, triesloviny, lepidlá
a spojivá používané v priemysle.
3 - Prípravky na bielenie a iné pracie prostriedky,
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie
a brúsenie, mydlá, voňavkárske výrobky, éterické
oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody (lotions), zubné pasty.
5 - Farmaceutické, veterinárne a iné výrobky na
liečebné účely, vitamínové prípravky, energetické nápoje s liečivými účinkami.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo,
kávové náhradky; múka a prípravky z obilnín,
chlieb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie;
ľad na osvieženie; všetky menované tovary ekologického pôvodu a ekologicky vyrobené, rastlinného pôvodu; potravinové doplnky, nie na lekárske účely pozostávajúce prevažne z uvedených produktov.
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5 - Farmaceutické, veterinárne a iné výrobky na
liečebné účely, vitamínové prípravky, energetické nápoje s liečivými účinkami.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo,
kávové náhradky; múka a prípravky z obilnín,
chlieb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie;
ľad na osvieženie; všetky menované tovary ekologického pôvodu a ekologicky vyrobené, rastlinného pôvodu; potravinové doplnky, nie na lekárske účely pozostávajúce prevažne z uvedených produktov.
32 - Pivo, minerálne vody, šumivé nápoje a iné
nápoje nealkoholické, nápoje a šťavy ovocné, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov, energetické nápoje.

32 - Pivo, minerálne vody, šumivé nápoje a iné
nápoje nealkoholické, nápoje a šťavy ovocné, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov, energetické nápoje.
(540) MPX MedaPreX
(731) MedaPreX, s. r. o., Truhlářská 27/1518, 110 00
Praha, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

2277-2006
11.12.2006
1, 3, 5, 30, 32
1 - Chemikálie určené pre priemysel, vedu a fotografiu, ako aj pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, umelé živice v surovom stave,
plastické hmoty v surovom stave, hnojivá pre
pôdu, zmesi do hasiacich prístrojov, prípravky na
kalenie a zváranie kovov, chemické látky určené
na konzervovanie potravín, triesloviny, lepidlá
a spojivá používané v priemysle.
3 - Prípravky na bielenie a iné pracie prostriedky,
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie
a brúsenie, mydlá, voňavkárske výrobky, éterické
oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody (lotions), zubné pasty.
5 - Farmaceutické, veterinárne a iné výrobky na
liečebné účely, vitamínové prípravky, energetické nápoje s liečivými účinkami.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo,
kávové náhradky; múka a prípravky z obilnín,
chlieb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie;
ľad na osvieženie; všetky menované tovary ekologického pôvodu a ekologicky vyrobené, rastlinného pôvodu; potravinové doplnky, nie na lekárske účely pozostávajúce prevažne z uvedených produktov.
32 - Pivo, minerálne vody, šumivé nápoje a iné
nápoje nealkoholické, nápoje a šťavy ovocné, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov, energetické nápoje.

(540) Artenal MPX
(731) MedaPreX, s. r. o., Truhlářská 27/1518, 110 00
Praha, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

2278-2006
11.12.2006
1, 3, 5, 30, 32
1 - Chemikálie určené pre priemysel, vedu a fotografiu, ako aj pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, umelé živice v surovom stave,
plastické hmoty v surovom stave, hnojivá pre
pôdu, zmesi do hasiacich prístrojov, prípravky na
kalenie a zváranie kovov, chemické látky určené
na konzervovanie potravín, triesloviny, lepidlá
a spojivá používané v priemysle.
3 - Prípravky na bielenie a iné pracie prostriedky,
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie
a brúsenie, mydlá, voňavkárske výrobky, éterické
oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody (lotions), zubné pasty.
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(540)

(731) MedaPreX, s. r. o., Truhlářská 27/1518, 110 00
Praha, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

2313-2006
18.12.2006
30
30 - Pekárske a cukrárske výrobky, a to sušienky,
jemné pečivo, sladké pečivo, cukrárske pečivo,
oplátky, tortové oplátky, torty, koláče, koláčiky,
zákusky, sladké vafle prázdne aj plnené, trubičky
prázdne aj plnené, čokoládové, kávové a kakaové
cukrovinky, čokoláda, obilné výrobky určené na
ľudskú výživu, trvanlivé pečivo, extrudované pečivo a pochutiny, müsli výrobky a zmesi, cereálne pečivo, kakao, kávové, kakaové a čokoládové
nápoje, cereálne tyčinky, müsli a müsli výrobky,
náplne, krémy, polevy, zmrzlina, mrazené krémy.

(540) NIOBE ICE CHOCOLATE
(731) ÚSOVSKO a. s., Klopina 33, 789 73 Úsov, CZ;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

5400-2006
5.4.2006
16, 35, 38, 41
16 - Tlačoviny, noviny, magazíny, časopisy, periodické a neperiodické publikácie vrátane príloh
a mimoriadnych vydaní.
35 - Reklamno-propagačná a inzertná činnosť,
online reklama v počítačovej sieti, komerčné
informácie poskytované online v počítačovej sieti, audiovizuálna tvorba určená na reklamné
a komerčné účely.
38 - Elektronická pošta, počítačová komunikácia,
posielanie správ, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača.
41 - Vydavateľsko-nakladateľská činnosť, online poskytovanie elektronických publikácií, publikácia
elektronických kníh, novín a časopisov online,
organizovanie a vedenie konferencií, seminárov
a workshopov poskytované online prostredníctvom
počítačovej siete, audiovizuálna tvorba s výnimkou reklamnej a komerčnej.
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(540)

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

(731) Raslavský František, Miletičova 68, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5811-2006
14.7.2006
41
41 - Vydávanie detského časopisu.

(540) Včielka
(731) NADÁCIA INTENDA, Pražská 11, 811 04 Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5812-2006
14.7.2006
41
41 - Vydávanie detského časopisu.

(540) Zornička
(731) NADÁCIA INTENDA, Pražská 11, 811 04 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5995-2006
30.8.2006
35, 41
35 - Reklama.
41 - Organizovanie lotérií.

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

(540)

(731) Emirates Group Holding S.A.L., Rachid Karameh St.; Ibisa Center, 3rd Floor, Beirut, LB;
(740) DEDAK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5996-2006
30.8.2006
35, 41
35 - Reklama.
41 - Organizovanie lotérií.

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

5997-2006
30.8.2006
35, 41
35 - Reklama.
41 - Organizovanie lotérií.

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

5998-2006
30.8.2006
35, 41
35 - Reklama.
41 - Organizovanie lotérií.

(540) meteotv
(731) OMEGA PLUS, spol. s r. o., Jelšová 11, 831 01
Bratislava, SK;

6091-2006
26.9.2006
35
35 - Maloobchodné služby supermarketov a hypermarketov, maloobchodné služby v oblasti tovarov v triedach 1 až 34 vrátane očných alebo
liečivých prístrojov, nástrojov a prípravkov na
predpis alebo aj bez predpisu, šošoviek, kontaktných šošoviek, okuliarov, ochranných okuliarov,
slnečných okuliarov, okuliarových rámov, retiazok a šnúrok, puzdier, častí a súčastí k všetkým
týmto tovarom vrátane príslušenstva a doplnkov
k okuliarom, prípravkov na čistenie očí a šošoviek, sprostredkovanie obchodu s tovarom, služby umožňujúce zákazníkom pohodlné prezeranie
a nákup tovarov prostredníctvom obchodných
domov, katalógov, zásielkovej služby, internetovej webovej stránky, prostredníctvom telekomunikačných médií alebo cez televízne nákupné
programy.

6092-2006
26.9.2006
35
35 - Maloobchodné služby supermarketov a hypermarketov, maloobchodné služby v oblasti tovarov v triedach 1 až 34 vrátane očných alebo
liečivých prístrojov, nástrojov a prípravkov na
predpis alebo aj bez predpisu, šošoviek, kontaktných šošoviek, okuliarov, ochranných okuliarov,
slnečných okuliarov, okuliarových rámov, retiazok a šnúrok, puzdier, častí a súčastí k všetkým
týmto tovarom vrátane príslušenstva a doplnkov
k okuliarom, prípravkov na čistenie očí a šošoviek, sprostredkovanie obchodu s tovarom, služby umožňujúce zákazníkom pohodlné prezeranie
a nákup tovarov prostredníctvom obchodných
domov, katalógov, zásielkovej služby, internetovej webovej stránky, prostredníctvom telekomunikačných médií alebo cez televízne nákupné
programy.

(540) OCULIS
(731) Emirates Group Holding S.A.L., Rachid Karameh St.; Ibisa Center, 3rd Floor, Beirut, LB;
(740) DEDAK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

6123-2006
3.10.2006
29
29 - Syry a syrové nátierky.
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(731) LEVICKÉ MLIEKÁRNE a. s., Júrska cesta 2,
934 01 Levice, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

vý a prútený, nábytok sklenený, kancelársky nábytok, detský nábytok, záhradný nábytok, nábytok skladací a prenosný, matrace, podušky, podhlavníky, vankúše, posteľné matrace, nábytkové
zostavy, zrkadlá a súčasti zrkadiel, kuchynské
linky, diely pre kuchynské linky, kancelárske stoličky a kreslá, nábytok z náhradkových materiálov, poličky, bytové doplnky patriace do tejto
triedy, nábytkové kolieska nekovové, nábytkové
kovanie nekovové, posuvné nábytkové systémy
pre dvere, šatne a uzatváracie steny priestoru,
nábytkové úchytky, nábytkové hrany, nábytkové
rolety z plastu, nábytkové narážacie hrany, klzáky pre nábytok, celoplastové kolieska k nábytku,
nábytkové dvierka, nábytkové hrany z plastu,
podpierky pod police nekovové, nábytkové výsuvné odpadkové koše ako súčasť nábytku, výrobky z dreva, korku, prútia, rákosia, trstiny, slonoviny, kostíc, korytnačiny, jantáru, perleti, morskej peny, buničiny a z náhradiek týchto hmôt
alebo z plastických hmôt určených ako bytové
doplnky alebo okrasné predmety, nábytok pre
kultúrne, verejné, športové, spoločenské, rekreačné a sakrálne zariadenia a budovy, nábytok pre
zdravotnícke zariadenia a budovy s výnimkou
špeciálneho nábytku na lekárske účely, nábytok
pre hotely.
24 - Tkaniny a textilné výrobky, ktoré nie sú
uvedené v iných triedach, posteľné pokrývky,
obrusy s výnimkou papierových, paplóny.
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné
obklady podláh.
37 - Opravy, renovácia, údržba a montáž nábytku, nábytkového príslušenstva, montáž nábytkových zostáv, montáž bytových interiérov, prestavby a rekonštrukcie interiérov.
40 - Stolárstvo.

6188-2006
18.10.2006
29
29 - Syry.

(591) biela, modrá, zelená, žltá, hnedá, červená
(731) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

6189-2006
18.10.2006
29
29 - Syry.

(591) biela, modrá, zelená, žltá, červená
(731) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6208-2006
20.10.2006
12, 28, 41
12 - Zariadenia na pohyb vo vode.
28 - Športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach.
41 - Zabezpečovanie výcvikov, kurzov, školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
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(540)

(731) Milisdörfer Libor, Jeremiášova 1950/7, 370 01
České Budějovice, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

(731) DIVIDEND MANUFACTURING, a. s., Tabaková 1, 969 01 Banská Štiavnica, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6320-2006
8.11.2006
20, 24, 27, 37, 40
20 - Nábytok a nábytkové diely v triede 20, čalúnený a drevený nábytok, najmä obývacie steny,
spálne, čalúnené súpravy, kuchynský nábytok, nábytok lôžkový, nábytok kovový, nábytok ratano-

6321-2006
8.11.2006
20, 24, 27, 37, 40
20 - Nábytok a nábytkové diely v triede 20, čalúnený a drevený nábytok, najmä obývacie steny,
spálne, čalúnené súpravy, kuchynský nábytok,
nábytok lôžkový, nábytok kovový, nábytok ratanový a prútený, nábytok sklenený, kancelársky
nábytok, detský nábytok, záhradný nábytok, nábytok skladací a prenosný, matrace, podušky,
podhlavníky, vankúše, posteľné matrace, nábytkové zostavy, zrkadlá a súčasti zrkadiel, kuchynské linky, diely pre kuchynské linky, kancelárske
stoličky a kreslá, nábytok z náhradkových materiálov, poličky, bytové doplnky patriace do tejto
triedy, nábytkové kolieska nekovové, nábytkové
kovanie nekovové, posuvné nábytkové systémy
pre dvere, šatne a uzatváracie steny priestoru,
nábytkové úchytky, nábytkové hrany, nábytkové
rolety z plastu, nábytkové narážacie hrany, klzá-
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ky pre nábytok, celoplastové kolieska k nábytku,
nábytkové dvierka, nábytkové hrany z plastu,
podpierky pod police nekovové, nábytkové výsuvné odpadkové koše ako súčasť nábytku, výrobky z dreva, korku, prútia, rákosia, trstiny, slonoviny, kostíc, korytnačiny, jantáru, perleti, morskej peny, buničiny a z náhradiek týchto hmôt
alebo z plastických hmôt určených ako bytové
doplnky alebo okrasné predmety, nábytok pre
kultúrne, verejné, športové, spoločenské, rekreačné a sakrálne zariadenia a budovy, nábytok pre
zdravotnícke zariadenia a budovy s výnimkou
špeciálneho nábytku na lekárske účely, nábytok
pre hotely.
24 - Tkaniny a textilné výrobky, ktoré nie sú
uvedené v iných triedach, posteľné pokrývky,
obrusy s výnimkou papierových, paplóny.
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné
obklady podláh.
37 - Opravy, renovácia, údržba a montáž nábytku, nábytkového príslušenstva, montáž nábytkových zostáv, montáž bytových interiérov, prestavby a rekonštrukcie interiérov.
40 - Stolárstvo.

(540)

(591) modrá, biela, žltá, červená, hnedá, fialová
(731) Milisdörfer Libor, Jeremiášova 1950/7, 370 01
České Budějovice, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

6371-2006
20.11.2006
9, 35, 36, 38, 41, 42
9 - Počítačový softvér; kompletné rady firemných softvérov; operačné systémy; počítačový
softvér pre vývojárov softvéru na tvorbu, editáciu
a testovanie iných počítačových programov a webových stránok; kompilačné programy, editorské
programy, ladiace programy a programové nástroje na tvorbu iných počítačových programov;
počítačové programy, konkrétne herný softvér
pre počítače a prehrávače videohier; softvér na
prijímanie, zobrazovanie, uchovávanie a organizovanie elektronicky publikovaných diel; CD-ROM
a stiahnuteľné referenčné diela z rôznych oblastí;
počítačový softvér na monitorovanie prevádzky
a úpravy nastavení počítačového modemu na optimalizáciu komunikácie a prenosu dát medzi počítačom a poskytovateľom služieb internetu; počítačový softvér na inštaláciu a nastavenie počítačových modemov; počítačový softvér na dizajn a
vývoj počítačových modemov; počítačový softvér na overovanie užívateľa, zabezpečenie a výmenu podpisov a kľúčov a výmenu dát; počítačové programy na vývoj iných počítačových programov; internetové zariadenia, konkrétne počítače na prístup na internet; televízory; počítače
a bezdrôtové telefonické zariadenia na prístup do

káblových sietí; zariadenia a prístroje na vytváranie a zabezpečenie fungovania bezdrôtových
sietí a globálnych komunikačných sietí; rozšírenia pamäte pre videoherné konzoly; videokábel
na použitie s videohernými konzolami; televízne
set-top boxy; riadiace jednotky káblovej televízie; diaľkové ovládače pre televízory, počítače
a DVD prehrávače; elektronické zariadenia na
prijímanie priamo vysielaných satelitných signálov, konkrétne prijímače, satelitné parabolické
antény, antény a ich diaľkové riadiace jednotky
predávané spolu ako jednotka; telefóny; mobilné
telefóny; pagery; rádiá; elektronické zariadenia
pre domácu zábavu, konkrétne stereotunery, zosilňovače, prijímače, CD prehrávače, DVD prehrávače a reproduktory; videonahrávacie a prehrávacie zariadenia a ich monitory a displeje; videoherné zariadenia pre televízory; počítačový
hardvér; interaktívne videoherné zariadenia pozostávajúce z počítačového hardvéru a softvéru
a príslušenstva, konkrétne herné konzoly, herné
ovládače a softvér na obsluhu herných ovládačov; DVD ovládače; vreckové počítače; fotoprehliadače na prezeranie digitálnych obrázkov uchovaných na disku v televíznom prijímači; počítačové zariadenia na ovládanie počítačového kurzora, konkrétne počítačová myš alebo guľôčkový
ovládač na klávesnice, guľôčkové ovládače, klávesnice, joysticky a pretekárske volanty na ovládanie vstupu videohry; smart karty, konkrétne pamäťové karty, karty integrovaných obvodov a karty obsahujúce mikroobvody; operačné systémy
a programové nástroje pre smart karty.
35 - Organizácia a riadenie komerčných výstav,
predajných veľtrhov a obchodných konferencií
v oblasti počítačov, počítačových systémov, počítačových sietí, počítačového hardvéru a periférnych zariadení, počítačového softvéru, vývoja
softvéru, telekomunikácií, internetu, interaktívnej
televízie a počítačového a videoherného softvéru
a vybavenia; online obchodné poradenské a manažérske služby prostredníctvom internetu; služby zásielkového predaja a online počítačové maloobchodné predajné služby z oblasti počítačového hardvéru a softvéru, publikácií o počítačovom hardvére a softvére, referenčné diela, vzdelávacie a jazykové produkty; online objednávacie
služby, konkrétne poskytovanie informácií a odkazov na online predajne ponúkajúce knihy a publikácie, hry a hračky; reklamné a marketingové
služby, konkrétne propagácia tovaru a služieb iných
osôb prostredníctvom počítačových sietí, bezdrôtových sietí a internetu; rozširovanie reklám za
iné osoby prostredníctvom elektronickej pošty
a cez počítačové siete, bezdrôtové siete a internet; poskytovanie manažérskej asistencie, konkrétne asistencia iným osobám pri priamej elektronickej poštovej reklame a asistencia iným osobám pri umiestňovaní a spúšťaní reklám na počítačových sieťach a internete; propagácia tovaru a
služieb iných osôb poskytovaním hypertextových
odkazov na webových stránkach iných osôb; poskytovanie spotrebiteľských obchodných informácií o rôznych produktoch prostredníctvom internetu; poskytovanie odkazov na online aukčné
stránky a online predajne iných osôb v rôznych
oblastiach; poskytovanie informácií o firemných
adresároch cez globálnu počítačovú sieť; poskytovanie online služieb vyhľadávania pracovných
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miest; poskytovanie online informácií v oblasti
obchodu; služby obchodného manažmentu a reklamy pre iné osoby, správa zoznamov a poskytovanie asistenčných služieb pri priamej poštovej
reklame; asistencia iným osobám pri umiestňovaní a spúšťaní reklám na počítačových sieťach
a globálnych komunikačných sieťach; účtovacie
služby; poskytovanie informácií prostredníctvom
internetu z oblasti zamestnania, personálneho poradenstva; vyhľadávanie informácií a poskytovanie poradenstva z mapových dátových súborov
pre zákazníkov.
36 - Lízing softvéru.
38 - Služby internetových prehliadačov, t. j. poskytovanie prístupu do svetovej počítačovej siete; poskytovanie online prístupu do počítačovej
databázy obsahujúcej informácie z oblasti firemnej komunikácie a obchodu prostredníctvom internetu.
41 - Organizovanie kurzov, seminárov a školení,
vydavateľská činnosť okrem vydávania reklamných a náborových textov.
42 - Počítačové služby, konkrétne poskytovanie
služieb technickej podpory a poradenstva v oblasti počítačov, softvéru, elektroniky, údržby a rozvoja webových stránok, zabezpečenia a overovania počítačov a sietí, počítačových sietí, správy dokumentov a systémov pracovných skupín; služby
testovania počítačového hardvéru a softvéru; počítačové služby, konkrétne poskytovanie aktualizácií softvéru prostredníctvom počítačových sietí
a globálnych komunikačných sietí; služby počítačového programovania; poskytovanie licencií
na duševné vlastníctvo, konkrétne obchodných
známok; prenájom softvéru; poskytovanie dočasného užívania online nestiahnuteľného softvéru
pre pracovné skupiny a tvorbu a správu dokumentov; poskytovanie vlastných online webových stránok obsahujúcich informácie predvolené užívateľom, ktoré zahŕňajú vyhľadávače a online webové odkazy na iné webové stránky; poskytovanie licencií na počítačový softvér a technológiu; služby internetových prehliadačov, najmä tvorba, návrh alebo aktualizácia internetových prehliadačov.
(540)

(731) AGEMSOFT, a. s., Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

6382-2006
24.11.2006
6, 9, 11, 19, 37, 40, 42
6 - Dvere kovové nezahrnuté v iných triedach,
dvere kovové odolné proti ohňu, dvere oceľové,
dvere z kujného železa, dvere plné; dverové klopadlá a držadlá k dverovým klopadlám, dverové
kovanie (kovové), dverné rámy kovové, dverové
kľučky (kovové), dverové zarážky a krúžky zarážok (kovové), kovanie okenné, kovanie stavebné,
kovanie na posuvné dvere, kovanie nábytkové
kovové, obecné kovy v surovom stave a polospracovanom stave a ich zliatiny, mreže, haly kovové montované, závesy kovové, závesné systé-
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my pre stropné podhľady, panely kovové, kovové stavebné dielce, kovové rúrky, kovové lišty
pre stavbu stropov a stien, valcované profily z plechu, pretlačované profily, kotvy, kovadliny, zvony, koľajnice a iný kovový materiál pre železnice; reťaze (s výnimkou hnacích reťazí na vozidlá); kovové káble a neelektrické drôty, stavebné
dielce, liate, valcované, kované, stavebné hmoty
tavené, ako aj tavené stavebné dielce, stavebné
materiály liate alebo valcované (kovové), stavebné materiály z bieleho kovu, stavebné alebo nábytkové kovanie zo zliatiny "britania", kovové
potreby zámočnícke a klampiarske, kovové rúrky, zámočnícke výrobky, klince a skrutky, iné
výrobky z kovu neobsiahnuté v iných triedach,
surové železo, hliník, odliatky kovové, odliatky
z liatiny, odliatky zo šedej liatiny, odliatky z hliníka, modely zlievarenské kovové, formy na liatie kovov, lešenie kovové, laná kovové, obkladové dosky a dlaždice kovové, okenné rámy kovové, okná kovové, okenné stavače, kovové rúry,
nedobytné pokladne a schránky, oceľové guľôčky, podkovy, rudy, nádoby valcovité, kovové
(bubny), nádoby na stlačený plyn, fitingy - spojky pre kovové potrubie, parné potrubie, ústredné
kúrenie, odliatky trojrozmerné, kovové odliatky
praciek k opaskom, liatinové riady, kolíky a tyče
stanové z kovov, kovové stavebné konštrukcie,
kovové tesnenie pre upchávkové puzdrá, kovy
ľahké, kovy ložiskové, kovy ložiskové, kovy
obecné, nie polospracované, kovy rafinované,
kovy zváracie, kovy tvarované rôznym spôsobom, lisované, razené, kované, frézované, vŕtané,
sústružené (neobsiahnuté v iných triedach), kovové podperné plechy alebo dosky, kovové mriežky ku krbom, kovové mreže, kovanie (z alfenidu,
alpaky, anglického kovu) pre stavby alebo pre
nábytok, kovanie na výrobky stavebného stolárstva, ploty kovové, oceľ, oceľ cementačná, oceľ
čiastočne tvarovaná (spracovaná), oceľ galvanizovaná, oceľ koľajnicová, oceľ liata, oceľ nástrojová, pásová, plávková, rýchlorezná, surová, kujná, ťahaná a tyčová, ingoty ocele, oceľové vlky,
oceľ ušľachtilá, oceľ valcovaná, vanádová a zušľachtená, oceľové konštrukcie neprenosné a stavebné oceľové dielce, oceľové gule, oceľové ostnaté pásy, oceľové predmety tvarované (neobsiahnuté v iných triedach), oceľové stožiare, oceľové zvinovacie rolety, oceľové rúrky a rúry,
oceľové výrobky (neobsiahnuté v iných triedach),
oceľový drôt, oceľový plech, oceľové dvere, potrubie oceľové, požiarne uzávery stavebných otvorov.
9 - Hasiace prístroje, protipožiarne, samočinné hasiace zariadenia, zariadenia pre striekanie požiarnych uzáverov.
11 - Hydranty, hydranty vodovodné, hydrantované systémy.
19 - Dvere krídlové (drevené), dvere posuvné drevené, dvere posuvné sklenené, dvere sklznicové
(sklenené), dverné rámy nekovové, dverné výplne (nekovové); dvere sklenené, odolné proti ohňu;
stavebné a dekoračné prvky z betónu, stavebné
dielce na strešné konštrukcie, stavebné drevo, stavebné hmoty, stavebný kameň, opracovaný alebo
neopracovaný; stavebná lepenka, stavebný materiál (nekovový), surový, polospracovaný alebo
spracovaný; plastický materiál, stavebný papier,
stavebné sklo, cement, vápno, malta, sadra, štrk,
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obklady pecí (výmurovky) z ohňovzdorného plastického materiálu, kameň na krby, kameninové
kachličky, kamenné dlaždice, kamene žiaruvzdorné z ílu, stavebný materiál nekovový, kameň prírodný a umelý, betón, betón armovaný, betónové
dosky, betónové okenné stĺpiky, betónové preklady, betónové dlaždice, kameninové alebo cementové rúry, výrobky na stavbu ciest, asfalt,
smola a živec, tehly a tehliarske výrobky, prenosné domy, obkladačky, obkladové dosky a dlaždice nekovové, nekovové panely na obklady
stien, stropné akustické a dekoračné podhľady,
dvere nekovové, okenné rámy nekovové, okenné
sklo, vláknité stavebné panely a dosky, steny
drevené, vláknité a z aglomerovaného materiálu;
kamenné pomníky, krby, komíny, papier dechtový (ako krytina), drevené dlažobné kocky, dyhy
z dreva, drevené ostenie, drevo atlasové, drevo
banské, stavebné drevo, stavebné drevené polotovary, drevené montované stavby najmä na táborenie (podsady pod stany, jedálne, umyvárne,
WC), drevo na debny, drevo na dyhy, drevo preglejkové, drevo schopné formovania, drevo stavebné, drevo tvarované, drevo spôsobilé na liatie
(zmes dreveného prachu), drevolepenka pre stavebníctvo, podlahy a stropy na stavby, materiály
na jednoliatu podlahu, podlaha drevená, podlahovina z korkovej drte, nekovové potreby na stavbu podláh, dlaždice nekovové, bridlice na strechy,
bridlica prírodná alebo umelá, bridlica ako krytina, bridlicové dosky brúsené, hladené alebo opracované inak, bridlicový prach, sklo s drôtenou
vložkou, požiarne odolné sklo vrátane drátkového, dvere presklené, sklo nepriestrelné, sklo stavebné, presklené steny s požiarnou odolnosťou.
37 - Stavby a opravy, uskutočňovanie bytových
a občianskych stavieb, uskutočňovanie priemyslových stavieb, murárske práce, železobetonárske
práce, zhotovovanie železných výstuh do betónu,
prenájom stavebných (staveniskových) strojov,
prenájom lešení; stavebné inžinierske, poľnohospodárske zariadenia - opravy; údržba spojená s prenájmom nehnuteľností, stroje - údržba a opravy,
opravy automobilov, prenájom dielenských strojov, montážne stavebné práce, monitorovanie
stavieb a interiérov, špeciálne úpravy akustických vlastností interiérov, inštalácia akustických
(zvukovo-izolačných) panelov, montáže sadrokartónových dielcov, montáže deliacich stien a priečok, montáže sadrokartónových systémov, montáže zdvíhacích podláh (pre rozvody pod podlahou), zariaďovanie kancelárií (strojmi a prístrojmi), inštalácie a opravy žalúzií, stavby pozemné
inžinierske a vodné, izolačné práce, čistenie fasád, dláždičské práce, pokladanie podláh, vysúšanie stavieb, opravy a udržovanie stavieb, maliarske, lakovnícke a tapetárske práce, čistenie stavieb, kachlí, kanálov, práce štukatérske, omietkárske a sadrovacie, ošetrovanie drevených stavieb, konštrukcií, nábytku a iných výrobkov, čistenie a údržba motorových vozidiel, zneškodňovanie škodlivín, hmyzu a buriny, montáž a údržba konštrukcií vykurovacích a plynových zariadení, inštalácia a opravy poplašného zariadenia
proti vlámaniu a pre prípad požiaru, inštalácie
elektrické.

40 - Spracovanie a úprava materiálov, spracovanie plastických hmôt, spracovanie kovov, spracovanie dreva; garbiarske práce, farbenie, príprava, spracovanie a povrchové zušľachťovanie koží, povrchová úprava kovov, eloxovanie, emailovanie, galvanizácia, fosfátovanie, chrómovanie,
zinkovanie, apretácia textilu, bielenie a farbenie
látok, tlač litografická, sadzba tlačovín, fotosadzba, počítačová úprava fotografie.
42 - Architektonické služby, služby architektov,
krajinárov, záhradných architektov, projektovanie stavieb, znalecké posudky - inžinierske práce,
počítačové navrhovanie tlačovín, rešerše vedecké
a priemyslové, programovanie, programovanie
počítačmi; revízia, odborná kontrola plynových
zariadení, skúšky vybraných tlakových zariadení;
technické poradenstvo (požiarne), tvorba softvéru a programov, softvér - návrhy, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem
fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov
a dokumentov z fyzických médií na elektronické
médiá, tvorba a údržba počítačových stránok
(web) pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových stránkach (web), inštalácia počítačových
programov, návrh počítačových systémov, programovanie internetových databázových systémov
a internetových aplikácií, konštrukcia WWW
prezentácií a riešenie WWW serverov, aktualizácia počítačových programov, údržba počítačových programov, prenájom času na prístup do
počítačových databáz, zhotovovanie kópií počítačových programov, technické štúdie v oblasti
počítačov a programového vybavenia, výskum
a vývoj a tvorba systémov na elektronické obchodovanie a informačných technológií, programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií, programovanie multimediálnych aplikácií, vytváranie a modelovanie 3D animácií, interaktívnych a grafických programov,
počítačové animácie a vizualizácie, grafický dizajn.
(540) HASIL
(731) HASIL, s. r. o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

29-2007
9.1.2007
35, 41, 42
35 - Sprostredkovateľská obchodná činnosť v oblasti tovarov a služieb s kartografickou a geografickou tematikou, automatizované spracovanie dát
v administratíve, komerčné informačné kancelárie, marketing, marketingové štúdie, obchodné
administratívne služby, obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodný alebo podnikateľský
prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a rozširovanie reklamných textov,
zásielkové reklamné služby, podpora predaja (pre
tretie osoby), poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, poradenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo pod-
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nikateľských informácií, prieskum trhu, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo,
rozmnožovanie a kopírovanie dokumentov, sekretárske služby, spracovanie textov, sprostredkovanie obchodu s mapami, kartografickými a geodetickými prístrojmi a zariadeniami, kartografickými a geodetickými publikáciami a kartografickým a geodetickým softvérom, uverejňovanie reklamných textov, vedenie kartoték v počítači,
vedenie účtovných kníh, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, zbieranie údajov
do počítačových databáz, zaraďovanie údajov
v počítačových databázach, zostavovanie výpisov
z účtov, zhromažďovanie, zoraďovanie dát v platobnom styku, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 41 a 42.
41 - Fotografická reportáž, fotografovanie, digitálne fotografovanie, spracovanie digitálnej fotografie, aerofotosnímky, tvorba videozáznamov na
zmluvnom základe, požičiavanie nahratých nosičov zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných,
vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov, výchovno-vzdelávacia činnosť
v oblasti životného prostredia; vydavateľská činnosť v oblasti životného prostredia, geografie
a kartografie.
42 - Zememeračstvo, kartografia, digitálna kartografia, tvorba máp, geodézia, navrhovanie a vypracovávanie geografických informačných systémov, geologické expertízy, poradenstvo v oblasti úspory energie, odborné poradenstvo týkajúce
sa výskumu v oblasti ochrany životného prostredia; získanie a spracovávanie informácií týkajúcich sa výskumu v oblasti ochrany životného
prostredia, projekčná činnosť, štúdie technických
projektov, prenájom strojov a prístrojov, kalibrácia, kontrola kvality, technický prieskum, expertízy (inžinierske práce), projektová činnosť v oblasti priemyslu a energetiky, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti úspory energie, poradenská a konzultačná činnosť týkajúca sa výskumu
a vývoja v oblasti priemyslu a energetiky, poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, odborné poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru, prenájom počítačov, prenájom
počítačového softvéru, tvorba softvéru, servis
počítačových programov, navrhovanie a projektovanie počítačových sietí.
(540)

manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie), nástroje ako časti strojov, zariadenia na
obrábanie, obrábacie stroje, plniace stroje, prevodové skrine s výnimkou prevodoviek do pozemných vozidiel, prevody strojov, roboty (stroje), skrine alebo stojany ako časti strojov, triediace stroje, zdvíhacie zariadenia, zdviháky (stroje).
8 - Leštiace, glazovacie nástroje, nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie), nože, nožnice, rezačky, ručné nástroje a náradie (na ručný
pohon), valcovačky, závitníky (ručné nástroje),
závitnice (ručné nástroje).
9 - Operačné programy, počítačový softvér, rozvádzače, rozvodné panely, rozvodné skrine, skriňové rozvádzače, spojovacie skrinky.
35 - Marketingové štúdie, maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v oblasti tovarov a služieb
zaradených v triedach 7, 8, 9, 35, 36, 37, 40 a 42,
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, personálne poradenstvo, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom reklamných priestorov, prieskum trhu, reklama, reklamné plochy (prenájom),
riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov.
36 - Nehnuteľnosti (prenájom), prenájom kancelárskych priestorov.
37 - Lakovanie, glazovanie, maľovanie a natieranie, pieskovanie, počítače (montáž, údržba a opravy), prenájom strojov a zariadení.
40 - Elektrolytické pokovovanie, galvanizácia,
pozinkovanie, kalenie kovov, obrusovanie, pílenie, pokovovanie, popúšťanie kovov, spájkovanie,
úprava a spracovanie kovov, zváranie.
42 - Aktualizácia počítačových programov, expertízy (inžinierske práce), kalibrácia, navrhovanie
(priemyselný dizajn), počítačové programovanie,
počítačové programy (aktualizovanie), počítačové
programy (inštalácia), poradenstvo v oblasti počítačových programov, servis počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, priemyselný dizajn, prieskumy (inžinierske
práce), projekty, štúdie technických projektov, projektová činnosť, tvorba softvéru, výskum a vývoj
nových výrobkov (pre zákazníkov), výskum (strojársky).
(540)

(731) VUKOV EXTRA, a. s., Volgogradská 13/A, 080 01
Prešov, SK;

(731) Esprit s. r. o., Pletiarska 2, 969 01 Banská Štiavnica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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135-2007
22.1.2007
7, 8, 9, 35, 36, 37, 40, 42
7 - Dopravníky ako stroje, drevoobrábacie stroje,
baliace stroje, drviče (stroje), lisovacie stroje, ohýbačky ako stroje, rezacie stroje, vibrátory (stroje),
kovoobrábacie stroje, lisy, manipulátory (stroje),

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

(540)

140-2007
22.1.2007
5, 29
5 - Nutrične obohatené mlieko na lekárske použitie.
29 - Mlieko, ktoré je nutrične obohatené, a výrobky na báze mlieka, ktoré sú nutrične obohatené, najmä nápoje na báze mlieka obsahujúce vitamíny, minerály, výživu (nápoje posilňujúce);
diétne a nutričné doplnky, nie na lekárske použitie.

INCREDI-MILK
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(731) Mead Johnson & Company, a Delaware Corporation, 2400 West Lloyd Expressway, Evansville,
Indiana 47721, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

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

177-2007
26.1.2007
41
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; detské škôlky, klubové služby (výchovno-zábavné), kluby zdravia (telesné cvičenia), organizácia a vedenie dielní na výučbu,
služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava), predstavenia (výroba divadelných alebo
iných náučných a výchovno-vzdelávacích podujatí); športová a kultúrna činnosť.

(540)

(591) čierna, oranžová
(731) Miklošková Marcela, Mgr., Piešťanská 7, 831 02
Bratislava, SK;

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

180-2007
29.1.2007
35, 41
35 - Predvádzanie (služby modeliek) na reklamné
účely a podporu predaja.
41 - Organizovanie kultúrnych, zábavných a športových súťaží; usporadúvanie súťaží krásy; organizovanie seminárov.

(540)

(591) červená, čierna
(731) Čejková Jana, Mgr., Janovská 393, 109 00 Praha,
CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

210-2007
1.2.2007
9, 35, 36
9 - Nahrané počítačové programy, počítačový softvér.
35 - Príprava a vyhotovenie daňových priznaní,
účtovníctvo, vedenie účtovných kníh.
36 - Daňové odhady (služby), oceňovanie a odhady (daňové), finančné služby, finančné poradenstvo, finančné informácie, daňové poradenstvo.

231-2007
5.2.2007
9, 16, 25, 35, 41, 42
9 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží,
správ, informácií, elektronické zoznamy a adresáre, elektronicky šírené informačné materiály,
časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, programy ako tlačené oznámenia, plagáty, fotografie, pohľadnice,
kalendáre, ceruzky, perá, písacie potreby, zápisníky, listový papier, papierové obrúsky, knihárske výrobky, reklamné materiály v papierovej
forme; etikety (s výnimkou textilných), nálepky;
ozdobné predmety z papiera; puzdrá na písacie
potreby, perečníky, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, papierové a plastové tašky a vrecká,
obalový materiál z papiera a plastických hmôt.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy, doplnky odevov, ako sú kravaty, potné vložky, šály, šatky.
35 - Reklamná činnosť, vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch pre zákazníkov, multimediálna reklama v počítačovej komunikačnej
sieti, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných prostriedkoch, zabezpečovanie reklamy prostredníctvom potlače propagačných
a reklamných predmetov, prenájom reklamných
plôch a priestorov, organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov
a inzertných oznamov, rozširovanie vzoriek, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede
35, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triede 41.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače,
publikácií, novín, časopisov, kníh a ostatných polygrafických výrobkov, zvukových a audiovizuálnych nosičov; organizovanie a usporadúvanie
súťaží, hudobných festivalov a iných spoločenských akcií; produkčná a agentúrna činnosť
v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie záujmových klubov; organizovanie odborných a vzdelávacích akcií; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez možnosti kopírovania, poskytovanie informácií z oblasti vzdelávania, kultúry, športu a zábavy.
42 - Tvorba počítačovej grafiky.

(540)

(540)

(591) oranžová, sivá
(731) Daně raz dva s. r. o., Na Jahodách 1291, 148 00
Praha, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(591) žltá, modrá, červená, zelená, fialová,
(731) FORZA, a. s., Skuteckého 23, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

232-2007
5.2.2007
9, 16, 25, 35, 41, 42
9 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží,
správ, informácií, elektronické zoznamy a adresáre, elektronicky šírené informačné materiály,
časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, programy ako tlačené oznámenia, plagáty, fotografie, pohľadnice,
kalendáre, ceruzky, perá, písacie potreby, zápisníky, listový papier, papierové obrúsky, knihárske výrobky, reklamné materiály v papierovej
forme; etikety (s výnimkou textilných), nálepky;
ozdobné predmety z papiera; puzdrá na písacie
potreby, perečníky, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, papierové a plastové tašky a vrecká,
obalový materiál z papiera a plastických hmôt.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy, doplnky odevov, ako sú kravaty, potné vložky, šály, šatky.
35 - Reklamná činnosť, vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch pre zákazníkov, multimediálna reklama v počítačovej komunikačnej
sieti, prenájom reklamného času vo všetkých
komunikačných prostriedkoch, zabezpečovanie
reklamy prostredníctvom potlače propagačných
a reklamných predmetov, prenájom reklamných
plôch a priestorov, organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov
a inzertných oznamov, rozširovanie vzoriek, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede
35, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače,
publikácií, novín, časopisov, kníh a ostatných polygrafických výrobkov, zvukových a audiovizuálnych nosičov; organizovanie a usporadúvanie
súťaží, hudobných festivalov a iných spoločenských akcií; produkčná a agentúrna činnosť
v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie záujmových klubov; organizovanie odborných a vzdelávacích akcií; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez možnosti kopírovania, poskytovanie informácií z oblasti vzdelávania, kultúry, športu a zábavy.
42 - Tvorba počítačovej grafiky.

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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233-2007
5.2.2007
9, 16, 25, 35, 41, 42
9 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží,
správ, informácií, elektronické zoznamy a adresáre, elektronicky šírené informačné materiály,
časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, programy ako tlačené oznámenia, plagáty, fotografie, pohľadnice,
kalendáre, ceruzky, perá, písacie potreby, zápisníky, listový papier, papierové obrúsky, knihárske výrobky, reklamné materiály v papierovej
forme; etikety (s výnimkou textilných), nálepky;
ozdobné predmety z papiera; puzdrá na písacie
potreby, perečníky, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, papierové a plastové tašky a vrecká,
obalový materiál z papiera a plastických hmôt.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy, doplnky odevov, ako sú kravaty, potné vložky, šály, šatky.
35 - Reklamná činnosť, vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch pre zákazníkov, multimediálna reklama v počítačovej komunikačnej
sieti, prenájom reklamného času vo všetkých
komunikačných prostriedkoch, zabezpečovanie
reklamy prostredníctvom potlače propagačných
a reklamných predmetov, prenájom reklamných
plôch a priestorov, organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov
a inzertných oznamov, rozširovanie vzoriek, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede
35, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače,
publikácií, novín, časopisov, kníh a ostatných polygrafických výrobkov, zvukových a audiovizuálnych nosičov; organizovanie a usporadúvanie
súťaží, hudobných festivalov a iných spoločenských akcií; produkčná a agentúrna činnosť
v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie záujmových klubov; organizovanie odborných a vzdelávacích akcií; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez možnosti kopírovania, poskytovanie informácií z oblasti vzdelávania, kultúry, športu a zábavy.
42 - Tvorba počítačovej grafiky.

(540)

(540)

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

(591) červená, žltá, modrá, červená, zelená,
(731) FORZA, a. s., Skuteckého 23, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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234-2007
5.2.2007
9, 16, 25, 35, 41, 42
9 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží,
správ, informácií, elektronické zoznamy a adresáre, elektronicky šírené informačné materiály,
časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, programy ako tlačené oznámenia, plagáty, fotografie, pohľadnice,
kalendáre, ceruzky, perá, písacie potreby, zápisníky, listový papier, papierové obrúsky, knihárske výrobky, reklamné materiály v papierovej
forme; etikety (s výnimkou textilných), nálepky;
ozdobné predmety z papiera; puzdrá na písacie
potreby, perečníky, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, papierové a plastové tašky a vrecká,
obalový materiál z papiera a plastických hmôt.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy, doplnky odevov, ako sú kravaty, potné vložky, šály, šatky.
35 - Reklamná činnosť, vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch pre zákazníkov, multimediálna reklama v počítačovej komunikačnej
sieti, prenájom reklamného času vo všetkých
komunikačných prostriedkoch, zabezpečovanie
reklamy prostredníctvom potlače propagačných
a reklamných predmetov, prenájom reklamných
plôch a priestorov, organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov
a inzertných oznamov, rozširovanie vzoriek, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede
35, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače,
publikácií, novín, časopisov, kníh a ostatných polygrafických výrobkov, zvukových a audiovizuálnych nosičov; organizovanie a usporadúvanie
súťaží, hudobných festivalov a iných spoločenských akcií; produkčná a agentúrna činnosť
v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie záujmových klubov; organizovanie odborných a vzdelávacích akcií; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez možnosti kopírovania, poskytovanie informácií z oblasti vzdelávania, kultúry, športu a zábavy.
42 - Tvorba počítačovej grafiky.

(540)

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

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

235-2007
5.2.2007
9, 16, 25, 35, 41, 42
9 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží,
správ, informácií, elektronické zoznamy a adresáre, elektronicky šírené informačné materiály,
časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, programy ako tlačené oznámenia, plagáty, fotografie, pohľadnice,
kalendáre, ceruzky, perá, písacie potreby, zápisníky, listový papier, papierové obrúsky, knihárske výrobky, reklamné materiály v papierovej
forme; etikety (s výnimkou textilných), nálepky;
ozdobné predmety z papiera; puzdrá na písacie
potreby, perečníky, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, papierové a plastové tašky a vrecká,
obalový materiál z papiera a plastických hmôt.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy, doplnky odevov, ako sú kravaty, potné vložky, šály, šatky.
35 - Reklamná činnosť, vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch pre zákazníkov, multimediálna reklama v počítačovej komunikačnej
sieti, prenájom reklamného času vo všetkých
komunikačných prostriedkoch, zabezpečovanie
reklamy prostredníctvom potlače propagačných
a reklamných predmetov, prenájom reklamných
plôch a priestorov, organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov
a inzertných oznamov, rozširovanie vzoriek, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede
35, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače,
publikácií, novín, časopisov, kníh a ostatných polygrafických výrobkov, zvukových a audiovizuálnych nosičov; organizovanie a usporadúvanie
súťaží, hudobných festivalov a iných spoločenských akcií; produkčná a agentúrna činnosť
v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie záujmových klubov; organizovanie odborných a vzdelávacích akcií; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez možnosti kopírovania, poskytovanie informácií z oblasti vzdelávania, kultúry, športu a zábavy.
42 - Tvorba počítačovej grafiky.

(540)

(591) zelená, oranžová, žltá, modrá, červená, fialová,
(731) FORZA, a. s., Skuteckého 23, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

241-2007
5.2.2007
20, 21, 35, 36, 42
20 - Nábytok; mobiliár (dekoračné prenosné predmety ako doplnok nábytku).
21 - Kuchynské potreby neelektrické.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti; prieskum
trhu; prieskum verejnej mienky; reklama.
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo).
42 - Umelecký dizajn.

(540) KARPATSKÁ ULICA DIZAJNU
(731) KARPATSKÁ ULICA DIZANU, s. r. o., Karpatská 11, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Marko Jozef, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

281-2007
9.2.2007
9, 35, 36, 37, 42, 45
9 - Počítačové programy stiahnuté najmä z telekomunikačnej siete, počítačový softvér, nahrané
programy obsluhujúce počítač, monitorovacie
počítačové programy.
35 - Analýzy nákladov, hospodárske, ekonomické predpovede, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, obchodné
alebo podnikateľské informácie, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo pri obchodnej činnosti, obchodný manažment a podnikové
poradenstvo, zbieranie údajov do počítačových
databáz, zoraďovanie údajov do počítačových
databáz, posudzovanie efektívnosti prevádzky
a racionalizácie práce, hospodárske a ekonomické predpovede, poradenské služby v oblasti
obchodného alebo podnikateľského riadenia, vedenie kartoték v počítači, zoraďovanie údajov
v počítačových databázach, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, maloobchodné služby so softvérom a hardvérom, sprostredkovanie obchodu so softvérom a hardvérom.
36 - Finančné informácie, finančné riadenie, finančné poradenstvo, služby v oblasti finančníctva.
37 - Inštalácia, opravy a údržba hardvéru; montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení, informácie o opravách, montáž, údržba
a opravy počítačov.
42 - Hosťovanie na počítačových webových stránkach, inštalácia počítačových programov, návrh
počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, aktualizovanie počítačových programov, inštalácia počítačových programov, návrhy počítačových systémov, poradenské služby v oblasti počítačových
hardvérov, systémová integrácia počítačových a
informačných systémov, systémové počítačové
služby, vývoj softvéru, počítačové poradenstvo,
prenájom počítačov, prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie), prevod
a konverzia údajov a dokumentov z fyzických
médií na elektronické médiá, obnovovanie počítačových databáz, prieskum v oblas-ti využitia
počítačov, servis počítačových programov, tvorba softvéru, udržiavanie a vytváranie počítačových webových stránok pre zákazníkov, výskum
a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov.
45 - Poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva, konzultačné služby v oblasti práva dušev-
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ného vlastníctva, licencie práva duševného vlastníctva, sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva, spravovanie autorských práv.
(540)

(591) červená, modrá
(731) ANASYS, spol. s r. o., Murgaša 36/14, 971 01
Prievidza, SK;
(740) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

282-2007
9.2.2007
9, 35, 36, 37, 42, 45
9 - Počítačové programy stiahnuté najmä z telekomunikačnej siete, počítačový softvér, nahrané
programy obsluhujúce počítač, monitorovacie
počítačové programy.
35 - Analýzy nákladov, hospodárske, ekonomické predpovede, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, obchodné
alebo podnikateľské informácie, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo pri obchodnej činnosti, obchodný manažment a podnikové
poradenstvo, zbieranie údajov do počítačových
databáz, zoraďovanie údajov do počítačových
databáz, posudzovanie efektívnosti prevádzky
a racionalizácie práce, hospodárske a ekonomické predpovede, poradenské služby v oblasti
obchodného alebo podnikateľského riadenia, vedenie kartoték v počítači, zoraďovanie údajov
v počítačových databázach, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, maloobchodné služby so softvérom a hardvérom, sprostredkovanie obchodu so softvérom a hardvérom.
36 - Finančné informácie, finančné riadenie, finančné poradenstvo, služby v oblasti finančníctva.
37 - Inštalácia, opravy a údržba hardvéru; montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení, informácie o opravách, montáž, údržba
a opravy počítačov.
42 - Hosťovanie na počítačových webových stránkach, inštalácia počítačových programov, návrh
počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, aktualizovanie počítačových programov, inštalácia počítačových programov, návrhy počítačových systémov, poradenské služby v oblasti počítačových
hardvérov, systémová integrácia počítačových
a informačných systémov, systémové počítačové
služby, vývoj softvéru, počítačové poradenstvo,
prenájom počítačov, prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie), prevod
a konverzia údajov a dokumentov z fyzických
médií na elektronické médiá, obnovovanie počítačových databáz, prieskum v oblasti využitia počítačov, servis počítačových programov, tvorba
softvéru, udržiavanie a vytváranie počítačových
webových stránok pre zákazníkov, výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov.
45 - Poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva, konzultačné služby v oblasti práva dušev-
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úrazom a radiácii, ochranné prilby na šport, ochranné rukavice proti rtg. lúčom na priemyselné účely.
11 - Osvetľovacie prístroje a zariadenia patriace
do triedy 11, napríklad lampáše, lampy, lampióny, elektrické svetlá a doplnky na ne, vykurovacie, varné, chladiace, sušiace, ventilačné, vodovodné a sanitárne zariadenia.
16 - Papier a výrobky z papiera zahrnuté v triede
16, lepenka a výrobky z tohto materiálu, ktoré
nie sú zahrnuté do iných tried, papierenské tovary, lepidlá pre domácnosť, štetce a maliarske potreby, tlačoviny.
17 - Tesniace, vypchávacie, izolačné a baliace materiály s výnimkou kovových, hadice patriace do
triedy 17 s výnimkou kovových, najmä polievacie, hasiace, hadice z textilných materiálov.
19 - Nekovové stavebné materiály, výrobky na
vyplnenie stavebných otvorov, ako dvere, okná
a iné obdobné výrobky zahrnuté v triede 19, drevo stavebné a opracované.
20 - Nábytok patriaci do triedy 20, napríklad kovový a záhradný nábytok, kancelársky a školský
nábytok, regály, rámy na obrazy, výrobky z dreva, kovu a umelých hmôt zahrnuté v triede 20,
zrkadlá.
21 - Domáce potreby, elektrické a mechanické prístroje pre domácnosť zahrnuté v triede 21.
31 - Krmivá zahrnuté v triede 31, poľnohospodárske, záhradné a lesné výrobky, ktoré nie sú
zahrnuté v iných triedach, rastliny a rastlinné semená, kvetiny a kvetinové cibule.

ného vlastníctva, licencie práva duševného vlastníctva, sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva, spravovanie autorských práv.
(540) ANASYS
(731) ANASYS, spol. s r. o., Murgaša 36/14, 971 01
Prievidza, SK;
(740) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK;

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

297-2007
12.2.2007
9, 11, 35, 37
9 - Termokáble, termostaty na riadenie podlahového vykurovania pomocou termokáblov.
11 - Vykurovacie rohože, teplovzdušný ventilátor.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi v triede 9 a 11.
37 - Montáž, servis.

(540)

(591) modrá, červená
(731) Šedivý Oto, Ing., Partizánska 6, 911 01 Trenčín, SK;

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

331-2007
16.2.2007
444484
16.1.2007
CZ
2, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 31
2 - Farby, laky, nátery, ochranné prípravky na
kovy, riedidlá, antikorózne prípravky, moridlá
patriace do triedy 2, najmä moridlá na drevo, farbivá patriace do triedy 2, najmä farbivá na drevo.
6 - Zámočnícke, truhlárske tovary patriace do triedy 6, železiarske tovary, výrobky z kovu a ocele,
stavebné materiály (kovové) patriace do triedy 6,
dverové a okenné kovanie a iné doplnky zahrnuté
v triede 6.
7 - Stroje a elektrické prístroje pre domácich
majstrov a remeselníkov zahrnuté v triede 7, čerpadlá ako časti strojov, motorov a hnacích strojov, čerpadlá na stlačený vzduch, čerpadlá pre vykurovacie zariadenia, čerpadlá ako pumpy, stroje na opracovanie kovov, dreva, umelých hmôt
patriace do triedy 7, kosačky na trávu, motorom
poháňané stroje a nástroje na poľnohospodárske
a lesnícke účely patriace do triedy 7.
8 - Náradie a nástroje pre domácich majstrov
a remeselníkov zahrnuté v triede 8.
9 - Elektrické prístroje patriace do triedy 9, najmä elektrické spájkovačky, žehličky, elektricky
vyhrievané odevy, zapaľovače v automobiloch,
elektrické prístroje pre domácnosť určené na čistenie, napr. elektrické vysávače a leštiče parkiet,
elektroinštalačný materiál patriaci do triedy 9,
meradlá a iné zariadenia zahrnuté v triede 9, prístroje na hasenie ohňa, ochranné odevy a pomôcky patriace do triedy 9, najmä ochranné masky,
ochranná obuv proti žiareniu, ohňu a iným nebezpečenstvám, ochranné obleky proti ohňu,

(540)

(591) červená, modrá, čierna
(731) AVEX systems s. r. o., Písnické zahrady 441,
142 00 Praha, CZ;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

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

334-2007
16.2.2007
16, 17, 24, 28
16 - Samolepky a nálepky z papiera a plastických
materiálov a fólií, nie na priemyselné využitie;
samolepiace poťahy na čepele hokejok a športového náradia papierové alebo z plastických materiálov a fólií.
17 - Samolepky a nálepky s výnimkou samolepiek a nálepiek na lekárske a kancelárske účely
alebo na použitie v domácnosti.
24 - Textílie určené na povrchové úpravy športových potrieb a náradia, samolepiace textilné poťahy; textilné samolepiace poťahy na čepele hokejok a športového náradia.
28 - Hokejové čepele, hokejky, športové náradie
a potreby nezahrnuté v iných triedach.

(540) BLADESTAR
(731) Valárik Kamil, Školská 747/22, 924 00 Galanta, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

343-2007
19.2.2007
6, 35, 42
6 - Kovové stavebné konštrukcie, oceľové konštrukcie, kovový stavebný materiál.
35 - Marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodná činnosť (pomoc pri riadení); poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodný manažment a podnikateľské poradenstvo;
veľkoobchod a sprostredkovanie veľkoobchodu
v oblasti strojárskeho priemyslu; zásobovacie
služby pre tretie osoby.
42 - Expertízy (inžinierske práce); strojársky výskum; štúdie technických projektov; projektová
činnosť; projektovanie stavieb; prieskumy (inžinierske práce); výskum a vývoj nových výrobkov
(pre zákazníkov).

(540)

(591) čierna, červená
(731) GENERAL ENGINEERING spol. s r. o., Kolonka 304, 020 55 Lazy pod Makytou, SR;
(740) Rehák Marek, Topoľčany, SK;

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

362-2007
21.2.2007
35, 41, 45
35 - Podpora predaja, vyhľadávanie sponzorov,
maloobchodné služby s umeleckou tvorbou.
41 - Vzdelávanie, organizovanie športových a kultúrnych aktivít.
45 - Osobné a spoločenské služby na uspokojovanie potrieb jednotlivcov, a to poradenstvo v oblasti bezpečnosti, mediačné služby, sprevádzanie do
spoločnosti, zoznamovacie služby.

(540)

(591) modrá, červená
(731) Kostka Boris, Mgr., Hurbanova 2289, 022 01 Čadca, SK;

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

376-2007
23.2.2007
8, 18, 22, 25, 28
8 - Barany (ručné náradie); barany (ručné nástroje); barany, ubíjačky (ručné nástroje); bitúnkové
zariadenia a nástroje na zabíjanie a primárne
opracovanie jatočných zvierat; bodáky, boxery
(zbrane); nožnice na strihanie fúzov a brady; britvy, holiace strojčeky elektrické aj neelektrické;
brúsky na kladivá, brúsky (ručné náradie); brúsne
kamene; brúsne kotúče; brúsne kotúče (ručné náradie); brúsne nástroje; brúsy; brúsy (ručné náradie); brúsy, osly; buchary (kladivá); čakany; čapo-

101

vacie dláta; čepele, nože (zbrane); česáky (ručné
nástroje); ručné náradie na dekantáciu kvapalín;
depilačné strojčeky elektrické aj neelektrické;
sklársky diamant (časti ručných nástrojov); dierovače (ručné nástroje); dlabacie sekery; duté
dláta (ručné nástroje); nástroje na sťahovanie kože dobytka; zariadenia na omráčenie dobytka;
značkovače na dobytok; drážkové hoblíky; držiaky na pílky; dúchadlo ku kozubu (ručný nástroj);
dýky; exstirpátory (ručné nástroje); fazetovače;
fazetovače (ručné náradie); frézovacie tŕne; ručné
frézy; hrable na golf; harpúny; harpúny ako rybárske náčinie; harpúny na lovenie rýb; hoblíky;
želiezka hoblíkov; hoblíky (ručný nástroj); holiace čepele; holiace potreby, puzdrá na holiace potreby; holiace strojčeky, obaly na britvy; holiace
strojčeky, puzdrá na britvy; horolezecké čakany;
hrable (ručné náradie); hroty, špice, ostrie (časti
ručných nástrojov a náradia); ručná hustilka; ihlové pilníky; navliekacie očká na ihly; rozprašovače insekticídov (ručné náradie); ručné rozprašovače insekticídov; jamkovače (ručné nástroje);
zariadenia a nástroje na sťahovanie kože jatočných zvierat; brúsny kameň; kazety na holiace
strojčeky; kladivá na drvenie kameňa; kamenárske alebo murárske kladivá; kladivá (ručné nástroje); kliešte; klieštiky; klieštiky na cukor;
klieštiky na očné riasy; vyťahovače klincov; vyťahovače klincov (ručný nástroj); kľúče (na matice) ako ručné nástroje; kľúče (ručné nástroje);
nožnice na knôty; obuvnícke kopytá; kosáky; kosy; články kôs; kovové prípravky na razenie; krájač vajec (neelektrický); krájače na pizzu (neelektrické); krájače na zeleninu; krájače syrov
(neelektrické); krompáče; krúžkové platne; kulmy (na kučeravenie vlasov); kuričské náradie;
kyjanice; lejacie panvy; leštiace, glazovacie nástroje; leštičky na nechty (elektrické alebo neelektrické); nástroje na predierkovanie lístkov; lopatky na sadenie alebo presádzanie; lopaty (ručné
náradie); lupienkové píly; lyžice (ručné náradie);
lyžice; mačety; manikúrové súpravy; elektrické
manikúrové súpravy; sekáčiky na mäso (ručné
nástroje); puzdrá na meče; misky na peniaze; trecie misky; mlaty, kyje; motyčky (na okopávanie); motyčky, plečky (ako ručné náradie); motyky; murárska lyžica; murárske kladivá (hranaté
s dlhou násadou); naberačky; nadstavce na závitníky; napínadlá na kovové drôty a pásky (ručné
nástroje); nástroje na rezanie, sekanie, krájanie
(ručné náradie); nástroje na značkovanie rožného
statku; nástrojové brúsky, ostričky ako nástroje;
navliekače nití; nebožiece (ručné nástroje); nebožiece, vrtáky (ručné nástroje); elektrické alebo neelektrické kliešte na nechty; neelektrické leštičky
na nechty; kliešte na nechty; pilníky na nechty;
škatuľky na nechty s ručnými nástrojmi; nitovacie kladivá (ručné nástroje); nitovačky (ručné nástroje); nože do mlynčekov (ručné nástroje); rezné nože hoblíkov; nože na konské kopytá; nože
na zeleninu; nože nožníc; lovecké nože; nože;
nože, listy píly, radlice (ručné nástroje a náradie);
nožiarsky tovar, príbor; nožnice; elektrické alebo
neelektrické nožnice na strihanie vlasov; nožnice
na strihanie zvierat (ručný nástroj); nožnice na
trávniky a živé ploty (ručné náradie); nožnice; oberače na ovocie (ručné náradie); objímky výstružníkov; oblúkové píly; obojručné nože; obušky;
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obušky, palice; ocieľky; ocieľky na brúsenie; pomôcky na ondulovanie vlasov s výnimkou elektrických; opasky, remene na nosenie náradia;
orezávačky (ručné nástroje); oslice na kosu; držiaky na osličky; ostriace nástroje; otvárače na konzervy s výnimkou elektrických; páčidlá na poklopy; paginovačky (dierovačky); pedikúrové súpravy; perforovačky (ručné nástroje); pílky (ručné
náradie); elektrické pilníky na nechty; pilníky
(nástroje); pílové listy (ako časti ručných nástrojov); pinzety; epilačné pinzety; pinzety, kliešte;
ručné pištole na vtlačovanie tmelu; krájač na pizzu neelektrický; ručné poľnohospodárske náradie
na ručný pohon; pošvy na meče; predmety zo železa ako ručné nástroje s výnimkou elektrických); príbor (nože, vidličky a lyžice); prístroje
na omračovanie dobytka pred porážkou; prístroje
na tetovanie; puzdrá na britvy, žiletky, holiace
strojčeky; puzdrá na holiace potreby; rámy na
ručné píly; rašple (ručné nástroje); razidlá (ručné
nástroje); razník klincov; remene na ostrenie;
remene na žiletky; rezače závitov; rezačky; rezné
nože hoblíkov; klieštiky na očné riasy; rohatky
so západkou (ručné nástroje); rozpínačky (ručné
náradia); rozprašovače insekticídov (ručné nástroje); rozprašovače prípravkov proti hmyzu
(ručné náradie); roztierky; ručné nástroje a náradie (na ručný pohon); ručné nástroje na opletanie; ručné vŕtačky (ručné nástroje); rúrkorezy
(ručné nástroje); rydlá (ručné nástroje); ryhovače
(ručné nástroje); rytecké ihly; šable; sekáče; sekáče, sekačky, rezačky; sekáčiky; sekáčiky (ručné nástroje); sekerky; sekery; drevorubačské sekery; šidlá; šidlá (ručné nástroje); šidlo na rozpletanie lán; kovová škárovačka; sklenárske diamanty (časti ručných nástrojov); škrabáky (ručné
nástroje); škrabky na ryby; škrabky na zeleninu;
škrabky (ručné nástroje); škripce; skrutkovače;
sochory; špachtle, stierky ako ručné náradie; štepárske nože; stolárske vrtáky; strieborný príbor
(nože, vidličky a lyžice); striekačky na rozprašovanie insekticídov; strihače, strihacie strojčeky
na dobytok; strihacie kliešte na prerezávanie stromov; ručné strojčeky na strihanie; krájače syrov
(neelektrické); tešly (tesárske sekery); tĺčiky (ručné nástroje); kovové tvárniace nástroje; ťažobné
tyče (baníctvo); uholníky (ručné nástroje); upchávačky (ručné nástroje); upínacie hlavy vrtákov
(ručné nástroje); prístroje na prepichovanie uší;
otvárače na ustrice; krájače vajec (neelektrické);
ručné nástroje na valchovanie; valchy (ručné nástroje); valcovačky kovových pásov (ručné nástroje); valcovačky na drôty a kovové pásky
(ručné náradie); vidličky; vidly; vojenské lopatky; vreckové nožíky; vŕtačky na ručný pohon; vrtáky (nebožiec); vrtáky (ručné nástroje); vrtáky,
hroty (ručné nástroje); vyorávače (ručné nástroje); vypaľovacie želiezka (značkovače); výstružníky; vyťahovače klincov; záhradné náradie na
ručný pohon; záhradnícke nože, lesné sekáče;
záhradnícke nožnice; záhradnícke nožnice (veľké); zariadenia na ničenie rastlinných parazitov;
zariadenia na ničenie rastlinných škodcov; zariadenia na prepichnutie uší; zaškrabávacie nástroje;
závitnice (ručné nástroje); nadstavce na závitníky; závitníky (ručné nástroje); sečné a bodné
zbrane; ručné zdviháky; ručné závitové zdviháky
s výnimkou elektrických; železné nástroje na žliab-

kovanie; želiezka na kučeravenie vlasov; žliabkovače (ručné nástroje); zveráky; zveráky (pre stolárov a debnárov).
18 - Aktovky; školské aktovky; aktovky (kožený
tovar); batohy; blana zlatokopecká; cestovné kufre; cestovné tašky; kožené cestovné tašky; chlebníky; kožené chlopne; chomúty; črevá na výrobu
klobás a párkov; dáždniky; diplomatické kufríky;
držiaky na kufre; holina; horolezecké palice;
imitácie kože; podložky pod jazdecké sedlá; jelenica s výnimkou jelenice na čistenie; kabelkové
rámy; kabelky; klapky na oči (postroj pre kone);
klapky, chrániče na oči (postroj pre kone); črevá
na salámy, párky a klobásy; kľúčenky (kožená
galantéria); konské postroje; korbáče, biče; kostry dáždnikov a slnečníkov; kostry jazdeckého
sedla; koža jatočných zvierat; koža zvierat; zvieracie kože; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené lepenky; kožené nite, šnúrky; kožené
nite, vlákna; kožené obloženia nábytku; kožené
podbradníky; kožené škatule na klobúky; kožené
šnúrky; kožené súčasti vojenského výstroja; kozinka; zlatotepecká kožka, blana; kožušinové pokrývky; kožušiny; kožušiny (ako koža zvierat);
krupóny; krúžky na dáždniky; kufre; kufre kožené a potiahnuté kožou; kufre z vulkanfíbra; lodné
kufre; kufrík na toaletné potreby; kufríky; mastené kože; moleskin (imitácia kože); kožené ozdoby na nábytok; náhubky; nákolenníky pre kone;
nákupné tašky; kožené náplecné pásy; náprsné
tašky; tašky na náradie; nite na šitie kože; obaly
na dáždniky; obaly na hudobné nástroje; cestovné obaly na odevy; cestovné obaly na šaty; obojky pre zvieratá; ohlávky; opraty; kožené naramenné pásy; peňaženky; plážové tašky; plecniaky; pobočnica (časť postroja); podkovy na konské kopytá; podložky pod jazdecké sedlá; pokrývky pre zvieratá; poľovnícke tašky; poľovnícke tašky (kapsy); poľovnícke torby; kožené popruhy; popruhy, opraty; postroje pre zvieratá; poťahy na konské sedlá; kožené povrázky; prikrývky na kone; prikrývky na konské sedlá; kožené
puzdrá na pružiny; psie obojky; puzdrá a oba-ly z
vulkanfíbra; puzdrá na navštívenky; rámy na kabelky; rebrá na dáždniky a slnečníky; rebrá na
dáždniky alebo slnečníky; kožené remene (konský postroj); remienky na korčule; kožené remienky; remienky, kožené šnúrky; retiazkové peňaženky; rúčky na dáždniky; rúčky na kufre; rúčky
na vychádzkové palice; rukoväti vychádzkových
palíc; šatky na nosenie dojčiat; jazdecké sedlá;
sedlárske výrobky; semiš okrem semišu na čistenie; sieťky na nákupy; školské tašky (aktovky);
slnečníky; kožené šnúrky; športové tašky; strmene na kone; gumené časti strmeňov; kožené strmene; strmene (postroj pre kone); strmene, strmeňové remene jazdeckého sedla; tašky na kolieskach; tašky na nosenie detí; remienky ako časti
postrojov; tašky na šport; teľacia koža; torby;
torby (poľovnícke tašky); tyče dáždnikov; upnutie na sedlá; usne ako surovina alebo polotovar;
uzdy; uzdy a postroje pre zvieratá; vaky pre horolezcov; vaky pre turistov; vodidlá; kožené vrecia na balenie; kožené baliace vrecká; vrecká
z kože na balenie; vrecká, kožené baliace tašky;
vychádzkové paličky; vychádzkové sedadlá.
22 - Motúzy na balenie; špagáty na balenie; surová bavlna; bavlnená kúdeľ; bavlnený odpad ako
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vypchávkový materiál; bavlnený odpad na čalúnenie a vypchávanie; celtovina; česaná vlna; česaný hodváb; dechtované vetracie plachty (baníctvo); dratvy; drevitá vlna; espartové vlákna (vlákna kavyľa obyčajného); slamené obalové materiály na fľaše; slamené obaly na fľaše; hobliny
(drevené stružliny); surový hodváb; hodvábna
priadza; hodvábny odpad (odstrižky); káble s výnimkou kovových; kapok; karbónové vlákna na
textilné použitie; kavyľ (vlákno); kokosové vlákna; konope; konopné povrazy; konský vlas; krátka bavlna; kúdeľ; surový ľan; ľan (surovina); laná na vlečenie vozidiel; laná s výnimkou kovových; lodné zvinovacie laná; lanká so závažím na
posuvné okná; zvislé posuvné lanká s protizávažím; lišty (ako časti horizontálnych žalúzií); perie
do lôžkovín; markíza zo syntetických materiálov;
markízy; markízy (plátenné strechy); pokrývky
na maskovanie; siete na maskovanie; morské riasy ako čalúnnický materiál; motúzy; mykaná vlna;
nekovové vlákna na použitie v poľnohospodárstve; obaly na fľaše zo slamy; vlnený odpad; ovčia
vlna; páperové deky; papierové motúzy; pásky na
uväzovanie viniča; pásky s výnimkou kovových
na zväzovanie; pásky, pútka s výnimkou kovových; perie ako čalúnnický materiál; perie ako
vypchávkový materiál; piliny; plachty na plachtenie po snehu; plachty (lodné); pletené vrecká
do umývačiek riadu; pletivo na siete; popruhy na
manipulovanie s nákladom s výnimkou kovových;
poštové vrecia; povrazové rebríky; pevne pletené
povrazy na zhotovovanie bičov; povrazy, laná,
struny; prachové perie; prútené obaly na fľaše;
rafia (lyko z rafiovej palmy); ramia (vlákno); rúno; rybárske siete; siete; siete na ležanie, visuté
lôžka; povrazy na siete; sieťky; sisal; sklené
vlákna na použitie v textilnom priemysle; sklené
vlákna na textilné účely; slama ako čalúnnický
materiál; slamené obaly na fľaše; slučkové závesy s výnimkou kovových na manipuláciu s nákladmi; šnúry na vešanie obrazov atď.; srsť zvierat; srsť, vlasy zvierat; stany; strihaná vlna; svorky na manipulovanie s nákladom s výnimkou kovových; ťavia srsť (materiál); tesniace alebo vypchávkové materiály s výnimkou gumových a plastových; textil zo surových vlákien; textilné vlákna; surové textilné vlákna; slučky s výnimkou
kovových, na manipulovanie s tovarom; tráva na
čalúnenie; drevené triesky; umelohmotné vlákna
na textilné účely; vata na filtrovanie; vata na vypchávanie a tesnenie (ako čalúnnický materiál);
vetracia plachta nasýtená dechtom (baníctvo);
viazače snopov s výnimkou kovových; vlákna s výnimkou kovových na uväzovanie; textilné vlákna;
vlna ako čalúnnický materiál; vlna na čalúnenie;
vlna (ako surovina alebo spracovaná); surová alebo spracovaná vlna; vlnený odpad (odstrižky); vozové plachty; vrecká na prepravu a uchovávanie
tovarov; látkové vrecká na balenie; textilné baliace vrecká; vypchávkové materiály s výnimkou
gumových a plastových; vypchávkový materiál
s výnimkou gumového a plastového; vypchávky;
povrazy na horizontálne žalúzie; zámotky priadky morušovej.
25 - Baretky; spodná bielizeň; boa (kožušinová
ozdoba alebo ozdoba z peria na ovinutie okolo
krku); body (spodná bielizeň); bundy; čelenky
(oblečenie); chrániče uší (proti chladu ako pokrýv-
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ka hlavy); čiapky; sprchovacie čiapky; čiapky (priliehavé); cyklistické oblečenie; cylindre; detská
výbavička; detské nohavičky; dreváky; espadrily
(letná obuv s plátenným zvrškom a podošvou
z prírodného materiálu); futbalová obuv; štople
na futbalovú obuv; futbalové topánky (kopačky);
gabardénové plášte; galoše; gamaše; gamaše (vysoké); goliere; goliere (oblečenie); gymnastické
cvičky; gymnastické (telocvičné) dresy; kabáty;
kapucne; klobúkové kostry; klobúky; papierové
klobúky (oblečenie); kolíky na futbalovú obuv;
kombiné; kombinézy na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); konfekcia (odevy); korzety;
korzety (spodná bielizeň); košele; košeľové sedlá; kostýmy, obleky; kovanie na obuv; kovové
časti na obuv; kožušinové kabáty; kožušinové štóly; kožušiny (oblečenie); krátke kabátiky; krátke
kabáty s kapucňou (teplé); krátke, jazdecké alebo
spodné nohavice; kravaty; kúpacie čiapky; kúpacie plášte; obuv na kúpanie; šľapky na kúpanie;
livreje; lyžiarske topánky; manipuly; mantila; manžety (časti odevov); maškarné kostýmy; masky na
spanie; mitra (klobúk); oblečenie pre motoristov;
nánožníky nie elektricky vyhrievané; náprsenky;
nepremokavý odev; nohavice; oblečenie z imitácie kože; oblečenie z kože; oblečenie; lyžiarska
obuv; podpätky na obuv; prešívacie remienky na
obuv (na spájanie zvrškov a podošiev šitej obuvi); protišmykové pomôcky na obuv; špičky na
obuv; obuv (vysoká); obuv; odevy; opasky; opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia); palčiaky; pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; päty
na pančuchy; pančuškové nohavice; pánske podväzky; pánske spodky; oblečenie z papiera; papuče; päty pančúch; peleríny; plavky; kúpacie
plavky; plavky (dámske); plavky (pánske); plážová obuv; plážové oblečenie; pletené svetre; pleteniny (oblečenie); pletiarsky tovar; detské textilné plienky; látkové plienky; podbradníky nie
z papiera; podošvy na obuv; podpätky; podpätky
na obuv; podpinky; podprsenky; podšívky (časti
odevov); podväzky; podväzky na pančuchy; podväzky na ponožky; pokrývky hlavy; ponožky;
potné vložky; pracovné plášte; pulóvre; pyžamá;
ramienka na dámskej bielizni; rámy na obuv; topánkové rámy; rúcha, ornáty; rukavice; rukávniky; saká, bundy; šály; šály uviazané pod krkom;
sandále; sárí; sáry čižiem; šatky, šály; šatky, závoje; šaty; sedlo (košele, blúzky alebo dámskych
šiat); šerpy; šilty na pokrývky hlavy; čiapkové
šilty; šilty (na čiapke); snímateľné goliere; šnurovacie topánky; šnurovačky; špičky na obuv;
spodná bielizeň pohlcujúca pot; spodná bielizeň
zabraňujúca poteniu; spodničky; športová obuv;
športové tričká, dresy; sukne; svetre; tielka, tričká; tielka, vesty; tógy; topánky na šport; celé topánky; topánky; tričká; turbany; uniformy; vesty;
vesty pre rybárov; vlnené šály; vnútorné podošvy; vrchné ošatenie; vrecká na odevy; vreckovka ozdobná (súčasť oblečenia); zástery; závoje;
závoje, čipková šatka; živôtiky, korzety (spodná
bielizeň); župany; zvrchníky; zvršky topánok.
28 - Atrapy; autá (hračky); bábiky; bábky; balóniky (hračka); balóny na hranie; bazény (tovar na
hranie); bedmintonové košíky; bejzbalové rukavice; valce na stacionárne bicykle na cvičenie;
stojanové bicykle na cvičenie; biliardové gule;
biliardové stoly; biliardové stoly uvádzané do cho-
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du vhodením mince; biliardové stoly uvádzané do
činnosti vhodením mince; štartovacie bloky (na
šport); boby; body boards; vrece na tréning boxu;
boxerské rukavice; bubliny z mydla (ako hračky); chrániče na lakte (ako športové potreby);
chrániče na píšťaly (športový tovar); činky; vzpieračské činky; cvičebné náradie; cvičebné zariadenie na posilňovanie hrudníka; dáma (hra); detonačné kapsle (pyrotechnika) ako hračky; detské
fľaše pre bábiky; disky (športové náradie); divadelné masky; dojčenské fľaše pre bábiky; domčeky pre bábiky; domino (kocky); držiaky, príchytky
na sviečky na vianočné stromčeky; duše do hracích lôpt; elektronické terče; šermiarske fleurety;
stroje na fyzické cvičenie; golfové palice; golfové rukavice; golfové vaky s kolieskami alebo bez
koliesok; guľky na hranie; gumipuška (športová
potreba); gymnastické zariadenia; harpúny (ako
športové náradie); hlinené holuby (terče); hojdacie kone; hojdačky; hokejky; horolezecké opasky;
hracie automaty s výnimkou automatov fungujúcich po pripojení na externú obrazovku alebo
monitor; hracie automaty uvádzané do činnosti
vhodením mince; hracie karty; hracie kocky; hracie lopty; hracie žetóny; hračkárske vozidlá diaľkovo ovládané; hračky pre zvieratá chované v domácnostiach; hrany lyží; zariadenia na hry s výnimkou zariadení fungujúcich po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; hry; izby pre bábiky; jarmočná manéž (lunapark); kaleidosko-py;
kapsle do kapsľových pištolí (hračky); kapsle do
pištolí na hranie; detonačné kapsle (hračky); kapsle (hračky); karty na bingo; klzáky (padákové);
klzáky (rogalá); kocky; poháre na kocky; stavebnicové kocky; kolieskové korčule; kolieskové
korčule (jednoradové); kolky; kolky (figúrky);
kolky (hra); kolobežky; konfety; korčule; krieda
na biliardové tága; rukavice na kriket; krúžky
(hra, pri ktorej sa hádžu krúžky na tyčky); lapače
holubov; lopty na hranie; náradie na lukostreľbu;
luky na lukostreľbu; lurč (hra s kockami); lyže;
lyže na surfovanie; hrany na lyže; lyžiarske viazanie; mah-jongs (čínska spoločenská hra so 144
kameňmi); mantinely biliardového sto-la; markér
(tabuľka na zaznamenávanie stavu hry) biliardové markéry; maskovacie kryty (špor-tové potreby); karnevalové masky; medvedíky (hračky);
modely automobilov; modely automobilov
(zmenšené); mydlové bubliny (ako hračky); náboje na pištole na farbu (športové vybavenie);
rybárske náčinie; nákolenníky (športový tovar);
navijaky na šarkanov; rybárske navijaky; návnady na lovenie alebo chytanie rýb; umelé rybárske
návnady; obaly na lyže; korčuliarska obuv s upevnenými korčuľami; ochranné vypchávky (ako
časti športových úborov); odrazové dosky (športové náradie); opasky pre vzpieračov (športové
potreby); ozdoby alebo darčeky rozdávané hosťom pri večierkoch; ozdoby na vianočné stromčeky (s výnimkou osvetľovacích telies a cukroviniek); palice golfové; paličky mažoretiek; petardy; petardy (zábavná pyrotechnika); pinatas;
pištole na farbu (športové potreby); hračkárske
pištole; pištole (hračky); plachetnice (malé); rybárske plaváky; plaváky (ako rybársky výstroj);
plutvy na plávanie; plyšové hračky; podberáky

pre rybárov; podkovy (ako hračky); pohár na
kocky; popruhy na plachetnice; posilňovacie stroje; postieľky pre bábiky; poťahy na lyže a surfy;
povrchové vrstvy na lyžiach; prostriedky na úpravu golfovej plochy (vybavenie na golf); prútené
koše na chytanie rýb; rybárske prúty; puky; puzzle; rakety; povrazy na rakety; rakety (športové
náradie) rapkáče; remene na surfy; rozbušky (pyrotechnika); hracie rukavice; šermiarske rukavice; ruletové kolo; rybárske náradie; materiál na
zhotovovanie vlascov na rybolov; háčiky na ryby; šachové hry; šachovnice; sánky (športový tovar); šarkany; šaty pre bábiky; šermiarske masky;
šermiarske zbrane; siete (športové potreby); sieťky na motýle; šípky (hra); skejtbordy; škrabky na
lyže; slipy pre športovcov ako športové potreby;
šmykľavky; umelý sneh na vianočné stromčeky;
snehové gule; snežnice; špičky biliardových tág;
spoločenské hry; slipy pre športovcov ako športové potreby; stacionárne bicykle na cvičenie;
stavebné kocky (hračky); stavebnice; stojany na
vianočné stromčeky; stolové hry; stoly na stolný
tenis; stoly na stolový futbal; stoly na stolový
futbal; stožiare, sťažne na plachetnice; strunové
výplety rakiet; surfovacie dosky; surfovacie lyže;
remene na surfy; biliardové tága; prístroje na vystreľovanie tenisových loptičiek; tenisové siete;
terče; topánky na korčuľovanie s pripevnenými
korčuľami; trikové zariadenia; tulenia koža (obaly na lyže); udice; rybárske udice; upínacie pásy
pre horolezcov; vábničky pre poľovníkov; vak
s kriketovými potrebami; valčeky do stacionárnych bicyklov; vianočné stromčeky umelé; vĺčkovia (hračky); vĺčky (hračky); vodné lyže; voňavé návnady pre poľovníkov a rybárov; vosky na
lyže; výplety rakiet; vzduchové pištole (hračky);
zariadenia na kulturistiku; zariadenia na telesné
cvičenia; zariadenie na bowling; zariadenie na vypúšťanie terčov v podobe hlinených holubov; živica pre atlétov; zvončeky na vianočné stromčeky.
(540)

(591) čierna, žltá
(731) Kubík Peter, Ing., ARMPEK, Šrobárova 2664/22,
058 01 Poprad, SK;

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

400-2007
28.2.2007
36
36 - Poskytovanie pôžičiek z vlastných zdrojov.

(591) sivá, oranžová
(731) Knop Róbert, EXPRES FINANCE, M.R. Štefánika 988/12, 010 01 Žilina, SK;
(740) Knopová Zuzana, Žilina, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 10 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
(210)
(220)
9 (511)
(511)

403-2007
28.2.2007
7, 12, 37, 42
7 - Cestné stroje; nakladače riadené preklzom kolies; 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 uvedených strojov.
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi;
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, poľnohospodárskych a záhradných strojov,
strojov na pozemné práce, dopravných prostriedkov na pohyb po zemi, 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) L 1203 TELSPEED
(731) WAY INDUSTRY, a. s. Krupina, Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

405-2007
28.2.2007
7, 12, 37, 42
7 - Cestné stroje; nakladače riadené preklzom kolies; 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 uvedených strojov.
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi;
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, poľnohospodárskych a záhradných strojov,
strojov na pozemné práce, dopravných prostriedkov na pohyb po zemi, 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) L 1203
(731) WAY INDUSTRY, a. s. Krupina, Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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407-2007
28.2.2007
7, 12, 37, 42
7 - Cestné stroje; nakladače riadené preklzom kolies; 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 uvedených strojov.
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi;
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, poľnohospodárskych a záhradných strojov,
strojov na pozemné práce, dopravných prostriedkov na pohyb po zemi, 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) L 903
(731) WAY INDUSTRY, a. s. Krupina, Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

409-2007
28.2.2007
7, 12, 37, 42
7 - Cestné stroje; nakladače riadené preklzom kolies; 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 uvedených strojov.
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi;
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, poľnohospodárskych a záhradných strojov,
strojov na pozemné práce, dopravných prostriedkov na pohyb po zemi, 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) L 853
(731) WAY INDUSTRY, a. s. Krupina, Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
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(220)
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410-2007
28.2.2007
7, 12, 37, 42
7 - Cestné stroje; nakladače riadené preklzom kolies; 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 uvedených strojov.
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi;
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, poľnohospodárskych a záhradných strojov,
strojov na pozemné práce, dopravných prostriedkov na pohyb po zemi, 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) L 753 E
(731) WAY INDUSTRY, a. s. Krupina, Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

411-2007
28.2.2007
7, 12, 37, 42
7 - Cestné stroje; nakladače riadené preklzom kolies; 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 uvedených strojov.
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi;
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, poľnohospodárskych a záhradných strojov,
strojov na pozemné práce, dopravných prostriedkov na pohyb po zemi, 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) L 753
(731) WAY INDUSTRY, a. s. Krupina, Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

412-2007
28.2.2007
7, 12, 37, 42
7 - Cestné stroje; nakladače riadené preklzom kolies; 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 uvedených strojov.
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi;
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, poľnohospodárskych a záhradných strojov,
strojov na pozemné práce, dopravných prostriedkov na pohyb po zemi, 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) L 752
(731) WAY INDUSTRY, a. s. Krupina, Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

413-2007
28.2.2007
7, 12, 37, 42
7 - Cestné stroje; nakladače riadené preklzom kolies; poľnohospodárske a záhradné stroje; stroje
pre 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 uvedených strojov.
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi;
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, poľnohospodárskych a záhradných strojov,
strojov pre pozemné práce, dopravných prostriedkov na pohyb po zemi, 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) L 453
(731) WAY INDUSTRY, a. s. Krupina, Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 10 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
(210)
(220)
9 (511)
(511)

16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, programy ako tlačené oznámenia, plagáty, fotografie, pohľadnice,
kalendáre, knihárske výrobky, propagačné materiály v papierovej forme; etikety, nálepky; ozdobné predmety z papiera; obalový materiál z papiera a plastických hmôt, tlačiarenské typy a štočky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, multimediálna reklama v počítačovej komunikačnej sieti, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných prostriedkoch, zabezpečovanie reklamy prostredníctvom potlače propagačných a reklamných predmetov, príprava inzertných stĺpcov, zabezpečovanie inzercie, prenájom
reklamných plôch a priestorov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom, sprostredkovanie obchodu s tovarmi, obchodný manažment,
poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií, pomoc pri riadení obchodu, vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov,
inzertných oznamov a náborových textov, rozširovanie vzoriek, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskum trhu, sprostredkovanie uvedených služieb.
38 - Rozširovanie správ, informácií prostredníctvom informačných sietí, poskytovanie interaktívneho elektronického, zvukového a obrazového
spojenia, služby informačných kancelárií zverejňované cez, prostredníctvom alebo pomocou sieťového distribučného systému, sprostredkovanie
v uvedených činnostiach.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače,
publikácií, novín, časopisov, kníh a ostatných polygrafických výrobkov; fotografovanie, fotografická reportáž, organizovanie odborných akcií,
školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží
a spoločenských akcií, usporadúvanie kultúrnych
výstav; nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov, produkčná a agentúrna činnosť
v oblasti zábavy, výchovy a kultúry, usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií, poskytovanie elektronických
publikácií (online) bez možnosti kopírovania, poskytovanie informácií z oblasti vzdelávania, kultúry, športu a zábavy; všetko vrátane sprostredkovania.
42 - Tvorba počítačovej grafiky.

425-2007
1.3.2007
35, 36, 41, 45
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, profesionálne obchodné alebo
podnikateľské poradenstvo a konzultácie, obchodný a podnikateľský prieskum, poskytovanie ponuky služieb a produktov tretích osôb, zabezpečovanie prezentačnej a propagačnej činnosti výrobkov a služieb, sprostredkovanie v uvedených
činnostiach, lobistické služby na obchodné účely,
podpora predaja (pre tretie osoby), sprostredkovanie obchodu s tovarmi a služieb, sprostredkovateľská, obstarávateľská a zastupiteľská činnosť
ako manažérske služby, obchodné sprostredkovanie finančných a bankových služieb, obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41,
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triede 45.
36 - Poisťovníctvo, informácie o poistení a finančné informácie, konzultačná činnosť v oblasti
poisťovníctva, poradenské služby v oblasti poistenia a financií, konzultačné služby finančné, dôchodkové fondy, služby na využívanie dôchodkových fondov, sprostredkovanie v oblasti poistenia a dôchodkového sporenia, lobistické služby
na poistné účely.
41 - Organizovanie a vykonávanie odborných, vzdelávacích, manažérskych, záujmových a spoločenských podujatí, zabezpečenie vzdelávacích akcií
v sociálnej oblasti, klubové služby výchovné,
vzdelávacie, spoločenské.
45 - Právne poradenstvo, služby a poradenstvo
týkajúce sa dôchodku, ako sociálna služba, mediačné služby, poradenstvo v oblasti bezpečnosti
seniorov, zoznamovacie služby.

(540)

(591) sivá, biela, červená
(731) SALVE GROUP SK, a. s., Plynárenská 7/A, 824 60
Bratislava, SK;
(740) Harvan Ladislav, Ing. Bc., Bratislava, SK;

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

444-2007
5.3.2007
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(540) ARMÍN STARK
(731) ST. NICOLAUS - trade, a. s., Ružová dolina 6,
821 08 Bratislava, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;

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

455-2007
6.3.2007
9, 16, 35, 38, 41, 42
9 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ,
informácií, elektronické zoznamy a adresáre, elektronicky šírené informačné materiály, časopisy,
knihy, obchodné a odborné publikácie.
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(540)

(591) červená
(731) TV TIP, a. s., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)
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471-2007
6.3.2007
3, 5, 24, 25
3 - Kozmetické prípravky, vlasové vodičky.
5 - Farmaceutické, zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu;
fungicídy, herbicídy.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.

(540)

(591) zelená, červená, biela
(731) Havalda Rastislav, Šumperská 39/1, 971 01 Prievidza, SK; Havaldová Miroslava, Šumperská 39/1,
971 01 Prievidza, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

506-2007
12.3.2007
5, 29, 30, 31, 32, 33
5 - Dietetické látky upravené na lekárske účely;
dietetické potraviny upravené na lekárske účely;
potraviny pre deti, batoľatá a chorých; potravinové prípravky a doplnky všetkých druhov, ako
posilňujúce požívatiny, vitamínové prípravky,
požívatiny na doplnenie redukčných diét alebo
prípravky na chudnutie, všetko s liečebnými účinkami; prípravky s liečebnými účinkami obsahujúce biochemické katalyzátory, najmä pre fyzicky aktívne osoby, rekonvalescentov a chorých,
všetko uvedené je určené na liečebné účely.
29 - Mäso; konzervované ryby; potravinové výrobky z rýb; ryby s výnimkou živých; hydina, nie
živá; divina, nie živá; mäsové výťažky; konzervovaná a sterilizovaná zelenina; konzervované
a zavárané ovocie; konzervované a sterilizované
huby; sušené ovocie; sušená zelenina; ovocné rôsoly; želatína; marmelády; džemy; kompóty; potravinové konzervy naplnené surovinami patriacimi do tejto triedy; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; výrobky na báze zemiakov ako zemiakové
lupienky; oleje a tuky jedlé; ovocné drene.
30 - Káva; čaj; ryža; kávové náhradky; droždie
na kysnutie; soľ; horčica; ocot; kečup; kečupové
omáčky; paradajkové omáčky; šalátové zálievky;
korenie; ľad na osvieženie; škrobové výrobky
ako potrava; výrobky na báze sušenej zemiakovej
kaše, pšeničnej múky, natívnych a modifikovaných škrobov, ako zemiakové cesto v prášku,
zemiaková kaša v prášku, zemiakové drviny, zemiakové krokety v prášku, zemiakové halušky
v prášku, zmes na prípravu knedlí.
31 - Poľnohospodárske výrobky, záhradnícke výrobky, ktoré nie sú zatriedené v iných triedach, lesnícke výrobky v nespracovanom stave; čerstvé ovocie a zelenina, obilniny; krmivá pre dobytok; slad.
32 - Pivá všetkých druhov; vody minerálne a šumivé a iné nealkoholické nápoje; sirupy a iné
prípravky na prípravu nápojov; ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav, mušty, džúsy, citrónové
koncentráty.
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov, ako destiláty, liehoviny, likéry, ovocné a sladové vína;
perlivé vína; šumivé vína.

(540)

(731) ABAXA spol. s r. o., Ciglianska cesta 3, 971 01
Prievidza, SK;

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

554-2007
19.3.2007
4, 35, 39
4 - Pohonné látky.
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s pohonnými látkami.
39 - Preprava a cestná nákladná doprava pohonných látok.

(540)

(591) červená, tyrkysová modrá
(731) SPECTRUM, a. s., Nám. sv. Anny 15, 911 01 Trenčín, SK;

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

621-2007
30.3.2007
25
25 - Oblečenie, obuv, čapice, rukavice, šály, pásiky ako súčasť oblečenia, opasky, spodná bielizeň.

(540) REFREE
(731) Natural Tex CZ s. r. o., Kolbenova 159/7, 190 00
Praha, CZ;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

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

624-2007
30.3.2007
77/084279
17.1.2007
US
5
5 - Hydrogél na liečenie rán.

(540) EXTENDINE
(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)
(310)
(320)
(330)
9 (511)
(511)

625-2007
30.3.2007
77/084278
17.1.2007
US
5
5 - Hydrogél na liečenie rán.

(540) SUSTINE
(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;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

626-2007
2.4.2007
29, 30
29 - Sušená zelenina, sušené záhradné bylinky.
30 - Aromatické prípravky, koreniny, korenie, marináda (chuťové prísady), príchuti do potravín
(s výnimkou esencií a éterických olejov), soľ a koreniny na konzervovanie potravín.

(540)

(731) THYMOS, spol. s r. o., Popradská 518, 059 52
Veľká Lomnica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

638-2007
3.4.2007
35, 36
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti, reklama, prieskum trhu, vydávanie reklamných materiálov.
36 - Finančné analýzy, finančné informácie, finančný lízing, finančné záruky, garancie, kaucie, kapitálové investície, investovanie kapitálu, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok,
likvidácia podnikov, sprostredkovanie nehnuteľností, oceňovanie a odhady nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, realitné
kancelárie, sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami, ubytovacie kancelárie.

(540)

(591) modrá, svetlomodrá, čierna
(731) EU PROPERTY, s. r. o., Popradské nábrežie 443/21,
058 01 Poprad, SK;
(740) Beňo Jozef, JUDr., Poprad, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

645-2007
4.4.2007
20, 21, 35, 36, 37, 41, 42
20 - Spomienkové predmety z plastov a dreva,
sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov, stolárske umelecké výrobky, vývesné štíty z dreva alebo plastických hmôt, rámy na obrazy.
21 - Spomienkové predmety zo skla a porcelánu,
busty z porcelánu, terakoty alebo skla, čaše s výnimkou čiaš z drahých kovov, krčahy s výnimkou krčahov z drahých kovov, bonboniéry okrem
bonboniér z drahých kovov, figuríny z porcelánu,
terakoty alebo skla, fľaše, karafy, hrnčeky, šálky,
kávové súpravy s výnimkou súprav z drahých
kovov, krištáľ (výrobky z krištáľového skla), misky, otvárače na fľaše, poháriky papierové alebo
plastové, sklenené poháre, taniere, tácne, podnosy s výnimkou z drahých kovov, termosky, toaletné pomôcky, toaletné kufríky, vázy s výnimkou
váz z drahých kovov, vývrtky.
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35 - Obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 37, 41 a 42.
36 - Finančný lízing, inkasovanie nájomného, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok,
lízing motorových vozidiel, nehnuteľností, oceňovanie a odhady nehnuteľností, prenájom bytov,
prenájom nehnuteľností, realitné kancelárie, správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, sprostredkovanie uvedených služieb v tejto
triede, vedenie nájomných bytov.
37 - Profesionálne odborné poradenstvo týkajúce
sa stavebných prác a zatepľovania budov, demolácia budov, dozor nad stavbami, stavebné informácie, vykonávanie inžinierskych, priemyselných,
bytových a občianskych stavieb, prípravné a pomocné stavené práce, 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 a inštalatérstvo, 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, montovanie lešení, murárstvo, údržba nábytku, montáž a opravy pecí, pokrývačské
práce na strechách, inštalácia a opravy požiarnych hlásičov a poplašných systémov proti vlámaniu, stavebné informácie, dozor nad stavbami,
demolácia budov, tapetovanie, montovanie a opravy telefónov, opravy umeleckých stolárskych výrobkov, utesňovanie stavieb a budov, inštalácia
a opravy výťahov.
41 - Fotografická reportáž, fotografovanie, digitálne fotografovanie, spracovanie digitálnej fotografie, tvorba videozáznamov na zmluvnom základe, požičiavanie nahratých nosičov zvukových
a zvukovo-obrazových záznamov, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných, vydavateľská činnosť s výnimkou
vydávania reklamných textov, vydavateľská činnosť v oblasti životného prostredia, geografie
a kartografie.
42 - Prieskumy (inžinierske práce), kartografia,
digitálna kartografia, tvorba máp, geodézia, geografické informačné systémy, geologické expertízy, odborné poradenstvo z oblasti ekológie a zdrojov energie, inžinierska činnosť vo výstavbe, vypracovávanie projektov na čerpanie prostriedkov
z eurofondov, projektovanie stavieb, projektovanie vodohospodárskych stavieb, projektovanie technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, vypracovanie stavebných výkresov,
technický prieskum, výskum a vývoj nových výrobkov pre tretie osoby, navrhovanie pre tretie
osoby, priemyselný dizajn, dizajn nábytku a bytového zariadenia, výzdoba interiérov, architektonické poradenstvo.
(540) LINEU
(731) LINEU, s. r. o., Františkánska 5, 040 01 Košice, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(220)
9 (511)
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a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov;
organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); pedagogické informácie; organizovanie lotérií; plánovanie a organizovanie večierkov; pojazdné knižničné služby; praktický výcvik (ukážky); služby prázdninových táborov (zábava); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava);
skúšanie, preskúšanie (pedagogická činnosť); školenie; výcvik; vydávanie (online) kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových.

653-2007
5.4.2007
1, 2, 19
1 - Lepidlá a tmely patriace do tejto triedy.
2 - Ochranný náter na drevo.
19 - Asfaltové penetračné nátery.

(540) SANEXWOOD
(731) ELASTIK s. r. o., Šelpice 252, 919 09 Bohdanovce, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

666-2007
10.4.2007
6, 11, 12, 40
6 - Kovy a ich zliatiny; kovy obyčajné ako polotovary; kovové odliatky a polotovary na rôzne
využitie v priemysle; formy z kovu; kovové spojovacie materiály - skrutky, matice, podložky, nity
a podobne; kovové konštrukcie; hutné materiály - oceľ, tyče, rúrky, profily, plechy, drôty a podobne; železiarske tovary patriace do tejto triedy.
11 - Sanitárna technika a výrobky - sprchy, sprchovacie kúty, vane, vírivé a hydromasážne vane; bidety, sauny, regulačné ventily pre sanitárnu
techniku, sprchové nástavce, vodovodné batérie;
prístroje na distribúciu vody, pary alebo plynu;
prístroje na osvetlenie a svetelné zdroje; solárne
kolektory; prístroje na kúrenie a ohrev; prístroje
na sušenie, chladenie, ventiláciu a klimatizáciu;
prístroje na varenie; súčasti uvedených prístrojov
a zariadení patriace do tejto triedy.
12 - Dopravné prostriedky a ich súčasti patriace do
tejto triedy; motorové vozidlá dvojstopové a jednostopové; kolesá z ľahkých zliatin pre dopravné
prostriedky; kryty na automobilové kolesá; pneumatiky; bicykle (dopravné prostriedky); súčasti
dopravných prostriedkov patriace do tejto triedy.
40 - Spracovanie a úprava materiálov - najmä kovov a zliatin kovov; obrábanie kovov; zlievarenstvo.

(540)

(731) RONAL SR, s. r. o., Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

727-2007
19.4.2007
19
19 - Omietka pre stavebníctvo.

(540) TOPINEX
(731) INEX spol. s ruč. obmedz., Kopčianska 82/A,
851 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

731-2007
20.4.2007
41
41 - Akadémie (vzdelávanie); pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania); vyučovanie, vzdelávanie; diaľkové štúdium; korešpondenčné kurzy; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie

(540)

Študentské fórum OZ V4
a PdF UK

(731) Občianske združenie Výchova - Veda - Vzdelávanie - Výskum, Podjavorinská 1, 811 09 Bratislava, SK;
(740) Česla Peter, Mgr., Košice, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

737-2007
20.4.2007
16, 32, 33, 35
16 - Etikety s výnimkou textilných; papierové a plastové obaly a tašky; papierové podložky pod poháre; reklamné, propagačné a informačné materiály patriace do tejto triedy; tlačoviny.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné a zeleninové šťavy a nápoje z nich;
pivná mladinka; pivo; slad a iné prípravky na výrobu nápojov; výťažky z chmeľu na výrobu piva.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom;
obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum trhu; reklama a inzercia; vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov;
zbieranie údajov do počítačových databáz; účtovníctvo.

(540) DUŠU PIVU DÁVAJÚ ĽUDIA
(731) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

738-2007
20.4.2007
16, 32, 33, 35
16 - Etikety s výnimkou textilných; papierové a plastové obaly a tašky; papierové podložky pod poháre; reklamné, propagačné a informačné materiály patriace do tejto triedy; tlačoviny.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné a zeleninové šťavy a nápoje z nich;
pivná mladinka; pivo; slad a iné prípravky na výrobu nápojov; výťažky z chmeľu na výrobu piva.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom;
obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum trhu; reklama a inzercia; vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov;
zbieranie údajov do počítačových databáz; účtovníctvo.

(540) pivovarytopvar.sk
(731) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

739-2007
20.4.2007
16, 32, 33, 35
16 - Etikety s výnimkou textilných; papierové
a plastové obaly a tašky; papierové podložky pod
poháre; reklamné, propagačné a informačné materiály patriace do tejto triedy; tlačoviny.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné a zeleninové šťavy a nápoje
z nich; pivná mladinka; pivo; slad a iné prípravky
na výrobu nápojov; výťažky z chmeľu na výrobu
piva.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; obchodné alebo podnikateľské informácie;
prieskum trhu; reklama a inzercia; vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov; zbieranie údajov do počítačových databáz;
účtovníctvo.

(540) pivovarytopvar.eu
(731) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

746-2007
23.4.2007
5
5 - Farmaceutické, zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; dietetické
látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre
dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na
plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné
prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.

(540)

(591) zelená, biela
(731) V & M s. r. o., Haanova 39, 851 04 Bratislava, SK;

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

747-2007
23.4.2007
5
5 - Farmaceutické a veterinárne preparáty, hygienické prípravky na zdravotné účely, liečivá,
lieky, farmaceutické produkty na použitie pre ľudí, chemické prípravky a substancie na farmaceutické účely, nie na dezinfekciu a kozmetiku, posilňujúce a dietetické prípravky na lekárske účely, lekárske infúzie, medicinálne vína a čaje, diagnostické prípravky na lekárske účely, vakcíny,
séra a krvné produkty, kultúry mikroorganizmov
na lekárske účely, dietetické substancie upravené
na lekárske použitie, potrava pre dojčatá, náplasti, materiály na obväzovanie, dezinfekčné prostriedky, prípravky na ničenie parazitov, fungicídy, herbicídy, medicinálne bylinky a rastliny,
prípravky založené na medicinálnych bylinkách
a rastlinách, lekárske prípravky na dentálnu starostlivosť, lekárske prípravky na leštenie zubov,
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lekárske prípravky na bielenie zubov, lekárske
prípravky na vymývanie ústnej dutiny, lekárske
bieliace prípravky.
(540) LOSACOR
(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)

762-2007
25.4.2007
9, 16, 37
9 - Prístroje na spracovanie informácií; počítače;
počítačové programy (softvér každého druhu);
elektronické počítačové informačné a riadiace
systémy/technológie; počítačové tlačiarne; monitory; klávesnice; modemy; mikroprocesory; nosiče údajov v elektronickej podobe; elektrické vodiče - káble; banková a kancelárska technika - kalkulátory a počítačky (napr. bankoviek); faxy; telefóny; fotokopírovacie stroje a skenery; prístroje
na záznam, prevod a reprodukciu zvuku alebo
obrazu; audio/video prístroje; prístroje na meranie, kontrolu, váženie a signalizáciu; optické prístroje; vedecké prístroje; čítacie a snímacie elektronické prístroje na identifikáciu tovaru/osôb;
elektronické/magnetické platobné produkty - platobné karty; elektronické/magnetické identifikačné karty; elektronické kľúče/kódy; bezpečnostné
prístroje (alarmy); prístroje spojovacej a telekomunikačnej techniky; predajné automaty na predaj tovaru; automatické distribučné stroje; súčasti
uvedených prístrojov a zariadení; elektrosúčiastky všetkých druhov; elektroinštalačné materiály;
ochranné pomôcky uvedené v tejto triede.
16 - Poštové stroje a strojčeky každého druhu
a ich súčasti - frankovacie stroje, pečiatkovacie
stroje, obálkovacie stroje pre kancelárie, skartovacie stroje; kancelárske dierovacie a zošívacie
stroje, aj ručné; otvárače listov - stroje, i ručné;
poštové potreby každého druhu patriace do tejto
triedy; písacie a rysovacie potreby patriace do
tejto triedy; atramenty; kancelárske, písacie potreby a výrobky z papiera/tlačoviny na reklamné
účely; potreby pre tlačiarov, knihárov a výtvarných umelcov patriace do tejto triedy; lepidlá
kancelárske a pre domácnosť; školské potreby
patriace do tejto triedy; učebnice všetkých druhov; zošity; skriptá; periodické a neperiodické
tlačoviny - odborná literatúra, knihy, časopisy,
fotografie, letáky, brožúry; kalendáre; diáre; mapy a podobné tovary patriace do tejto triedy; papier a výrobky z papiera; kartón a výrobky
z kartónu; lepenka a výrobky z lepenky; výrobky
z vlnitej lepenky; papier pre kancelárie - xerografický, papier pre tlač a obalový papier, obalové
a lepiace pásky a fólie; etikety; samolepiace fólie
a papiere; obaly, fólie z polyetylénu, polypropylénu alebo iných plastických hmôt na balenie
a obaľovanie tlačovín - kníh, učebníc a podobne;
magnetické tabule.
37 - Servis, montáž, opravy vyhradených elektrických zariadení; servis, montáž, opravy kancelárskej, výpočtovej, poštovej, bankovej a telekomunikačnej techniky; servis, montáž, opravy
elektronických prístrojov a zariadení uvedených
v triede 9 a 16.
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21 - Cukorničky s výnimkou cukorničiek z drahých kovov; čajové súpravy s výnimkou súprav
z drahých kovov; čajníky s výnimkou čajníkov
z drahých kovov; držiaky na jedálne lístky; džbány; fľaše; kuchynské formy na pečenie; kuchynské formy na prípravu jedál; formy na pečivo;
formy na pečenie pizze; formy na prípravu jedál;
keramika na použitie v domácnosti; koreničky;
košíky na chlieb; krájače cesta; kuchynské hrnce;
neelektrické kuchynské prístroje; kuchynský a jedálenský riad, nie z drahých kovov; vedierka na
ľad; maselničky; lyžice, varechy na miešanie;
misky; misy; olejničky s výnimkou olejničiek
z drahých kovov; panvice; papierové taniere;
piknikové koše; poháre; podnosy s výnimkou
podnosov z drahých kovov; príklopy na jedlo;
soľničky s výnimkou soľničiek z drahých kovov;
stolové stojany s výnimkou stojanov z drahých
kovov na olej a ocot; strojčeky na rezance; škatuľky na desiatu; škatuľky na pečivo; špáradlá;
taniere s výnimkou tanierov z drahých kovov;
úchytky na obrúsky s výnimkou úchytiek z drahých kovov; vývrtky.
25 - Čiapky; čelenky; košele; kombinézy; nohavice; pracovné plášte; rukavice; šatky; šály; šilty;
tričká; tielka; uniformy; vesty; zástery; kravaty;
sukne; svetre.
30 - Cestoviny; cestá; cestá na koláče; cestá na
pizzu; kečup; koláče s plnkou; jemné pečivo; koreniny; korenie; makaróny; výrobky z múky; palacinky; pečivo; pizza; prášky na výrobu pizze;
rezance; sendviče; špagety; tortilly; zákusky; koláče; torty; sušienky; zmrzlina.
35 - Obchodný manažment a podnikové poradenstvo; 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; podpora
predaja (pre tretie osoby).
43 - Bufety (rýchle občerstvenie); služby barov;
kaviarne; penzióny; príprava a dodávka jedál na
objednávku do domu; reštaurácie; samoobslužné
reštaurácie.

(540)

(731) EVROFIN Int. spol. s r. o., Sienkiewiczova 2,
400 11 Ústí nad Labem, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

763-2007
25.4.2007
9, 35, 42
9 - Programy obsluhujúce počítač (nahrané), počítače, počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete), počítačový softvér, počítačové
programy (nahrané).
35 - Reklama (online) v počítačovej komunikačnej
sieti, rozhlasová reklama, televízna reklama, reklama.
42 - Aktualizovanie počítačových programov,
inštalácia počítačových programov, servis počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, počítačové programovanie,
hos-ťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (web) pre zákazníkov, prenájom
počítačového softvéru, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru, návrh počítačových systémov, tvorba softvéru.

(540)

(591) modrá,čierna
(731) Rehák Marek, Stummerova 371/54, 955 01 Topoľčany, SK;

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

765-2007
25.4.2007
9
9 - Počítačový program na spracovanie údajov
z prístrojov GPS.

(540) GEKOM
(731) Sedlák Jozef, Ing., Átriová 5, 080 01 Prešov, SK;

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

767-2007
25.4.2007
16, 21, 25, 30, 35, 43
16 - Tlačoviny; brožúry; časopisy; katalógy; prospekty; plagáty; etikety s výnimkou textilných;
fólie na balenie; baliace materiály na báze škrobu; baliaci papier; kartón; lepenka; lepenkové
alebo papierové škatule; nálepky; lepiace štítky;
papierové obrúsky; papierové obrusy; podložky
pod poháre; papierové podložky na stôl (anglické
prestieranie); papierové obrusy na stôl; stolové
prestieranie z papiera; pútače z papiera alebo lepenky; papierové ručníky; papierové škatule na
pizzu; lepenkové alebo papierové škatule; papierové obaly na jedlo; vrecká do mikrovlnných rúr;
vrecká z papiera alebo plastických materiálov.

(540) GOOD MOOD PIZZA
(731) Mitanová Alena, Hodžova 1489/39, 911 01 Trenčín, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

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

774-2007
26.4.2007
37, 40, 43
37 - Budovanie ciest, mostov, inžinierskych sietí.
40 - Spracovanie dreva.
43 - Penzióny.

(540) HYDROEKO
(731) Ilašenko Rastislav, Kyjevská 26, 048 01 Rožňava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

777-2007
26.4.2007
12, 16, 25, 35, 37, 41, 42
12 - Bicykle, bicyklové alebo motocyklové blatníky, bicyklové brzdy, bicyklové duše, bicyklové
kolesá, bicyklové pedále, bicyklové pneumatiky,
bicyklové pumpy, bicyklové ráfy, bicyklové rámy, bicyklové reťaze, bicyklové sedlá, bicyklové
stojany, bicyklové špice, bicyklové ťahadlá riadenia, bicyklové zvončeky, brzdové čeľuste pre
bicykle, kľuky na bicykle, kovové výlisky ako
príslušenstvo pre bicykle, ložiskové čapy (hriadeľov), ložiskové čapy náprav, ozubené kolesá
a ozubené prevody pre pozemné vozidlá, ozubené kolesá, súkolesia na bicykle, poťahy na sedadlá bicyklov a motocyklov, príslušenstvo pre bicykle, reduktory (redukčné ozubené súkolesia pre
bicykle), riadidlá pre bicykle a motocykle, smerovky na bicykle, stojany na bicykle, tlmiče pérovania pre bicykle, voľnobežky pre bicykle, koše (nosiče batožiny) na bicykloch, opravárske náradie na opravu pneumatík, bicykle, smerovky na
bicykle, blatníky, bicyklové ťahadlá riadenia, duše na bicykle, súkolesia, ozubené kolesá na bicykle, bicyklové alebo motocyklové blatníky, ráfiky na bicykle, kľuky na bicykle, bicyklové hlavy, pedále na bicykle, pumpy na bicykle, špice
na bicykle, kolesá na bicykle, bicyklové sedadlá,
zvončeky na bicykle, ochranné siete na dámske
bicykle, spätné zrkadlá, rámy na bicykle, galusky
na bicykle.
16 - Kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
obálky, obaly (papierenský tovar), tabule na zapichovanie oznamov, ceruzky, perá, prepisovačky, papiernický tovar, papierové zástavy, vlajky,
štítky (papierové nálepky), nálepky, lepiace štítky, etikety s výnimkou textilných, knihy, brožované knihy, brožúry, záložky, stužky do kníh,
knižné zarážky, publikácie, časopisy, tlačoviny,
kalendáre, trhacie kalendáre, komiksy, spevníky,
prospekty, katalógy, obežníky, predtlače, oznámenia, priesvitky (papiernický tovar), reklamné
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, pútače
z papiera alebo lepenky, planogramy, tlačivá, formuláre, zoznamy, tlačené časové plány a harmonogramy, diagramy, hektografy, počítacie aritmetické tabuľky, papierové alebo kartónové tabuľky, blahoprajné pohľadnice, fotografie, stojany na fotografie, albumy, atlasy, mapy, glóbusy,
obrazy, obrazy (maľby), litografie, umelecké litografie, rytiny, tlač (rytiny), grafiky, grafické
reprodukcie, zobrazenia, portréty, plagáty, poštové hracie pohľadnice, poštové známky, makety,
maľovanky, stolové papierové prestieranie - obrúsky, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), papierové obrusy, prikrývky na stôl, papierové podložky pod poháre, materiály na pečatenie, jednorazové plienkové nohavičky z papiera
alebo buničiny, detské plienky z papiera
a buničiny, baliaci papier, baliace materiály na
báze škrobu, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), plastové fólie na balenie, viskózové fólie na obaľovanie, vrecia, vrecká z papiera alebo plastických materiálov, vrecká na
odpadky z papiera alebo plastických materiálov,
obaly, puzdrá na doklady, puzdrá na šekové
knižky, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, papie-
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rové obaly na mliečne výrobky, náhradné diely,
časti a súčasti na uvedené tovary, náhradné náplne do uvedených tovarov, obaly, puzdrá a stojany
na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
25 - Bielizeň, osobná bielizeň zabraňujúca poteniu, body bielizeň, bundy, cyklistické oblečenie,
čelenky, čiapky, čiapkové šilty, dámske róby
a šaty, gymnastické (telocvičné) dresy, gamaše,
chrániče uší (proti chladu ako pokrývka hlavy),
kombinézy (oblečenie), kombinézy na vodné lyžovanie, kabáty, košele, krátke nohavice, krátke
kabátiky, kravaty, kožušiny (oblečenie), kostýmy, korzety, kovové časti na obuv a opasky, nohavice, nohavičky, oblečenie, oblečenie pre motoristov, oblečenie z kože, obuv, odevy, opasky,
peleríny, pančuchy a pančuchové nohavice, plášte, plavky, pleteniny (oblečenie), pletiarsky tovar, podprsenky, podväzky, polokošele, pokrývky hlavy, ponožky, potníky, pulóvre, pyžamá,
rukavice, rukávniky, saká, sandále, spodná bielizeň, spodky, sukne, svetre, šatky, šály, šaty, športová obuv, športové tričká a dresy, spodničky, tielka, tričká, topánky, vesty, uniformy, vrchné ošatenie.
35 - Marketing, reklama, reklamná a propagačná
činnosť, reklamné agentúry, podpora predaja pre
tretie osoby, prieskum trhu, prieskum verejnej
mienky, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov
medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským
prostredím), spracovanie textov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja reklamných predmetov, rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamných materiálov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja,
predvádzanie tovaru, obchodné a podnikateľské
informácie, komerčné informačné kancelárie, marketingové štúdie, obchodný a podnikateľský prieskum, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení
obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej
činnosti, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, podpora predaja (pre tretie osoby),
organizovanie audiovizuálnych predstavení na
komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie
reklamných alebo náborových textov, zásielkové
reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, sprostredkovanie obchodu s tovarom, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37, 41 a 42.
37 - Oprava opotrebovaných alebo poškodených
bicyklov, servis, opravy, údržba a montáž výrobkov uvedených v triede 12.
41 - Informácie o možnostiach rekreácie, informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, internátne školy, služby v kempingoch so
športovým programom, výchovno-zábavné klubové služby, činnosť umeleckej a športovej agentúry, činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu,
kluby zdravia (telesné cvičenia), obveselenie, organizácia a vedenie dielní na výučbu, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie
konferencií, organizovanie a vedenie kongresov,
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organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov,
organizovanie predstavení (manažérske služby),
organizovanie súťaží vedomostných alebo zábavných, organizovanie súťaží krásy, organizovanie
športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, zábavné parky, služby prázdninových táborov (zábava), prevádzkovanie športových zariadení, služby pre oddych a rekreáciu, rozhlasová
zábava, vydávanie kníh, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, filmová
tvorba, fotografická reportáž, fotografovanie, výroba (tvorba) videofilmov, výroba zábavy, pobavenie, živé predstavenia, nahrávanie videopások,
vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných,
zverejňovanie a vydávanie kníh, revue a magazínov, požičiavanie nahratých nosičov zvukových
a zvukovo-obrazových záznamov.
42 - Grafický dizajn, módny dizajn, umelecký dizajn, navrhovanie obalov, obalový dizajn, priemyselný dizajn, prieskumy (inžinierske práce), štúdie technických projektov, spravovanie autorských práv, tvorba softvéru.

(540) MERIDA
(731) Merida Slovakia, s. r. o., Partizánska cesta 71,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

778-2007
26.4.2007
12, 16, 18, 25, 35, 37, 44
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, bicykle, súčasti bicyklov patriace do tejto triedy, 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 pre 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 automobilov, torzné tyče pre vozidlá, uzávery palivových
nádrží vozidiel, zabezpečovacie poplašné zaria-

denia proti odcudzeniu vozidiel, zariadenia do
automobilov proti oslneniu, výfuky pre motocykle a automobily, výfuky pre pozemné vozidlá.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické
zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka,
lepenkové alebo papierové škatule, mapy, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo
lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, tlačené reklamné materiály, umelohmotné fólie na balenie.
18 - Aktovky, kufríky, batohy, cestovné kufre
a tašky, lodné kufre, peňaženky, kľúčenky (kožená galantéria), remienky, šnúrky na mobily, plážové tašky, mešteky na peniaze, puzdrá na navštívenky, puzdrá na mobily, puzdrá na doklady,
diplomatické kufríky, chlebníky, ruksaky, kabelky, kabelkové rámy, kufríky s toaletnými potrebami, nákupné tašky, školské tašky, tašky na náradie, plážové tašky, poľovnícke tašky, poľovnícke torby, retiazkové taštičky s výnimkou taštičiek z drahých kovov, tašky na nosenie detí, vaky
pre turistov, vaky pre horolezcov, kľúčenky (kožená galantéria), peňaženky, mešteky na peniaze,
kožušinové prikrývky, kožušiny, krupóny, kožené nite a šnúrky, kožené náramenné pásy, dáždniky, obaly na dáždniky, slnečníky, obaly na hudobné nástroje, cestovné obaly na šaty, kožené
remene a remienky, rúčky na kufre, rúčky na
dáždniky, kožené alebo kožou potiahnuté škatule, kožené škatule na klobúky, vrecká z kože na
balenie, vychádzkové palice.
25 - Bielizeň osobná, bielizeň zabraňujúca poteniu, body bielizeň, bundy, cyklistické oblečenie,
čelenky, čiapky, čiapkové šilty, dámske róby a šaty, futbalové oblečenie a dresy, gymnastické (telocvičné) dresy, gamaše, chrániče uší (proti chladu ako pokrývka hlavy), kombinézy (oblečenie),
kombinézy na vodné lyžovanie, kabáty, košele,
krátke nohavice, krátke kabátiky, kravaty, kožušiny (oblečenie), kostýmy, korzety, kovové časti
na obuv a opasky, nohavice, nohavičky, oblečenie, oblečenie pre motoristov, oblečenie z kože,
obuv, odevy, opasky, peleríny, pančuchy a pančuchové nohavice, plášte, plavky, pleteniny (oblečenie), pletiarsky tovar, podprsenky, podväzky,
polokošele, pokrývky hlavy, ponožky, potníky,
pulóvre, pyžamá, rukavice, rukávniky, saká, sandále, spodná bielizeň, spodky, sukne, svetre, šatky, šály, šaty, športová obuv, športové tričká a dresy, spodničky, tielka, tričká, topánky, vesty, uniformy, vrchné ošatenie.
35 - Maloobchodná činnosť s automobilmi, nákladnými autami a náhradnými dielmi k automobilom a z autopríslušenstvom, bicyklami a odevmi, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely,
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri riadení obchodnej činnosti,
poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií,
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, prenájom reklamných materiálov, reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklam-
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ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky), sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie vyššie uvedených služieb, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických
publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných
textov, vydávanie reklamných alebo náborových
textov, zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
37 - Autoopravovne, autoservisy, čalúnnické opravy, čistenie automobilov, informácie o opravách,
inštalácia a opravy poplašných systémov proti
vlámaniu, klampiarstvo a inštalatérstvo, lakovanie, glazovanie, leštenie vozidiel, mazanie vozidiel, montáž a opravy výfukov, montáž a opravy
vykurovacích zariadení v automobiloch, montáž,
údržba a opravy strojov, odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení, oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov, oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov, oprava
pneumatík vulkanizáciou, opravy púmp a čerpadiel, pieskovanie, prenájom vozidiel na zametanie,
protektorovanie pneumatík, protihrdzová úprava,
protikorózne nátery na ošetrovanie vozidiel a motocyklov, údržba a opravy motorových vozidiel,
údržba automobilov, umývanie automobilov, umývanie dopravných prostriedkov, vulkanizácia pneumatík (oprava).
44 - Tetovacie štúdio, piercingové štúdio, kadernícke salóny, manikúra, vizážne salóny, masáže,
sauny, služby solária, tetovanie, piercing, zotavovne, relaxačné pobyty, psychologické služby,
sprostredkovanie uvedených služieb, salóny krásy, pedikúra, tetovanie, opatrovateľské služby (lekárske služby), fyzioterapia, aromaterapeutické služby, služby chiropraktikov, plastická chirurgia,
kadernícke salóny, kozmetické salóny, parné kúpele, bahenné kúpele, zábaly, masáže, salóny krásy, tetovanie, verejné kúpele, zdravotnícka starostlivosť.

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

779-2007
26.4.2007
25
25 - Spodná bielizeň; opasky; košele; oblečenie;
kostýmy, obleky; nohavice; vesty; plášte; sukne;
kabát; uniformy; bunda; saká.

(540)

(591) zelená, biela
(731) OZETA NEO, a. s., Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín, SK;

780-2007
26.4.2007
3
3 - Prípravky na pranie a čistenie bielizne, prací
prášok.

(540) PERALL
(731) MILaM spol. s r. o., Národná trieda 31, 040 01
Košice, SK;

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

781-2007
26.4.2007
18, 25
18 - Kože a imitácie kože; výrobky z kože a imitácie kože, ktoré nie sú obsiahnuté v iných triedach; kabely, peňaženky, vaky, plecniaky, batohy, kožené remene, tašky, kľúčenky, aktovky,
kufríky, obaly na odevy, cestovné kufre a tašky,
kožená galantéria, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje pre zvieratá a sedlárske výrobky.
25 - Obuv, odevy, čiapky, klobúky a iné pokrývky hlavy, rukavice.

(540)

(731) WILD West Store KFT, Szölö utca 84, 1032 Budapešť, HU;
(740) Ivančo, Rigo & Kukura s. r. o., Košice, SK;

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

(540) PRISONER
(731) Miko Peter, Rožňavská 13, 041 01 Košice, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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787-2007
27.4.2007
23, 24, 25, 35, 36, 40
23 - Bavlnené, ľanové, vlnené, zmesové priadze.
24 - Bavlnené textílie, posteľná a stolová bielizeň,
cestovné prikrývky, čalúnnické látky, damask, textilný filtračný materiál, netkané textílie, prešívané prikrývky, utierky na riad, záclonky.
25 - Detské plienky, gamaže, košele, kúpacie plášte, osobná bielizeň, pančuchy, pančuškové nohavice, plavky, plážové oblečenie, pleteniny, ponožky, pyžamá, tričká, zástery, župany.
35 - Kopírovanie dokumentov.
36 - Prenájom nehnuteľností, vystavovanie colných deklarácií.
40 - Apretovanie, bielenie, farbenie textílií, nekrčivá, nepremokavá, nehorľavá úprava látok, tlačenie vzorov.

(540)

(731) Tatraľan, s. r. o., Michalská 18, 060 01 Kežmarok, SK;
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790-2007
30.4.2007
41, 42
41 - Vzdelávanie; informácie o výchove a vzdelávaní.
42 - Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania.

(540)

(591) biela, modrá, červená
(731) Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne
fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

791-2007
30.4.2007
41, 42
41 - Vzdelávanie; informácie o výchove a vzdelávaní.
42 - Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania.

(731) Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava, Jašíkova 2, 826 05 Bratislava, SK;
(740) Lobodová Dagmar, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

798-2007
30.4.2007
3, 5
3 - Prípravky na čistenie, leštenie a odmasťovanie, mydlá, prípravky na bielenie a iné pracie
prostriedky.
5 - Dezinfekčné prípravky.

(540) TWISTER
(731) UNION COSMETIC s. r. o., Václavské náměstí 28
čp. 785, 110 00 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

(731) Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne
fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, SK;

803-2007
2.5.2007
16, 35
16 - Štítky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky.
35 - Reklama; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny,
vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné
služby.

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

794-2007
30.4.2007
1, 6, 19
1 - Keramické glazúry, zmesi na výrobu technickej keramiky, magnezit, silikáty.
6 - Hliník, horčík, chrómové rudy.
19 - Malty na výmurovky, nepálené uhlíkaté stavivá, slinok, tehly, tehly pálené magnezitové, hlina na tehly, spojivá na výrobu tehál, torkrétovacie hmoty opravárenské na tepelné výmurovky,
vystužovacie materiály nekovové pre stavebníctvo, stavebný materiál s výnimkou kovového,
šamot, ubíjacie hmoty.

(591) modrá, biela
(731) VACULIK ADVERTISING, s. r. o., Odbojárov 1,
831 04 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

806-2007
2.5.2007
25
25 - Oblečenie.

(540) FOSPER
(731) Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava, Jašíkova 2, 826 05 Bratislava, SK;
(740) Lobodová Dagmar, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

795-2007
30.4.2007
1, 6, 19
1 - Keramické glazúry, zmesi na výrobu technickej keramiky, magnezit, silikáty.
6 - Hliník, horčík, chrómové rudy.
19 - Malty na výmurovky, nepálené uhlíkaté stavivá, slinok, tehly, tehly pálené magnezitové, hlina na tehly, spojivá na výrobu tehál, torkrétovacie hmoty opravárenské na tepelné výmurovky,
vystužovacie materiály nekovové pre stavebníctvo, stavebný materiál s výnimkou kovového, šamot, ubíjacie hmoty.

(540)

(591) modrá, biela

(591) hnedá, béžová, krémová
(731) BEJANÉVE s. r. o., Kammerhofská 2, 969 01
Banská Štiavnica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

807-2007
2.5.2007
9, 38, 42
9 - Čipy (mikroprocesorové doštičky); čítače čiarového kódu; optické čítače; diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych; diaľkomery; diaľkové
ovládače; zariadenia a prístroje pre fyziku; hologramy; integrované obvody; káble s optickými
vláknami; karty pamäťové a mikroprocesorové;
kontrolné a regulačné prístroje elektrické; lasery
s výnimkou laserov na lekárske účely; meracie
prístroje; optické prístroje a nástroje; optické
vlákna; periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér; rozhranie pre počítače; telemetre, op-
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tické diaľkomery; zariadenia na meranie vzdialenosti.
38 - Komunikácia prostredníctvom optických káblov; počítačová komunikácia.
42 - Expertízy (inžinierske práce); výskum v oblasti optoelektroniky a fyziky; hosťovanie na webových stránkach; návrh počítačových systémov;
prenájom počítačov; počítačové programovanie;
poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru;
prenájom webových serverov; servis počítačových programov; tvorba softvéru; výskum a vývoj v oblasti elektroniky a optoelektroniky.
(540)

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

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

808-2007
2.5.2007
12, 37
12 - Osobné automobily a z nich odvodené modifikácie, spaľovacie motory do osobných automobilov; náhradné dielce a súčiastky k nim, najmä
závesné zariadenia, spojlery, liate disky kolies,
vyklápacie strechy a strešné nosiče.
37 - Montáž, opravy a údržba motorových vozidiel a ich súčastí.

(540) MADE IN FIAT
(731) FIAT SR, spol. s r. o., Dúbravská cesta 2, 841 04
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

811-2007
3.5.2007
35
35 - Vedenie kartoték; spracovanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; štatistické kompilácie.

(540) STATUS DFT
(731) Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1,
813 25 Bratislava, SK;

(731) Kasar Richard, Ing., Botanická 1, 917 08 Trnava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
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809-2007
2.5.2007
33
33 - Víno.

813-2007
3.5.2007
19, 36, 37
19 - Baraky, búdy; brány s výnimkou kovových;
dlažba s výnimkou kovovej; dlaždice s výnimkou
kovových; drevené obloženie; dvere s výnimkou
kovových; dverové prahy s výnimkou kovových;
dverové rámy s výnimkou kovových; inzertné
stĺpy s výnimkou kovových; obkladový materiál
na budovy s výnimkou kovového; obklady stien
a priečok s výnimkou kovových; okenice s výnimkou kovových; okenné rámy s výnimkou kovových; okenné sklo s výnimkou okenného skla
na okná automobilov; okná s výnimkou kovových; omietky pre stavebníctvo; parketová dlážka; potery s výnimkou kovových; preklady s výnimkou kovových; vonkajšie rolety okrem kovových a textilných; rámy, mriežky s výnimkou
kovových; rímsy s výnimkou kovových; schodiská s výnimkou kovových; skladacie dvere s výnimkou kovových; stavebný materiál s výnimkou
kovového; zárubne s výnimkou kovových; žalúzie s výnimkou kovových.
36 - Prenájom nehnuteľností; prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností; správcovstvo.
37 - Demolácia budov; dozor nad stavbami; stavebné informácie; informácie o opravách; izolovanie proti vlhkosti; izolovanie stavieb; klampiarstvo a inštalatérstvo; montovanie okien, dverí
a príslušenstva k nim; murovanie; údržba nábytku.

(540) TOPOSREAL
(731) Ostríž Ján - TOPOSREAL, Vančurova 42, 917 01
Trnava, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(554) trojrozmerná známka
(591) zlatá, hnedá, červená, čierna, biela, tmavozelená
(731) Pirhala Ján, Ing., Liptovská Porúbka 479, 033 01
Liptovská Porúbka, SK;
(740) Kandlerová Zuzana, JUDr., Liptovský Mikuláš, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

810-2007
3.5.2007
35
35 - Vedenie kartoték; spracovanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; štatistické kompilácie.

(540) STATUS
(731) Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1,
813 25 Bratislava, SK;

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

814-2007
4.5.2007
29, 30
29 - Mlieko, mliečne výrobky, predovšetkým mlieko na pitie, kyslé mlieko, cmar; jogurt, ovocný
jogurt, čokoládový alebo kakaový jogurt; nealkoholické miešané mliečne nápoje (s prevahou
mlieka), kefír, smotana, jemný biely syr, jemný
biely syr s ovocím a bylinkami; dezerty zložené
hlavne z mlieka a ochucovadiel so želatínou
a/alebo škrobom ako spojivom; maslo, čisté maslo, syry a syrové produkty, mlieko a srvátkový
prášok ako potravina, dietetické jogurty nie na
lekárske účely.
30 - Pudingy, zmrzlina, prášok na výrobu zmrzliny.
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obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, polygrafické písmo, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, umelohmotné fólie na
balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
35 - Maloobchodná činnosť s ďalekohľadmi, teleskopmi a optickými prístrojmi a zariadeniami;
veľkoobchodná činnosť s ďalekohľadmi, teleskopmi a optickými prístrojmi a zariadeniami; marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský
prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie audiovizuálnych predstavení
na komerčné a reklamné účely, organizovanie
výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti,
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií, predvádzanie (služby modeliek) na
reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie
tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, reklama,
reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami, sprostredkovanie uvedených služieb, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov
a zvukovo-obrazových záznamov a periodických
a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných
alebo náborových textov, vzťahy s verejnosťou
(prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami
a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.

(540) SRDÍČKO
(731) Zott GmbH & Co. KG, Dr. Steichele-Strasse 4,
D-86690 Mertingen, DE;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

815-2007
4.5.2007
9, 13, 16, 35
9 - Astrofotografické objektívy, prístroje a zariadenia pre astronómiu, nástroje na určovanie azimutu, fotografické blesky, buzoly, kompasy, fotografické clony, clony proti oslepeniu, prístroje
na zaznamenávanie času, ďalekohľady, diaľkomery, zameriavacie zariadenia, diaprojektory, fotografické hľadáčiky, korekčné šošovky, mikroskopy, objektívy (optika), okuláre, periskopy, slnečné clony (optika), statívy na fotoaparáty, statívy na ďalekohľady, optické šošovky, špeciál-ne
puzdrá na fotografické aparáty, telefotografické
zariadenia, teleskopy, teleskopy pre strelné zbrane, tienidlá, trojnožky alebo statívy na fotoaparáty a teleskopy, zameriavacie ďalekohľady pre
strelné zbrane, zariadenia na meranie vzdialeností, zväčšovacie prístroje (fotografia).
13 - Bengálske ohne, detonačné kapsle (s výnimkou kapslí ako hračiek), detonačné zátky, detonátory, dusičnan amónny (výbušniny), harpúny
(ako zbrane), hlavne (strelných zbraní), hlavne
pušiek, kapsle (s výnimkou zábavnej pyrotechniky), kefy na čistenie strelných zbraní, lovecké
zbrane, lúčiky spúšte (strelných zbraní), lúčiky
spúšte na pušky, náboje, nábojnice, náramenné
pásy na náboje, acetylnitrocelulóza, obaly na pušky, ohňostroje, olovené gule, olovené strely, pažby, pištole, podstavce pod strelné zbrane, práchno, pušný prach, prachovnice, projektily (zbrane), pušky, úderníky pušiek, zameriavacie zrkadlá na pušky, puzdrá na náboje (sumky), puzdrá na
pušky, puzdrá na strelné zbrane, pyrotechnické
výrobky, pyroxylín (nitrát celulózy), (strelná bavlna), remene cez prsia na nosenie zbraní, revolvery, rozbušky s výnimkou rozbušiek ako hračiek, rozbušky s výnimkou zábavnej pyrotechniky, samozápalné látky, signálne rakety, slzotvorné zbrane, zbrane so slzotvorným plynom, strelná
bavlna, strelné zbrane, hľadáčiky strelných zbraní, munícia do strelných zbraní, strelný prach
(nálož), športové strelné zbrane, tlmiče zbraní,
úderníky strelných zbraní, výstražné strely v hmle,
vzduchové pištole (zbrane), zameriavacie zariadenia pre strelné zbrane s výnimkou ďalekohľadov, zameriavacie zrkadlá, zápalné poistky (rozbušky), zápalné poistky (zápalné šnúry), zápalné
šnúry, zariadenia na napĺňanie nábojníc, závery
strelných zbraní.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, galvanotypy (polygrafia), grafické zobrazenie, grafiky, chromolitografy (polygrafia), kalendáre, kartón, lepenka, kávové filtre, papierové knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne
(papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy,

(540) TACTICAL
(731) Piarová Judita, Partizánska cesta 80, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

816-2007
4.5.2007
9, 13, 16, 35
9 - Astrofotografické objektívy, prístroje a zariadenia pre astronómiu, nástroje na určovanie azimutu, fotografické blesky, buzoly, kompasy, fotografické clony, clony proti oslepeniu, prístroje
na zaznamenávanie času, ďalekohľady, diaľkomery, zameriavacie zariadenia, diaprojektory, fotografické hľadáčiky, korekčné šošovky, mikroskopy, objektívy (optika), okuláre, periskopy, slnečné clony (optika), statívy na fotoaparáty, statívy na ďalekohľady, optické šošovky, špeciálne
puzdrá na fotografické aparáty, telefotografické
zariadenia, teleskopy, teleskopy pre strel-né zbrane, tienidlá, trojnožky alebo statívy na fotoaparáty a teleskopy, zameriavacie ďalekohľady pre strelné zbrane, zariadenia na meranie vzdialeností, zväčšovacie prístroje (fotografia).
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13 - Bengálske ohne, detonačné kapsle (s výnimkou kapslí ako hračiek), detonačné zátky, detonátory, dusičnan amónny (výbušniny), harpúny
(ako zbrane), hlavne (strelných zbraní), hlavne
pušiek, kapsle (s výnimkou zábavnej pyrotechniky), kefy na čistenie strelných zbraní, lovecké
zbrane, lúčiky spúšte (strelných zbraní), lúčiky
spúšte na pušky, náboje, nábojnice, náramenné
pásy na náboje, acetylnitrocelulóza, obaly na pušky, ohňostroje, olovené gule, olovené strely, pažby, pištole, podstavce pod strelné zbrane, práchno, pušný prach, prachovnice, projektily (zbrane), pušky, úderníky pušiek, zameriavacie zrkadlá na pušky, puzdrá na náboje (sumky), puzdrá na
pušky, puzdrá na strelné zbrane, pyrotechnické
výrobky, pyroxylín (nitrát celulózy), (strelná bavlna), remene cez prsia na nosenie zbraní, revolvery, rozbušky s výnimkou rozbušiek ako hračiek, rozbušky s výnimkou zábavnej pyrotechniky, samozápalné látky, signálne rakety, slzotvorné zbrane, zbrane so slzotvorným plynom, strelná
bavlna, strelné zbrane, hľadáčiky strelných zbraní, munícia do strelných zbraní, strelný prach
(nálož), športové strelné zbrane, tlmiče zbraní,
úderníky strelných zbraní, výstražné strely v hmle,
vzduchové pištole (zbrane), zameriavacie zariadenia pre strelné zbrane s výnimkou ďalekohľadov, zameriavacie zrkadlá, zápalné poistky (rozbušky), zápalné poistky (zápalné šnúry), zápalné
šnúry, zariadenia na napĺňanie nábojníc, závery
strelných zbraní.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, galvanotypy (polygrafia), grafické zobrazenie, grafiky, chromolitografy (polygrafia), kalendáre, kartón, lepenka, kávové filtre, papierové knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne
(papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy,
obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický
tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, polygrafické písmo, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, umelohmotné fólie na
balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
35 - Maloobchodná činnosť s ďalekohľadmi, teleskopmi a optickými prístrojmi a zariadeniami;
veľkoobchodná činnosť s ďalekohľadmi, teleskopmi a optickými prístrojmi a zariadeniami;
marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely,
personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti,
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie
tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, reklama,
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reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných
oznamov, rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky),
spracovanie textov, sprostredkovanie obchodu
s tovarom, sprostredkovanie obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami, sprostredkovanie
uvedených služieb, televízna reklama, vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie
reklamných textov, vydávanie reklamných alebo
náborových textov, vzťahy s verejnosťou (prieskum
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz,
zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
(540) TROMF
(731) Piarová Judita, Partizánska cesta 80, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

832-2007
9.5.2007
35, 41, 42
35 - Sprostredkovateľská obchodná činnosť v oblasti tovarov a služieb s kartografickou a geografickou tematikou, automatizované spracovanie dát
v administratíve, komerčné informačné kancelárie, marketing, marketingové štúdie, obchodné
administratívne služby, obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodný alebo podnikateľský
prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a rozširovanie reklamných textov,
zásielkové reklamné služby, podpora predaja (pre
tretie osoby), poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, poradenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, prieskum trhu, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, rozmnožovanie a kopírovanie dokumentov,
sekretárske služby, spracovanie textov, sprostredkovanie obchodu s mapami, kartografickými
a geodetickými prístrojmi a zariadeniami, kartografickými a geodetickými publikáciami a kartografickým a geodetickým softvérom, uverejňovanie reklamných textov, vedenie kartoték v počítači, vedenie účtovných kníh, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, zbieranie údajov do počítačových databáz, zaraďovanie údajov
v počítačových databázach, zostavovanie výpisov z účtov, zhromažďovanie, zoraďovanie dát
v platobnom styku, obchodné sprostredkovanie
služieb uvedených v triedach 35, 41 a 42.
41 - Fotografická reportáž, fotografovanie, digitálne fotografovanie, spracovanie digitálnej fotografie, aerofotosnímky, tvorba videozáznamov na
zmluvnom základe, požičiavanie nahratých nosičov zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných,
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vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov, výchovno-vzdelávacia činnosť
v oblasti životného prostredia; vydavateľská činnosť v oblasti životného prostredia, geografie a kartografie.
42 - Zememeračstvo, kartografia, digitálna kartografia, tvorba máp, geodézia, navrhovanie a vypracovávanie geografických informačných systémov, geologické expertízy, poradenstvo v oblasti úspory energie, odborné poradenstvo týkajúce
sa výskumu v oblasti ochrany životného prostredia; získanie a spracovávanie informácií týkajúcich sa výskumu v oblasti ochrany životného
prostredia, projekčná činnosť, štúdie technických
projektov, prenájom strojov a prístrojov, kalibrácia, kontrola kvality, technický prieskum, expertízy (inžinierske práce), projektová činnosť v oblasti priemyslu a energetiky, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti úspory energie, poradenská a konzultačná činnosť týkajúca sa výskumu
a vývoja v oblasti priemyslu a energetiky, poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, odborné poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru, prenájom počítačov, prenájom
počítačového softvéru, tvorba softvéru, servis
počítačových programov, navrhovanie a projektovanie počítačových sietí.

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

(540)

(591) biela, čierna, zelená
(731) Esprit s. r. o., Pletiarska 2, 969 01 Banská Štiavnica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

841-2007
11.5.2007
19, 35, 36, 37, 39
19 - Betón; dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu, betónové podpery.
35 - Zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup
tovarov a služieb pre iné podniky).
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie
(maklérstvo).
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť), murárstvo,
utesňovanie stavieb, realizácia cestných povrchov
(kladenie), budovanie prístavných hrádzí, prenájom stavebných strojov a zariadení.
39 - Kamiónová nákladná doprava, skladovanie,
skladovanie tovaru, služby v doprave a preprave.

(540) STAVOS
(731) STAVOS, s. r. o., Štefánikova 4, 071 01 Michalovce, SK;

842-2007
11.5.2007
29, 30, 32
29 - Zeleninové šťavy na varenie; paradajková
šťava na varenie; bujónové koncentráty; mliečne
nápoje (s vysokým obsahom mlieka).
30 - Ľadový čaj, šťavy (chuťové prísady); čokoládové nápoje; príchuti do potravín s výnimkou
esencií a éterických olejov; príchuti do nápojov
s výnimkou éterických olejov; mliečne kakaové
nápoje; čokoládové nápoje; kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; ľadový čaj; nápoje na báze čajov; mliečne kávové nápoje; kakaové nápoje; prísady do nápojov, iné ako esencie; čaj.
32 - Arašidové mlieko (nápoje nealkoholické);
šerbety (nápoje); šerbety (sladené ovocné nápoje); sarsaparilový nápoj; ovocné šťavy; nápoje
izotonické; sódová voda; jablkový džús (nealkoholický); nealkoholické ovocné výťažky; zeleninové šťavy; príchuti na výrobu nápojov; sirupy
na výrobu malinoviek; sýtená voda; stolové vody; prípravky na výrobu sýtenej vody; mandľové
mlieko (nápoj); lítna voda; srvátkové nápoje; prípravky na výrobu minerálnych vôd; paradajková
šťava (nápoj); stolové vody; prípravky na výrobu
nápojov; pastilky na výrobu šumivých nápojov;
prípravky na výrobu likérov; sladina; ovocné
šťavy; nápoje z nealkoholických štiav; sóda; nealkoholický koktail; nealkoholické nápoje z ovocných štiav; nealkoholické výťažky z ovocia; minerálne vody (nápoje); prášky na prípravu šumivých nápojov; ovocná šťava; selterská voda, minerálka; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholické
nápoje; citronády; arašidové mlieko (nápoje nealkoholické); tablety na prípravu šumivých nápojov; vody (nápoje).

(540) Chuť, ktorej rozumie každý !
(731) ZLATÁ STUDŇA, s. r. o., Široké 631, 082 37
Široké, SK;

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

845-2007
11.5.2007
9, 14, 25
9 - Okuliare; puzdrá na okuliare; okuliarové rámy; okuliarové sklá; kontaktné šošovky; šnúrky
na okuliare; okuliarové obrúčky; obrúčky cvikrov; rámy na okuliare, slnečné okuliare.
14 - Náramky; amulety, prívesky; brošne ako šperky, prstene (šperky); sponky z drahých kovov;
prívesky na kľúče; náušnice; náramkové hodinky; strieborné ozdoby, šperky.
25 - Odevy všetkého druhu patriace do tejto triedy, obuv všetkého druhu patriaca do tejto triedy;
pokrývky hlavy; klobúky; šatky; šály; kravaty; opasky patriace do tejto triedy, rukavice; pletiarsky
tovar.

(540)

(731) SHANGHAI SILK GROUP CO., LTD., No. 1500,
Shijidadao, Pudong New Area, 200021 Shanghai,
CN;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

849-2007
14.5.2007
6, 7, 12, 35, 37
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny a ich polotovary,
odliatky zo sivej liatiny; kovové stavebné materiály; priemyselné kovové potrubia; oceľové konštrukcie portálových žeriavov, lodných žeriavov,
kontajnerových žeriavov, prenosné traverzy; kovové zariadenia na chemickú výrobu; nádrže,
skladovacie silá; kovové zariadenia na potravinársku výrobu: antikorové nádrže.
7 - Cestné stroje, stroje na zemné práce, betónové
miešačky, drviče, mlyny, rýpadlá, lopatkové nakladače; brzdy (diely), nie na motorové vozidlá;
dokončovacie obrábacie stroje; hladiace lisy; kovacie stroje; lisovacie stroje; ozubené kolesá a súkolesia, iné ako na pozemné vozidlá; prevody,
súkolesia s výnimkou prevodov pre motorové
vozidlá; prevody strojov; prevodové skrine s výnimkou prevodoviek pre pozemné vozidlá; stavebné stroje a zariadenia, najmä buchary, čerpadlá,
buldozéry, drviče, žeriavy, kladkostroje, kompresory; hydraulické hnacie stroje a motory; hydraulické ovládacie zariadenia pre stroje; motory
a hnacie stroje; manipulačné zariadenia; automatické manipulačné zariadenia na vykladanie a nakladanie.
12 - Dopravné prostriedky pozemné vrátane vojenských, motory do pozemných vozidiel; spojky
a prevodové zariadenia na pozemné vozidlá; brzdové obloženia a čeľuste a lamely na vozidlá;
brzdy; hnacie (pohonné) mechanizmy na pozemné vozidlá; prevodové hriadele na pozemné vozidlá; hydraulické obvody na vozidlá; podvozky
(rámy) vozidiel; prívesné (bočné) vozíky; prívesy
(za vozidlá); rámy (podvozky) vozidiel; ručné
vozíky; spriahadlá na pozemné vozidlá; ťažné zariadenia na prívesné vozidlá; vozíky; vyklápacie
zariadenia (časti nákladných vozidiel); zdvíhacie
vozíky vidlicové, stohovacie; nákladové vozíky
na manipuláciu s tovarom; ťahače; dvojkolesové
vozíky; prívesné vozíky; pneumatiky; podvozky.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; nákup
tovarov a služieb pre iné podniky; maloobchodné
služby s dopravnými prostriedkami; reklama; reklamné agentúry; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; prevádzkovanie tovaru; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky; rozširovanie vzoriek; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; návrh a úprava reklamných materiálov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 37.
37 - Servisná a opravárenská činnosť; montáž investičných celkov: strešných konštrukcií, mostových
konštrukcií, oceľových konštrukcií viacpodlažných budov; ochrana povrchu nátermi, revízie
zdvíhacích zariadení; informácie o opravách;
údržba a opravy motorových vozidiel; mazanie
vozidiel; prenájom stavebných strojov a zariadení; montáž, údržba a opravy strojov a motorov;
montáž, inštalovanie, servis, opravy, údržba tovarov uvedených v triedach 12 a 13 tohto zoznamu; opravy, montáž, údržba žeriavov a kladkostrojov; opravy a renovácia mechanických
a elektronických zariadení; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených
služieb.
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(540)

(731) BALKANCAR SLOVAKIA, s. r. o., Bátovce 233,
935 03 Bátovce, SK;

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

850-2007
14.5.2007
7, 37
7 - Žeriavy, mostové žeriavy, buldozéry a rýpadlá.
37 - Prenájom staveniskových žeriavov, prenájom
bagrov a rýpadiel, prenájom stavebných strojov
a zariadení, prenájom buldozérov, stavebná činnosť.

(540)

(591) modrá, červená
(731) EURO DELTA spol. s r. o., Staviteľská 3, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Danko Andrej, JUDr., Bratislava, SK;

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

853-2007
14.5.2007
45
45 - Právne služby poskytované jednotlivcom, združeniam, organizáciám a podnikom.

(540)

(591) červená, čierna
(731) InLaw, s. r. o., Račianska 22/A, 831 02 Bratislava, SK;

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

854-2007
14.5.2007
9, 35, 38, 41
9 - Nahrané magnetické nosiče údajov; nosiče
zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálne záznamové disky.
35 - Reklamná činnosť okrem iného zahrňujúca
tvorbu reklamy, jej rozširovanie, vysielanie, distribúciu; maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triede 9.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov, poskytovanie telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej
počítačovej siete; informačné kancelárie; tlačové
kancelárie.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov; výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích po-
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dujatí; organizovanie svadobných a predsvadobných zábav a podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, športových, zábavných,
hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov
a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby;
organizovanie a vedenie seminárov, kongresov,
školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy;
organizovanie živých seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie;
filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkúvajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie
a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; kempingové služby spojené so športovým
programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (online); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach
rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy;
rekreácie; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb pre oddych a rekreáciu; 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) 2007! Slovensko-Udalosti-Emócie
(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)

855-2007
14.5.2007
1, 7, 11, 35, 37, 39, 40, 42
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; umelé
živice v nespracovanom stave, plastické hmoty
v nespracovanom stave; pôdne hnojivá; zmesi do
hasiacich prístrojov; triesloviny; lepidlá a spojivá
používané v priemysle, chemické prípravky na
úpravu odpadových vôd, biologické prípravky na
čistenie odpadových vôd na báze bioenzýmov,
flokulačné činidlá, filtračné materiály ako chemické prípravky, chemické prípravky na čistenie
vody, prípravky na zmäkčovanie vody, filtračné
materiály ako chemické prípravky.
7 - Kompresory, čerpadlá, dúchadlá, výtlačné ventilátory, stroje a obrábacie stroje; motory a hnacie
stroje okrem motorov pre pozemné vozidlá; súkolesia, prevody a ich časti okrem súkolesí

a prevodov do pozemných vozidiel; poľnohospodárske náradie okrem náradia na ručný pohon;
čistiace stroje, kondenzačné zariadenia; filtrovacie stroje; čistiace stroje; odsávacie stroje na priemyselné účely; odstredivky, odvodňovacie stroje.
11 - Vodárenské a sanitárne zariadenia, čistiace
zariadenia na odpadovú vodu, zariadenia na čistenie odpadových vôd, filtre na pitnú vodu, prístroje na chlórovanie vody v bazénoch, príslušenstvo na reguláciu vodných alebo plynových
zariadení a na vodovodné alebo plynové potrubia, zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu
vody, prístroje a zariadenia na zmäkčenie vody,
sterilizátory vody, zariadenia na prívod vody, zariadenia na úpravu vody, vodovodné zariadenia,
zariadenia na zásobovanie vodou, bezpečnostné
zariadenia na vodné alebo plynové zariadenia
a na vodovodné alebo plynové potrubia, bojlery,
ohrievače vody, zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, parné kotly, zariadenia na varenie,
chladenie a sušenie, vetriace zariadenia.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so
strojárskymi výrobkami, technológiami v oblasti
úpravy vôd, filtračnými materiálmi, prípravkami
na čistenie vody, prípravkami na zmäkčovanie
vody, zariadeniami a strojmi na čistenie vody
a úpravu vody, strojmi, strojnými zariadeniami,
stavebnými materiálmi, železiarskymi výrobkami, remeselníckymi potrebami, armatúrami a výrobkami z plastov; činnosti reklamnej agentúry,
rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch,
zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, inzertné činnosti, obchodné prieskumy, obchodný manažment, marketingové štúdie, organizovanie výstav na obchodné, komerčné a reklamné účely, poradenstvo v obchodnej
činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo personálne, poradenstvo odborné obchodné; účtovníctvo, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie
služieb uvedených v triedach 36 až 45.
37 - Stavebníctvo, stavebné činnosti, služby stavbyvedúceho, izolovanie stavieb, montážne služby, opravy a údržba, montáž, údržba, inštalácie
a opravy strojov, prístrojov a zariadení, predovšetkým zariadení na čistenie odpadových vôd,
vodovodných rozvodov, opravy a údržba plastových, kovových, plastovo-kovových rozvodov na
tekutiny a plyny, montáž, opravy a údržba kanalizačných rozvodov, čističiek odpadových vôd,
prenájom stavebných strojov a zariadení, prenájom čistiacich strojov, stavebné informácie, odborné poradenstvo v stavebníctve, poskytovanie
uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; rozvod vody, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd.
40 - Filtrovanie vody, úprava vody, čistenie, spracovanie odpadových vôd, čistenie odpadových
vôd, spracovanie a úprava materiálov.
42 - Projektovanie stavieb, projektová činnosť,
projektovanie stavebných činností a technológií,
poradenstvo pri navrhovaní zariadení na úpravu
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vôd, chemické rozbory pitných a odpadových
vôd, projekčná a inžinierska činnosť, expertízy
a prieskumy ako inžinierske práce, štúdie technických projektov, vypracovanie stavebných výkresov, kontrola kvality, zememeračstvo, inštalácia počítačových systémov na projektovanie a vizualizáciu v stavebníctve, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sie-tí a internetu.

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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860-2007
15.5.2007
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečbu ochorení
a porúch centrálneho nervového systému.

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

(540)

(591) modrá, čierna, žltá
(731) VH TECH, družstvo, Košeca 8, 018 64 Košeca, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

857-2007
15.5.2007
41, 43, 44
41 - Služby diskoték; služby v oblasti estrád; nočné kluby; obveselenie; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov;
organizovanie predstavení (manažérske služby);
služby pre oddych a rekreáciu; organizovanie
a plánovanie večierkov; živé predstavenie.
43 - Služby barov; hotelierske služby; služby motelové; penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania; kaviarne; prenájom prechodného ubytovania; reštaurácie; rezervácia hotelov; rezervácia
penziónov; rezervácia prechodného ubytovania;
ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny).
44 - Aranžovanie kvetov; aromaterapeutické služby; kadernícke salóny; parné kúpele; verejné kúpele na účely hygieny; manikúra; masáže; parné
kúpele; salóny krásy; sanatóriá; služby sauny; služby solárií; služby termálnych kúpeľov; tetovanie;
verejné kúpele; zotavovne.

(540) Apollon
(731) MFM Service, spol. s r.o., Štefánikova 36, 900 28
Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

858-2007
15.5.2007
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečbu ochorení
a porúch centrálneho nervového systému.

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

859-2007
15.5.2007
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečbu ochorení
a porúch centrálneho nervového systému.

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

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

861-2007
15.5.2007
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečbu ochorení
a porúch centrálneho nervového systému.

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

862-2007
15.5.2007
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečbu ochorení
a porúch centrálneho nervového systému.

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

863-2007
15.5.2007
35, 41, 43
35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť;
online reklama v počítačovej komunikačnej sieti;
prenájom reklamných priestorov, reklamnej plochy a reklamného času; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky); administratívna správa hotelov;
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.
41 - Zábava, pobavenie; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; poskytovanie informácií o možnostiach rozptýlenia a zábavy; prevádzkovanie kasín; prevádzkovanie nočných klubov;
prevádzkovanie karaoke; organizovanie hudobno-kultúrnych akcií; organizovanie hudobných
a tanečných akcií; organizovanie plesov a banketov; organizovanie módnych prehliadok; organizovanie súťaží krásy; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení a hudobných koncertov; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie
predstavení (manažérske služby); prenájom dekorácií.
43 - Reštauračné, kaviarenské a jedálenské služby; prevádzkovanie barov a bufetov; hotelierske
služby, prevádzkovanie hotelového ubytovania;
poskytovanie a rezervácie prechodného ubytova-
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nia; samoobslužné reštaurácie; príprava a dodávka jedál na objednávku; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov; prenájom
kuchynských potrieb; poradenstvo v oblasti hotelierskych služieb, prechodného ubytovania a reštauračného stravovania.

(540) Maxim E. Matkin
(731) Akácsová Elena, Ing., Veternicová 1, 841 05 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

870-2007
16.5.2007
19
19 - Nekovové stavebné materiály, najmä ako prísady na báze popolčekov do betónov, mált, omietok alebo iných stavebných materiálov.

kavé papierové pásky na chytanie múch a iného
okrídleného hmyzu; papier odolný voči moliam;
laktóza, sušené mlieko pre dojčatá; semeno na
umelé oplodnenie.
(540) EISAI
(731) Eisal R&D Management Co., Ltd., 6-10, Kolshlkawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

(540)

(731) Považská cementáreň, a. s., J. Kráľa, 018 63 Ladce, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

872-2007
16.5.2007
30, 35, 39
30 - Káva, kávové výťažky, náhradky kávy, kávové príchuti, instantná káva.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.

875-2007
17.5.2007
39
39 - Automobilová preprava; prenájom automobilov; doprava nákladná (kamiónová); rezervácia
dopravy; doručovacie služby, kuriérske služby;
doručovanie balíkov; doručovanie tovaru; dovoz,
doprava; informácie o doprave; informácie o preprave; informácie o skladovaní; lodná doprava;
lodná preprava tovaru; lodná trajektová doprava;
preprava nábytku; nakladanie, vykladanie v dokoch; sprostredkovanie námornej dopravy; námorná preprava; parkovanie automobilov (služby);
poskytovanie pomoci pri doprave; prenájom automobilov; prenájom dopravných prostriedkov;
prenájom garáží; prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov; prenájom vozidiel; preprava a skladovanie odpadu; preprava cenností; prepravné služby; riečna doprava; riečna preprava;
skladovanie; skladovanie tovaru; služby v doprave a preprave; sprostredkovanie prepravy; železničná preprava.

(540)

(540)

(591) modrá, čierna
(731) SMART Logistics, s. r. o., Poštová 6905/10A,
917 01 Trnava, SK;

(554) trojrozmerná známka
(591) biela, červená, žltá, čierna, hnedá
(731) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

873-2007
16.5.2007
5
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky, hygienické prípravky na lekárske účely, prípravky
na ničenie škodcov, fungicídy, herbicídy; olejový
papier na lekárske použitie, farmaceutická voda;
gázy na obväzovanie, prázdne kapsule na lieky;
pásky na oči na lekárske použitie; ušné bandáže;
menštruačné vložky; menštruačné tampóny; dámske vložky; hygienické nohavičky; absorpčná vata; leukoplast; ovínadlá; kolódium na farmaceutické účely; vankúšiky na dojčenie; materiály na
zubné odtlačky; zubné cementy; zubné abrazíva;
zubné tmely; náramky na lekárske účely; hygienické plienky pre inkontinentných pacientov; lep-

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

876-2007
17.5.2007
39
39 - Automobilová preprava; prenájom automobilov; doprava nákladná (kamiónová); rezervácia
dopravy; doručovacie služby, kuriérske služby;
doručovanie balíkov; doručovanie tovaru; dovoz,
doprava; informácie o doprave; informácie o preprave; informácie o skladovaní; lodná doprava;
lodná preprava tovaru; lodná trajektová doprava;
preprava nábytku; nakladanie, vykladanie v dokoch; sprostredkovanie námornej dopravy; námorná preprava; parkovanie automobilov (služby);
poskytovanie pomoci pri doprave; prenájom automobilov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov; prenájom vozidiel; preprava a skladovanie odpadu; preprava cenností; prepravné služby; riečna doprava; riečna preprava;
skladovanie; skladovanie tovaru; služby v doprave a preprave; sprostredkovanie prepravy; železničná preprava.

(540) SMART LOGISTICS, s.r.o.
(731) SMART Logistics, s. r. o., Poštová 6905/10A,
917 01 Trnava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)
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repelenty proti hmyzu, rozpúšťadlá na odstraňovanie náplasti, vonné soli, prípravky na osvieženie vzduchu, prípravky na čistenie vzduchu, chirurgické plachty, hygienické nohavičky, hygienické vložky, lekárničky, náplasti, obväzový materiál.
39 - Automobilová preprava; balenie tovaru; distribúcia tovaru na dobierku; doručovanie tovaru;
dovoz, doprava; informácie o preprave; informácie o uskladnení.

878-2007
17.5.2007
31, 35
31 - Potrava pre zvieratá; psie sucháre; suché krmivo; nápoje pre zvieratá; jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá; potrava pre zvieratá chované
v domácnosti; prísady do krmív, nie na lekárske
účely.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.

(540)
(540)

(591) modrá, biela
(731) TEKRO Nitra, s. r. o., Párovské Háje, 949 01
Nitra, SK;

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

879-2007
17.5.2007
11, 37, 41
11 - Rošty do pecí, pece, piecky s výnimkou laboratórnych, pece, sporáky, piecky, tvarovky do
pece, vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami, kozuby, kozuby
domové, kachle, komínové rúry, dymovody, komínové dúchadlo, ventilátor.
37 - Pece - inštalácie a opravy.
41 - Vzdelávanie, školenie.

(540)

(731) Cech Kachliarov Slovenska, Ivánska cesta 23,
823 57 Bratislava, SK;
(740) Messinger Ľubomír, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

882-2007
17.5.2007
3, 5, 39
3 - Antistatické prípravky na použitie v domácnosti; avivážne prípravky; bieliace krémy na pokožku; bieliace prípravky (na čistenie bielizne
a šatstva); dezodoranty na osobnú potrebu; holiace prípravky; kolínske vody; kozmetické prípravky; leštiace a hladiace prípravky; prípravky na líčenie; prípravky na odstraňovanie líčidiel; mandľové mlieko na kozmetické účely; mandľový
olej; mydielka; mydlá; namáčacie prípravky, predpieracie prípravky; odfarbovače; odlakovače; odmasťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na použitie vo výrobnom procese; odstraňovače podlahových parketových voskov (čistiaci prípravok); čistiace prípravky na automobilové okná;
oleje na kozmetické účely; oleje na toaletné účely; pracie prípravky; prípravky na odstraňovanie
vodného kameňa pre domácnosť; toaletné prípravky; vlasové vody; voňavky; šampóny; čistiace prípravky.
5 - Chemické dezinfekčné prostriedky na WC,
dezinfekčné prípravky na hygienické účely, dezodoranty s výnimkou dezodorantov pre osobnú
potrebu, soli do minerálnych kúpeľov, masti proti popáleninám, prípravky na umývanie zvierat,

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

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

883-2007
17.5.2007
1, 3, 5, 9, 10, 16, 21, 25, 27
1 - Bieliace (odfarbovacie) prípravky na priemyselné účely; brzdové kvapaliny; chemické avivážne prípravky na priemyselné účely; chemické
prípravky na odmasťovanie; chemické prípravky
na odstraňovanie vosku; chemické prípravky na
čistenie komínov; chemické čističe oleja; priemyselné chemikálie; chemikálie pre lesníctvo,
okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; chladiace prípravky (zmesi); dehydratačné prípravky na priemyselné účely; hasiace zmesi; lepidlá na priemyselné účely; chemické látky pre lesníctvo s výnimkou fungicídov, insekticídov a prípravkov proti
parazitom; chemické čistiace prostriedky na odstránenie mastnoty; chemické prípravky proti matneniu okien; namáčacie prípravky (bielenie); namáčacie prípravky pre textilný priemysel; namáčacie prípravky, prípravky na farbenie; nemrznúca zmes.
3 - Antistatické prípravky na použitie v domácnosti; avivážne prípravky; bieliace krémy na pokožku; bieliace prípravky, prípravky na čistenie
bielizne a šatstva; dezodoranty na osobnú potrebu; holiace prípravky; kolínske vody; kozmetické
prípravky; leštiace a hladiace prípravky; prípravky na líčenie; prípravky na odstraňovanie líčidiel;
mandľové mlieko na kozmetické účely; mandľový olej; mydielka; mydlá; namáčacie prípravky,
predpieracie prípravky; odfarbovače; odlakovače; odmasťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na použitie vo výrobnom procese; odstraňovače podlahových parketových voskov (čistiaci
prípravok); čistiace prípravky na automobilové
okná; oleje na kozmetické účely; oleje na toaletné účely; pracie prípravky; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa pre domácnosť; toaletné prípravky; vlasové vody; voňavky; šampóny;
čistiace prípravky.
5 - Chemické dezinfekčné prostriedky na WC,
dezinfekčné prípravky na hygienické účely, dezodoranty s výnimkou dezodorantov pre osobnú
potrebu, soli do minerálnych kúpeľov, masti proti popáleninám, prípravky na umývanie zvierat,
repelenty proti hmyzu, rozpúšťadlá na odstra-
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ňovanie náplasti, vonné soli, prípravky na osvieženie vzduchu, prípravky na čistenie vzduchu,
chirurgické plachty, hygienické nohavičky, hygienické vložky, lekárničky, náplasti, obväzový materiál.
9 - Ochranná obuv proti žiareniu, ohňu a iným
nebezpečenstvám; ochranné helmy; ochranné kombinézy pre letcov; ochranné masky; ochranné obleky proti úrazom; radiácii a ohňu; ochranné rukavice proti rtg. lúčom na priemyselné účely;
ochranné oblečenie proti ohňu; okuliare; osobné
ochranné prostriedky proti nehodám; plávacie kolesá; plávacie pásy; plávacie vesty; potápačské
kombinézy; potápačské masky; potápačské skafandre; požiarnické člny a lode; ochranné prilby;
protipožiarne ochranné odevy; respirátory na filtráciu vzduchu; potápačské rukavice; zváračské
prilby; záchranné a požiarne rebríky; záchranné
bóje; záchranné plachty; záchranné pásy; záchranné siete; záchranné vesty; ochranné štíty na tvár.
10 - Nákolenníky (ortopedické bandáže na kolená); náprstky (chrániče na prsty) na lekárske
účely; odevy pre operačné sály; ortopedická obuv;
ortopedické výrobky; ortopedické pásy; ortopedické vložky do topánok; rukavice na lekárske
účely; vankúše proti preležaninám; zdravotná obuv;
zvieracie kazajky.
16 - Jednorazové detské plienky z papiera alebo
celulózy; lepenkové alebo papierové škatule; papierové obrusy; papiernický tovar; papierové
podložky pod poháre; papierové pásky; toaletný
papier.
21 - Žehliace dosky; drevené vedrá, kade; držiaky na mydlo; drôtenky na čistenie; dávkovače
mydla; handry na čistenie; háčiky; kefky na umývanie riadu; kefy; kefy na čistenie nádrží a nádob; kozmetické pomôcky; leštiace prostriedky
(okrem prípravkov z papiera a kameňa); leštiace
rukavice; lyžice na obúvanie; obuváky; metly;
nádoby na odpadky, koše na smeti; obaly na mydlá; prachovky; rukavice pre domácnosť; smetníky; stojany na hygienické potreby; toaletné pomôcky; puzdra na toaletné potreby; držiaky na
toaletný papier; vedrá; záchodové kefy; záhradnícke rukavice; špongie na použitie v domácnosti.
25 - Bielizeň zabraňujúca poteniu; chrániče uší (proti chladu ako pokrývka hlavy); detské plienky
textilné; nepremokavý odev; pokrývky hlavy; pracovná obuv; pracovné oblečenie; protišmykové
pomôcky na obuv; rukavice; uniformy.
27- Koberce, predložky do automobilov; kúpeľňové predložky (rohožky); protišmykové rohože.

(540)

(731) DeLUX - SM, s. r. o., 1. mája 939, 952 01 Vráble, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

886-2007
18.5.2007
12
12 - Hydraulické obvody pre vozidlá.

(540)

(591) červená, čierna, biela
(731) 3COM - GTN Hydraulics s. r. o., Andreja Kmeťa 19,
036 01 Martin, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

887-2007
18.5.2007
16, 32, 35
16 - Papier a výrobky z papiera a lepenky, reklamné, propagačné a úžitkové výrobky z papiera, napríklad etikety, tégliky, podnosy na rýchle
občerstvenie, utierky, obrusy, obrúsky, uteráky,
tlačoviny, periodické a neperiodické publikácie,
informačné, reklamné a propagačné letáky, plagáty, bilbordy, prospekty, pohľadnice, mapy, sprievodcovia, listové obálky, blahopriania, kalendáre, samolepky, obtlačky, vystrihovačky, maľovanky, kartičky, papierové tácky, baliaci papier, papierové tašky, zošity, skicáre, ceruzky, tlačiarenské a kartonážne výrobky, dáta a databázy na papierových nosičoch, papierové reklamné stojančeky, ťažidlá.
32 - Pramenité vody, pramenité vody sýtené, ochutené alebo inak upravené, stolové vody, lítna voda, selterská voda, sódová voda, pitná voda.
35 - Organizácia a usporadúvanie reklamných a propagačných akcií, promotion akcií, reklamné prezentácie firiem, výrobkov a služieb, činnosť reklamnej a marketingovej agentúry, vydávanie reklamných a náborových publikácií a tlačovín,
najmä v súvislosti s uvedenými činnosťami; prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklama.

(540)

Kráľ žitného ostrova - pramenitá
voda

(731) Duna Holding, s. r. o., Riečna 2, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

888-2007
18.5.2007
36, 37, 42
36 - Realitné kancelárie, realitné činnosti, služby
v oblasti nehnuteľností v rámci developérskej
činnosti, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, finančné služby v oblasti stavebníctva a architektúry, finančné rozpočty pre stavebníctvo, prenájom
obchodných priestorov, správcovstvo, vyberanie
nájomného, správa nehnuteľností, obstarávanie
služieb spojených so správou nehnuteľností, vedenie nájomných domov, prenájom kancelárskych priestorov, bytov a fariem, inkasovanie nájomného, finančné služby vrátane faktoringu a forfajtingu, oceňovanie pre poistenie, bankovníctvo,
nehnuteľnosti, finančné analýzy, finančné informácie, finančný lízing, finančné záruky, finančné
konzultačné služby, predaj na splátky, úverové
financovanie predaja, služby finančného manažmentu a účtovníckych sústav, poistenie, poradenstvo v oblasti poistenia, poskytovanie uvedených
služieb prostredníctvom komunikačných médií,
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elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
37 - Stavebníctvo, stavebné činnosti, budovanie
závodov a tovární, čistenie interiérov a exteriérov
budov, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie stavieb, interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie, štukovanie, sadrovanie, tapetovanie, vŕtanie studní, montáž a opravy výťahov, montovanie lešení, murárstvo, pokrývačské práce, demolácia budov, dozor nad stavbami, vedenie stavebných činností, služby stavbyvedúceho, asfaltovanie, montážne služby, opravy a údržba, montáž,
inštalácia, údržba a opravy strojov, prístrojov
a zariadení, predovšetkým vykurovacích, vodovodných, vodárenských, ventilačných, klimatizačných, protipožiarnych, zabezpečovacích, osvetľovacích systémov a zariadení, plynových zariadení, montáž interiérov a interiérových prvkov,
klampiarstvo a inštalatérstvo, inštalácia, čistenie
kotlov, prenájom stavebných strojov a zariadení,
prenájom čistiacich strojov, stavebné informácie,
informácie o údržbe a opravách, poskytovanie
uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
42 - Projektová činnosť, architektonické poradenstvo, architektúra (architektonické služby),
dizajnérstvo, grafické dizajnérstvo, priemyselné dizajnérstvo, inžinierska činnosť, grafické návrhy,
projektovanie stavieb, projektovanie stavebných
činností a technológií, urbanistické plánovanie,
poradenstvo pri navrhovaní a zariaďovaní interiérov, expertízy a prieskumy ako inžinierske práce, štúdie technických projektov, vypracovanie
stavebných výkresov, kontrola kvality, skúšky
materiálov, zememeračstvo, inštalácia počítačových systémov pre projektovanie a vizualizáciu
v stavebníctve, služby vedecké a technologické
včítane výskumu v oblasti vedy a priemyslu, služby inžinierov zaoberajúce sa odhadmi, ohodnocovaním, výskumom a výstupnými správami v oblasti vedy a technológií, interiérová a exteriérová
výzdoba, výskum v oblasti ochrany životného prostredia, poradenstvo v oblasti úspory energie,
predovšetkým v oblasti stavebníctva a správy budov, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
(540)

(540)

(591) modrá, čierna
(731) Slovenská servisná a projektová spol. s r. o.,
Hummelova 8, 811 03 Bratislava, SK;

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

891-2007
21.5.2007
29, 31, 32, 41, 43, 44
29 - Mlieko a mliečne výrobky.
31 - Nespracované poľnohospodárske a lesnícke
výrobky.
32 - Minerálne vody, ovocné šťavy, zeleninové
šťavy.
41 - Prevádzkovanie zariadení zameraných na
rekreáciu a regeneráciu.
43 - Služby prechodného ubytovania, hoteliérske
služby, ubytovacie kancelárie, služby barov, kaviarne, reštaurácie.
44 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke
služby.

(540)

(591) zelená, biela
(731) ORAVA - STAV, spol. s r. o., Obchodná 62, 811 02
Bratislava, SK;

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

894-2007
21.5.2007
32
32 - Sýtené vody a iné nealkoholické nápoje.

(591) žlto, čierna
(731) ORAVA - STAV, spol. s r. o., Obchodná 62, 811 02
Bratislava, SK;

(731) Grido architekti, s. r. o., Sobotské námestie 1769/41,
058 01 Poprad - Spišská Sobota, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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890-2007
21.5.2007
43
43 - Služby barov, hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne, kaviarne, poskytovanie hotelového ubytovania, prenájom prechodného ubytovania, samoobslužné reštaurácie, reštaurácie, rezervácia hotelov, ubytovacie služby.

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

896-2007
21.5.2007
35, 42
35 - Reklama.
42 - Projektová činnosť.

(540)

(591) oranžová
(731) MWH. k. s., Podháj 133, 841 03 Bratislava, SK;
(740) Plačko Zdeno, Bratislava, SK;
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(511)
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897-2007
21.5.2007
35, 42
35 - Reklama.
42 - Projektová činnosť.

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

(540)

(591) oranžová, sivá
(731) MWH. k. s., Podháj 133, 841 03 Bratislava, SK;
(740) Plačko Zdeno, Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

898-2007
21.5.2007
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(591) zelená, červená
(731) ORAVA - STAV spol. s r. o., Obchodná 62, 811 06
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

899-2007
21.5.2007
35, 38, 42
35 - Vykonávanie administratívnych prác pomocou výpočtovej techniky, online reklama v počítačovej sieti, automatizované spracovanie údajov,
sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru v počítačovej sieti internetu.
38 - Online komunikácia prostredníctvom počítačových sietí, elektronická pošta, poskytovanie
prístupov do počítačovej siete.
42 - Odborné poradenstvo v oblasti informačných
technológií, vytváranie a užívanie počítačových
stránok (web) pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových stránkach (web), služby v oblasti registrácie webdomén, správa registračných databáz, prevádzkovanie internetového serveru, prevádzkovanie internetového portálu.

(540)

(540) HSBC PREMIER
(731) HSBC Holdings plc, 8 Canada Square, London
E14 5HQ, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(591) čierna, červená, žltá, svetlomodrá(cyan)
(731) Šeba Peter, Mgr., Štefánikova 828/10, 020 01 Púchov, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

901-2007
21.5.2007
36
36 - Realitné kancelárie.

(540) Dominant Real
(731) Dominant Real s. r. o., A. Gwerkovej 23, 851 04
Bratislava, SK;
(740) Pavle Martin, JUDr., Bratislava, SK;

902-2007
21.5.2007
36
36 - Bankové služby, služby súvisiace so spotrebiteľskými účtami, elektronické bankovníctvo,
bankové služby poskytované prostredníctvom mobilných telefónov, šekové platobné služby, správa platieb, služby bankových kariet, kreditných
kariet, debetných kariet a elektronických platobných kariet, agentúry na inkasovanie a platbu pohľadávok, poradenské a maklérske služby, zaisťovanie a poskytovanie pôžičiek, hypoték a garancií, hypotekárne pôžičky, financovanie pôžičiek, kreditné služby, zmenárenské a prevodné
služby, finančné služby spojené s peňažnými príkazmi, peňažné prevody, služby spojené s cudzími menami, vydávanie (zaobstaranie) cestovných šekov, penzijné služby, správa penzijných
fondov, služby spojené s osobnými penziami,
služby spojené s riadením fondov, prevod fondov
(prevod kapitálu), služby fondov, služby splnomocnencov fondov, správcovstvo fondov, investičné služby, finančné investície, kapitálové investičné služby, navyšovanie kapitálu, poradenstvo
v oblasti investícií a ochrany investícií, riadenia
investícií, burzové maklérske služby, maklérske
služby týkajúce sa akcií a cenných papierov, obchodovanie s nimi a ich distribúcia, upisovanie akcií,
oceňovanie akcií, poisťovníctvo, sprostredkovanie poistenia, služby spojené s ochranou straty
príjmov, finančné služby, finančné poradenské
služby, služby poskytované mandatárom (nominee services), poskytovanie finančných prostriedkov, finančné služby na zabezpečenie fondov,
realitné kancelárie, riadenie a oceňovanie, spravovanie nehnuteľností a majetku, informačné
a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb; všetky uvedené služby tiež vrátane služieb
poskytovaných prostredníctvom internetu, online
a prostredníctvom interaktívnych počítačových
služieb.

908-2007
23.5.2007
9, 35, 36, 41
9 - Softvér.
35 - Reklama, zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky), poradenstvo v obchodnej činnosti, kopírovanie, rozmnožovanie dokumentov, sprostredkovanie veľkoobchodu.
36 - Konzultačné finančné služby, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy, predaja nehnuteľností (realitná činnosť).
41 - Výroba videofilmov, elektronická edičná činnosť v malom - DTP služby, organizovanie predstavení (manažérske služby), reportérske služby.

(540)

(591) zelená, čierna
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(731) Wild Peter, Komenského 5, 911 01 Trenčín, SK;
(740) Čapková Miroslava, JUDr., Trenčín, SK;

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

909-2007
23.5.2007
41, 42, 44
41 - Vzdelávanie, zabezpečenie kurzov a školení,
výcvikov, športová a kultúrna činnosť.
42 - Služby vedecké a technologické vrátane výskumu a oblasti vedy a priemyslu.
44 - Lekárske služby, starostlivosť o hygienu a krásu ľudí.

44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí; kozmetická starostlivosť.
(540) HOSPIC SV. FRANTIŠKA
(731) MEDIKA-R, a. s., Mýtna 11, 811 07 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

(540)

(591) červená, žltá
(731) FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
BRATISLAVA, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, SK;

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

910-2007
23.5.2007
35, 36, 38
35 - Sprostredkovanie obchodu, reklamná, inzertná a propagačná činnosť, služby zahŕňajúce záznam, prepis, vypracovanie, kompiláciu alebo
systematizáciu písomných oznamov a správ.
36 - Realitná agentúra a kancelária, poradenská
a konzultačná činnosť v oblasti nehnuteľností,
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.
38 - Elektronická pošta, komunikácia, posielanie
a prenos správ, dát a obrázkov prostredníctvom
elektronickej pošty a svetovej počítačovej siete,
rádiových a televíznych programov.

(540)

912-2007
23.5.2007
5, 10, 41, 44
5 - Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne, veterinárne, zverolekárske a zdravotnícke, diagnostické prípravky a jedy; chemické výrobky pre lekárstvo a farmáciu; dietetické látky
na lekárske účely a posilňujúce prípravky; potrava pre dojčatá, prípravky na prevenciu proti nákaze; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné odtlačky, prípravky na ošetrovanie zubov a dutiny ústnej; dezinfekčné prostriedky.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske; umelé končatiny, umelé
oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; materiály na zošívanie rán.
41 - Výchova, vzdelávanie; organizácia a zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; seminárov.
44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí; kozmetická starostlivosť.

(540) NEMOCNICA SV. FRANTIŠKA
(731) MEDIKA-R, a. s., Mýtna 11, 811 07 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

919-2007
24.5.2007
32, 35, 36
32 - Nealkoholické nápoje.
35 - Reklama; zásielkové reklamné služby.
36 - Finančné služby; uzatváranie poistiek; informácie o poistení.

(540)

(731) bývate.sk, s. r. o., Košická 6, 821 09 Bratislava,
SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
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911-2007
23.5.2007
5, 10, 41, 44
5 - Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne, veterinárne, zverolekárske a zdravotnícke, diagnostické prípravky a jedy; chemické výrobky pre lekárstvo a farmáciu; dietetické látky
na lekárske účely a posilňujúce prípravky, potrava pre dojčatá, prípravky na prevenciu proti nákaze; náplasti, obväzový materiál; hmoty na
plombovanie zubov a zubné odtlačky, prípravky
na ošetrovanie zubov a dutiny ústnej; dezinfekčné prostriedky.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske,
zubárske a zverolekárske; umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky;
materiály na zošívanie rán.
41 - Výchova a vzdelávanie; organizácia a zabezpečovanie výcvikov, kurzov, školení, seminárov.

(731) Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojovského rad 4, 815 74 Bratislava, SK;
(740) Dvorecký Renát, JUDr., Bratislava, SK;

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

920-2007
24.5.2007
32, 35, 36
32 - Nealkoholické nápoje.
35 - Reklama; zásielkové reklamné služby.
36 - Finančné služby; uzatváranie poistiek; informácie o poistení.

(540)

(591) modrá, žltá
(731) Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojovského rad 4, 815 74 Bratislava, SK;
(740) Dvorecký Renát, JUDr., Bratislava, SK;
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921-2007
24.5.2007
32, 35, 36
32 - Nealkoholické nápoje.
35 - Reklama; zásielkové reklamné služby.
36 - Finančné služby; uzatváranie poistiek; informácie o poistení.

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

(540)

(731) Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojovského rad 4, 815 74 Bratislava, SK;
(740) Dvorecký Renát, JUDr., Bratislava, SK;

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

924-2007
24.5.2007
4, 35
4 - Drevené uhlie (palivo); palivá; podpaľovače.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi v uvedenej triede.

(540)

929-2007
25.5.2007
19, 27, 35
19 - Parketová dlážka, parketové výlisky, parkety
(parketové podlahy).
27 - Dverové rohožky, koberce, koberčeky, koberce, predložky do automobilov, krytiny podlahové, kúpeľňové predložky (rohožky), linoleum,
podlahové krytiny, podlahové krytiny (vinylové),
rohožky, trávniky (umelé).
35 - Maloobchod s kobercami, koberčekmi, predložkami, rohožkami, linoleom a inými podlahovými krytinami.

(540) Limex contract Trend contract
(731) LIMEX Sk, s. r. o., Ivánska cesta 10, 821 04 Bratislava, SK;
(740) Rakovský Alexander, Mgr., Bratislava, SK;

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

930-2007
25.5.2007
44
44 - Zdravotné strediská, zdravotnícka starostlivosť.

(591) zelená, modrá
(731) ProCare, a. s., Einsteinova 21/3692, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Nešťák Maroš, Mgr., Bratislava, SK;

(591) čierna, červená, žltá, hnedá, oranžová
(731) EURO-VAT, spol. s r. o., Alekšince 231, 951 22
Alekšince, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

927-2007
25.5.2007
36, 37, 42
36 - Realitná činnosť, prenájom nehnuteľností, informačné, poradenské a konzultačné služby v tejto
oblasti, financovanie stavieb.
37 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, vykonávanie bytových a občianskych
stavieb a ich opráv, stavebná činnosť.
42 - Konštrukčná, projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, porady a konzultácie
v tejto oblasti.

(540)

(731) Lordship Estates, spol. s r. o., Vinohradská 1013/66,
130 00 Praha, CZ;
(740) Bábiková Alena, JUDr., Bratislava, SK;

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

931-2007
25.5.2007
25
25 - Pančuchový tovar, ponožky, odevy, obuv, pokrývka hlavy.

(540)

(731) Coloň Emil, Rozkvet 2076/159-28, 017 01 Považská Bystrica, SK;

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

935-2007
25.5.2007
12, 17
12 - Automobily, nákladné automobily, kamióny,
autobusy, traktory, chladiarenské vozidlá, betonárske miešačky (vozidlá), vojenské vozidlá na
dopravu, sanitky, športové autá, golfové vozíky,
vidlicové stohovacie alebo nakladacie vozíky, vysokozdvižné vozíky, spojovacie tyče pre pozemné vozidlá, nie ako časti motorov a strojov; karosérie, nárazníky, dvere, strechy, ochranné kryty,
blatníky automobilov; bicykle a motorky, mopedy a podobné dopravné prostriedky a ich karosérie, riadidlá, stierače pre vozidlá, ramená stieračov, palivové nádrže (benzínové/plynové) pre vozidlá.
17 - Materiály a látky na zvukové, tepelné a elektrické izolácie; chybné rúry (rúrky, trubice, potrubia) a hadice vyrobené z gumy (kaučuku),
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37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť), murárstvo,
utesňovanie stavieb, realizácia cestných povrchov
(kladenie), budovanie prístavných hrádzí, prenájom stavebných strojov a zariadení, budovanie
závodov a tovární, banské dobývanie, demolácia
budov, dozor nad stavbami, stavebný dozor, izolovanie stavieb, izolovanie proti vlhkosti, klampiarstvo a inštalatérstvo, budovanie prístrojov,
interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie,
montovanie lešení, lakovanie a glazovanie, inštalácia okien a dverí.
39 - Skladovanie, skladovanie tovaru, služby v doprave a preprave.
41 - Organizovanie športových súťaží, prevádzkovanie športových zariadení, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav.
42 - Projektovanie stavieb, vypracovanie stavebných výkresov.
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny).

umelého alebo prírodného kaučuku; hadice z textilných materiálov, požiarne hadice, nekovové potrubné izolácie a fitingy, fitingy na hadice, hadice
do chladičov automobilov, syntetické materiály
ako polotovary, najmä prírodný kaučuk, syntetické živice, celulóza (polotovar), plastové a viskózne filmy a fólie na iné ako baliace a obaľovacie účely; polospracované obloženia, spojkové obloženia, umelé vlákna, nie na textilné použitie; baliace vrecká a tašky z gumy alebo prírodného kaučuku.
(540) LUFTTECH
(731) AKTAŞ HAVA SÜSPANSIYON SISTEMLERI
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Kestel Sanayi Bölgesi, Karapinar Mevkii NO: 57, Kestel, Bursa, TR;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

939-2007
28.5.2007
17, 20, 23, 37
17 - Gumové, plastové a gumokokosové výplne, gumokokos.
20 - Divány, kreslá, matrace, matrace pružinové.
23 - Kokosové vlákna (latexové).
37 - Čalúnenie.

(540) LISTEX
(731) SEGUM invest, s. r. o., Viedenská cesta 5, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

967-2007
31.5.2007
39
39 - Preprava cestujúcich; rezervácia zájazdov;
sprostredkovanie prepravy; organizovanie ciest.

(540)

131

(540) Scorp
(731) SCORP, spol. s r. o., Jaroslawská 7, 071 01 Michalovce, SK;

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

969-2007
31.5.2007
16, 35, 41
16 - Tlačoviny, publikácie periodické a neperiodické, katalógy, knihy, časopisy, formuláre, tlačivá,
obálky.
35 - Inzertná a reklamná činnosť.
41 - Vydávanie tlačovín, periodík a neperiodických
publikácií.

(540)

(591) čierna, červená
(731) Media-net spol. s r. o., Obchodná 62, 811 06 Bratislava, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
(591) biela, červená, čierna
(731) Adel Lili, Jamnického 1/A, 841 05 Bratislava, SK;

970-2007
31.5.2007
35, 38, 41
35 - Poradenstvo a služby v obchodnej činnosti,
reklamná činnosť, marketingové štúdie.
38 - Rozhlasové vysielanie.
41 - Výroba rozhlasových programov.

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

968-2007
31.5.2007
19, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43
19 - Betón, dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu.
35 - Zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup
tovarov a služieb pre iné podniky), reklama, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), prieskum trhu, marketingové štúdie.
36 - Prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, realitné kancelárie, ubytovacie kancelárie
(byty).

(591) čierna, červená
(731) Media-net spol. s r. o., Obchodná 62, 811 06 Bratislava, SK;
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972-2007
31.5.2007
16, 32, 33
16 - Etikety s výnimkou textilných; papierové a plastové obaly a tašky; papierové podložky pod poháre; reklamné, propagačné a informačné materiály patriace do tejto triedy; tlačoviny.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné a zeleninové šťavy a nápoje
z nich; pivná mladinka; pivo; slad a iné prípravky
na výrobu nápojov; výťažky z chmeľu na výrobu
piva.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(540)

(731) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

976-2007
1.6.2007
9, 10, 16, 21, 35
9 - Dávkovacie lyžice, dozimetre, laboratórne destilačné prístroje, destilačné prístroje na vedecké
účely, diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych, dýchacie masky s výnimkou masiek na
umelé dýchanie, dýchacie prístroje s výnimkou
prístrojov na umelé dýchanie, expozimetre, filtre
pre dýchacie masky, indikátory množstva, inkubátory pre kultúry baktérií, kapilárne rúrky, kontaktné šošovky, korekčné šošovky, krivule, retorty, prístroje na kvasenie (laboratórne prístroje),
zariadenia na prenos kyslíka, lasery na laboratórne a vedecké účely s výnimkou laserov na lekárske účely, manometre (tlakomery), membrá-ny do
vedeckých prístrojov, špeciálny laboratórny nábytok, odmerky zo skla, optické prístroje
a nástroje, laboratórne pece, pipety, zariadenia na
rozbor potravy, prístroje a nástroje na použitie
v chémii, puzdrá na kontaktné šošovky, puzdrá
na okuliare, respirátory na filtráciu vzduchu, röntgenové prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely, ochranné rukavice, skrinky s nástrojmi
na rozbor (mikroskopia), skúmavky, sondy na vedecké účely, tégliky (laboratórne), teplomery s výnimkou lekárskych, váhy, vážiace prístroje, skúmavky sklené a plastové.
10 - Aerosólové dávkovače na lekárske účely, kvapkacie ampulky na lekárske účely, prístroje a zariadenia na lekárske analýzy, antikoncepčné prípravky s výnimkou chemických, podporné bandáže, bandáže na kĺby (ortopedické), barle, brušné korzety, brušné pásy, catgut (na šitie operačných rán), cumlíky na detské fľaše, cumlíky pre
dojčatá, zariadenia na fyzické cvičenie na lekárske účely, dávkovače piluliek, detské cumle, detské fľaše, diagnostické prístroje na lekárske účely, chirurgické dlahy, dýchacie prístroje, dýchacie prístroje na umelé dýchanie, dýzy na lekárske
účely, elektródy na lekárske použitie, elektrokar-

diogramy, filtre na UV lúče na lekárske účely,
fyzioterapeutické zariadenia, galvanické pásy na
lekárske účely, gastroskopy, hematometre, hygienické misky, hypodermické (podkožné) injekcie, hypogastrické pásy, chirurgické prístroje a nástroje, ihly na lekárske účely, prístroje na inhaláciu na lekárske účely, inhalátory, kanyly, kardiostimulátory, katétre, klystírové striekačky na lekárske účely, korzety na zdravotnícke účely, kremíkové lampy na lekárske účely, kvapkacie nádoby na lekárske účely, kvapkadlá na lekárske
účely, vrecúška s ľadom na lekárske účely, lampy
na lekárske účely, lancety, laser na lekárske účely, lekárske prístroje a nástroje, lekárske tašky,
lyžičky na odmeriavanie liečiv, anesteziologické
masky, maternicové irigátory, misky na lekárske
účely, nádoby na moč, nádoby, kazety na lekárske nástroje, nádržky na zavádzanie medikamentov, nákolenníky (ortopedické bandáže na kolená), chirurgické implantáty, náprstky (chrániče
na prsty) na lekárske účely, chirurgické nite, nosidlá pre pacientov, nosidlá s kolieskami, chirurgické nožnice, termoelektrické obklady, odevy
pre operačné sály, odsávačky, oftalmoskopy, ortopedické výrobky, pílky na chirurgické účely,
plachty pre inkontinentných pacientov, plachty,
povlaky chirurgické, pľuvadlá na lekárske účely,
podušky na lekárske účely, popruhy na lekárske
účely, prikladacie banky, prístroje na vykonávanie krvných skúšok, pumpy na lekárske účely,
rozprašovače na lekárske účely, rukavice na lekárske účely, rúška (pre nemocničný personál), sadrové obväzy, skalpely, chirurgické sterilné plachty, stetoskopy, injekčné striekačky, suspenzory,
podpínadlá, svorky chirurgické, šijacie ihly (chirurgia), teplomery na lekárske účely, tlakomery
krvného tlaku, zariadenia na hygienu a umývanie
telesných dutín, zrkadlá pre chirurgov, zubné prístroje a nástroje, zverolekárske prístroje a nástroje, zvieracie kazajky.
16 - Baliaci papier, blahoprajné karty, brožované
knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety
s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, kávové filtre papierové, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové
obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie,
plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače
z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické,
tlačené reklamné materiály, umelecké litografie,
umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera
alebo plastických materiálov.
21 - Aerosólové dávkovače s výnimkou dávkovačov na lekárske účely, nízkotlakové autoklávy
s výnimkou elektrických, bubliny (sklené nádoby), dávkovače mydla, chladiarne prenosné, neelektrické, izotermické vrecká, karafy, fľaše, kremenné sklo ako polotovar, nie na stavebné účely,
lieviky, nočníky, obaly na mydlá, sklené banky,
sklené nádoby, sklené schránky, zátky sklené.
35 - Maloobchodná činnosť s lekárskym a zverolekárskym materiálom a nástrojmi, veľkoobchodná činnosť s lekárskym a zverolekárskym
materiálom a nástrojmi, marketingové štúdie,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchod-
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né služby v oblasti poisťovníctva, poradenstvo
v oblasti poistenia, finančné informácie, informácie o poistení, úrazové pripoistenie, životné
poistenie, variabilné kapitálové životné poistenie,
poistenie detí a rodičov, dôchodkové poistenie,
špeciálne poistenie, úrazové pripoistenie denného
odškodného, úrazové poistenie záujmovej činnosti, hromadné úrazové poistenie, životné poistenie zamestnancov, neživotné poistenie, poistenie proti živelným škodám, poistenie škôd spôsobených krádežou, vlámaním alebo lúpežným
prepadnutím, poistenie strojov, poistenie zodpovednosti za škody fyzických i právnických osôb,
poistenie motorových vozidiel, poistenie skla,
poistenie trvale obývanej domácnosti, poistenie
rodinných domov a domácností, poistenie zodpovednosti za výrobok, poistenie zodpovednosti
za škodu manažérov, riaditeľov a členov predstavenstiev, poistenie zodpovednosti účtovných, daňových poradcov a audítorov, poistenie dopravovaných osôb, poistenie prepravy tovaru a zásob,
poistenie škôd spôsobených požiarnym prerušením prevádzky, poistenie stavebno-montážnych
rizík, poistenie zodpovednosti za škodu projektových, konštrukčných a poradenských aktivít podnikateľov v stavebníctve a strojárstve, poistenie
úveru, úrazové pripoistenie dospelých a mládeže,
dôchodkové poistenie zamestnancov, poistenie
majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti z držby nehnuteľnosti, poistenie prepravovaného nákladu, poistenie strojov, komplexný balík poistení pre podnikateľov
(malí a strední podnikatelia), kapitálové životné
poistenie.

ný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie
audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely, personálne poradenstvo,
pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum
verejnej mienky, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami, sprostredkovanie vyššie uvedených
služieb, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely, vydávanie
a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi,
inštitúciami a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
(540) STIRILAB
(731) STIRILAB, s. r. o., Továrenská 2, 976 31 Vlkanová, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

978-2007
1.6.2007
41, 43
41 - Diskotéky, prevádzkovanie kasína, prevádzkovanie herne, nočný klub, poskytovanie počítačových hier, prevádzkovanie priestorov s hracími
automatmi, zábava.
43 - Bar, reštaurácia.

(540)

(540) INVESTIA
(731) ČSOB Poisťovňa, a. s., Vajnorská 100/B, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
9 (511)
(511)

(591) červená, čierna
(731) Kazda Mário, Sihoť 175, 019 01 Ilava, SK; Cyprian Michal, Partizánska 1284/26, 018 41 Dubnica nad Váhom, SK;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

980-2007
1.6.2007
36
36 - Investičné životné poistenie, havarijné poistenie, poistno-technické služby, sprostredkovanie
poistenia, uzatváranie poistiek, kapitálové investície, garancie, záruky, finančné odhady, oceňovanie, finančníctvo, záložňa, uzatváranie poistiek
proti požiaru, zdravotné poistenie, hypotéky, kúpa na splátky, finančné poradenstvo, konzultač-
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981-2007
1.6.2007
447349
13.4.2007
CZ
29, 30, 32, 33
29 - Zeleninové šťavy na varenie.
30 - Nálevy na ochutenie, ľad na osvieženie, nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády, nápoje na báze čaju, prísady do nápojov s výnimkou esencií,
príchuti do nápojov s výnimkou éterických olejov, sirup melasový, šerbet, šťavy s výnimkou dresingov.
32 - Minerálne vody, šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, šerbet,
sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov, pivo
všetkých druhov.
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou piva).

(540)

(731) Kofola holding, a. s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
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(511)
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37 - Upratovacie a čistiace služby.
39 - Prenájom miesta na parkovanie, prenájom
garáží; prenájom miest na parkovanie.
41 - Organizovanie kongresov a ich vedenie, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, lotérií, plesov, sympózií.
43 - Bary (služby), bufety (rýchle občerstvenie),
hotelierske služby, jedálne (závodné), jedálne a závodné jedálne, kaviarne, poskytovanie hotelového ubytovania, prenájom prednáškových sál, reštaurácie (jedálne), turistické ubytovne.

1001-2007
6.6.2007
37
37 - Pranie; pranie alebo čistenie; pranie bielizne;
čistenie (chemické); čistenie šatstva; chemické
čistenie; čistenie exteriérov budov; čistenie interiérov; čistenie interiérov budov; povrchové čistenie exteriérov budov.

(540)

(591) červená, modrá, čierna
(731) Pramako, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

1002-2007
6.6.2007
29
29 - Konzervy s rybami.

(540) HOTEL FÓRUM
(731) HOTEL KOHAL, s. r. o., Garbiarska 5, 040 01
Košice, SK;
(740) Semanová Zuzana, JUDr., Košice, SK;

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

(731) BALTAXIA, s. r. o., Strážovská 1, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1003-2007
7.6.2007
35, 36, 41
35 - Analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; obchodné alebo podnikateľské
informácie; obchodné odhady; poradenstvo pri vedení podnikov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení priemyselných a obchodných podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; podpora predaja (pre tretie osoby); riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov;
sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu.
36 - Finančné informácie; finančné poradenstvo;
finančné konzultačné služby; kapitálové investície; spoločné podnikanie; správcovstvo; zastupiteľstvo, konateľstvo.
41 - Organizovanie a vedenie kongresov.

(540)

(731) Wood & Company, a. s., Palisády 29/A, 811 06
Bratislava, SK;
(740) Garaj Marian, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1005-2007
7.6.2007
35, 37, 39, 41, 43
35 - Organizovanie výstav a veľtrhov na komerčné
účely; organizovanie výstav na obchodno-reklamné účely.

1006-2007
7.6.2007
35, 36, 37, 39, 41, 42
35 - Činnosť organizačných a ekonomických poradcov, prenájom kancelárskej techniky, výskum
trhu a verejnej mienky, automatické spracovanie
údajov.
36 - Zabezpečenie predaja a nákupu cenných papierov, finančný lízing, sprostredkovanie nákupu
a predaja nehnuteľností, zabezpečenie predaja a nákupu nehnuteľností, prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí, forfaiting a faktoring, prevádzkovanie záložne.
37 - Kompletizácia hardvéru.
39 - Skladovanie údajov, dokumentov - archív, skladovanie.
41 - Vydávanie neperiodických publikácií, cestovná kancelária - zabezpečovanie prospechových
kurzov v zahraničí.
42 - Vytvorenie programu na objednávku, ekonomický výskum a vývoj, poradenská činnosť
v oblasti výpočtovej techniky, prenájom strojov,
prístrojov, nástrojov a strojných zariadení, vývoj
a výskum počítačových programov.

(540)

(591) bordová, sivá
(731) IQ SERVIS, a. s., Garbiarska 5, 040 01 Košice, SK;
(740) Semanová Zuzana, JUDr., Košice, SK;

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

1008-2007
7.6.2007
9, 35
9 - Prístroje na nahrávanie, prenos, spracovanie
a reprodukciu zvuku, telekomunikačné prístroje
a zariadenia, pagery.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 9.

(540) CommandCall
(731) MOLPIR, s. r. o., SNP 129, 919 04 Smolenice, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

1026-2007
8.6.2007
43
43 - Pohostinská činnosť - bary, kaviarne, reštaurácie; prenájom pohostinského, barového a reštauračného vybavenia; poradenstvo v oblasti pohostinskej činnosti.

(540)
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(731) Imperial Consulting, s. r. o., Baštová 28, 945 01
Komárno, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1033-2007
11.6.2007
41
41 - Kasína (prevádzkovanie); výherné prístroje
(prevádzkovanie).

(540)

(591) sivá, zlatá
(731) HAVK, spol. s r. o., Fialkové údolie 5, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

1027-2007
8.6.2007
2
2 - Farby, nátery, laky; ochranné výrobky proti
korózii a proti deteriorizácii dreva; moridlá.

COLORES DEL MUNDO
BARVY SVĚTA

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

1030-2007
11.6.2007
6, 19, 20, 21
6 - Stavebné kovania; kovania na okná.
19 - Netrieštivé sklo; nistejové sklo; okenné sklo
s výnimkou okenného skla na okná automobilov;
izolačné stavebné sklo; stavebné sklo; tabuľové
sklo ako stavebný materiál, tabuľové sklo pre stavebníctvo.
20 - Strieborné sklo.
21 - Tabuľové sklo (surovina); sklo na automobilové okná.

(591) zlatá, bordová
(731) REGENCY CASINOS International, a. s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, SK;
(740) Jakubcová Karin, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

(591) zlatá, bordová
(731) REGENCY CASINOS International, a. s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, SK;
(740) Jakubcová Karin, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

(591) oranžová, čierna
(731) Minusco Middle Europe s. r. o., Školská 15, 900 28
Ivanka pri Dunaji, SK;
(740) Švecová Sylvia, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1031-2007
11.6.2007
35, 36, 45
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti.
36 - Realitné kancelárie.
45 - Poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva.

(540)

(591) oranžová, sivá

1034-2007
11.6.2007
41
41 - Kasína (prevádzkovanie); výherné prístroje
(prevádzkovanie).

1036-2007
11.6.2007
16, 35, 41
16 - Plagáty; vstupenky; informačné bulletiny.
35 - Marketing; propagácia; reklamná a inzertná
činnosť v oblasti športu; poskytovanie informácií
v oblasti športu; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; vylepovanie plagátov na mantinely a bilbordy.
41 - Organizovanie športových súťaží a podujatí;
organizovanie motoristických súťaží a podujatí.

(540) Zlatá prilba SNP
(731) Automotoklub Plochá dráha Žarnovica, Potočná 9,
966 81 Žarnovica, SK;

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

1039-2007
11.6.2007
16, 35, 41
16 - Časopis pre realitnú činnosť a podávanie
informácií a prehľadu v oblasti realít, t. j. nehnuteľností vrátane pozemkov, bytov a bývania.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti na trhu
realít; propagačná činnosť a reklama v oblasti
realít; marketing a marketingové štúdie v oblasti
realít pre služby zaradené v triede 41.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť v oblasti realít s cieľom podávania informácií a prehľadu služieb zaradených v triede 35.
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(540)

(540) TALLAUDIO
(731) Ladislav LIŠČÁK - TALLAUDIO, Čadečka 2219,
022 01 Čadca, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

(731) CONCEPT 2M, spol. s r. o., Václavská 12, 120 00
Praha, CZ;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

1080-2007
14.6.2007
35, 41, 43
35 - Komerčné informačné kancelárie; marketingové štúdie; reklama; rozširovanie reklamných
oznamov; prenájom reklamných plôch; uverejňovanie reklamných textov.
41 - Služby diskoték; divadelné predstavenia; fotografická reportáž; fotografovanie; hranie o peniaze; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy; kluby zdravia (telesné cvičenia); nočné kluby; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie
plesov; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; praktické ukážky cvičenia; prenájom športových zariadení a športového náradia; výchovno-zábavné klubové služby;
zábava, pobavenie.
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie);
hotelierske služby; jedálne a závodné jedálne; kaviarne; penzióny; poskytovanie prechodného ubytovania; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov; príprava a dodávka jedál na
objednávku do domu; rezervovanie prechodného
ubytovania; reštaurácie (jedálne); turistické ubytovne; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny).

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

1106-2007
19.6.2007
35, 38, 42
35 - Zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama v počítačovej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
zákazníkov).
38 - Počítačová komunikácia.
42 - Grafické dizajnérstvo.

(540)

(591) žltá, modrá, sivá
(731) Miškusová Jarmila, Príbovce 17, 038 42 Príbovce, SK;

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

(540)

1107-2007
19.6.2007
19, 35, 36, 37, 39
19 - Žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu;
podpora predaja (pre tretie osoby); poradenstvo
v obchodnej činnosti.
36 - Finančné konzultačné služby.
37 - Stavebníctvo, stavebná činnosť.
39 - Sprostredkovanie prepravy.

(540)
(731) Černok Miloš, Cintorínska 24, 921 01 Piešťany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

1103-2007
19.6.2007
9, 35
9 - Prístroje na reprodukciu zvuku a ich príslušenstvo, zosilňovače a predzosilňovače prístrojov
na reprodukciu zvuku, reproduktory a reproduktorové sústavy a ich káble, signálové káble, elektromagnetické cievky, elektromotory, generátory
a transformátory, zvukovody, elektrotechnické odrušovače, audiovizuálna technika, elektrické gramofóny, DVD a MP3 prehrávače, mikrofóny, slúchadlá, elektrónky a ich príslušenstvo, počítačový softvér, nahrané počítačové programy, elektrické odpory, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, audiovizuálne prehrávače, elektrické objímky, kompaktné disky,
integrované obvody, polovodiče, elektrické vodiče, akustické spriahadlá, modemy, konektory a iné
spojky na elektrické káble.
35 - Veľkoobchod, maloobchod a sprostredkovanie obchodu s audiotechnikou.

(731) SA - VA SLOVAKIA, s. r. o., Za tehelňou 412/1,
053 21 Markušovce, SK;

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

1116-2007
20.6.2007
6, 20, 39
6 - Drobný železiarsky tovar; klince; stavebné kovania; kovania na dvere; kovania na okná; kovové kovanie na kľučky; kovanie na nábytok; kovové skrutky; kovové rebríky; závlačky, kovové
háčiky na šaty, kovové kolieska na nábytok, stenové kovové kolíky (príchytky), kovové koše, kovové nádoby na potraviny, oceľové rúrky, oceľové rúry, pánty, závesy; kovové pánty, závesy;
kovové podpery, kovové posteľové kolieska, kovové kovanie na postele, príchyty, kovové skrutky, kovové skrutky s maticou, uholníky, kovové
vodiace lišty, kovové zámky s výnimkou elektrických, kovové zarážky dverí.
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20 - Drevené hrany a kostry na nábytok; plastové
lišty na nábytok; nekovové kolieska na nábytok;
nekovové skrutky; nity s výnimkou kovových;
pánty, závesy s výnimkou kovových; príslušenstvo k nábytku s výnimkou kovového; drevené
alebo plastové rebríky, dvierka na nábytok, káblové, lanové príchytky, svorky s výnimkou kovových, kľučky na dvere nekovové, nekovové koše,
nekovové spojovacie skrutky na káble, plastikové
káblové alebo rúrkové spojky, príchytky, príslušenstvo nábytku s výnimkou kovového, príslušenstvo postelí s výnimkou kovového, prútený tovar, košikársky tovar, žalúzie a rolety lamelové
interiérové.
39 - Automobilová preprava, balenie a skladovanie tovaru, distribúcia tovaru na dobierku, doručovacie služby, kuriérske služby, preprava nábytku, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom
skladísk, sprostredkovanie prepravy, sťahovanie.
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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.
(540)

(540)

(591) zelená, čierna
(731) Nábytkár, s. r. o., Janoškova 1568, 026 01 Dolný
Kubín, SK;

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

1142-2007
26.6.2007
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 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, 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, koktaily alkoholické, destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav
na komerčné alebo reklamné účely, personálne
poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, rozširovanie reklam-

(591) biela, červená, zelená
(731) Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 01 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1144-2007
26.6.2007
41
41 - Organizovanie a vedenie konferencií.

(731) Moravec Ján, doc. Ing. PhD., Žilina - Brodno 382,
010 14 Žilina, SK;

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

1147-2007
26.6.2007
35, 36, 38
35 - Poradenské služby v oblasti podnikania, financií a riadenia (manažmentu) podnikov, poradenstvo v oblasti akvizícií, spájania a predaja podnikov, ekonomické a finančné analýzy a predpovede, analýzy nákladov, zaraďovanie, vyhľadávanie a poskytovanie informácií v bankových databázach pre zákazníkov, vedenie kartoték a centrálnych kartoték, poskytovanie výpisov z účtov,
poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických
médií, elektronickej pošty, počítačových sietí, terminálov a internetu.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva, home-banking, bankové služby; finančníctvo, finančné poradenstvo, finančné analýzy, finančné služby, prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov, vedenie bankových účtov klientov, poskytovanie výpisov z bankových účtov
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klientov, vedenie vkladných knižiek, vydávanie
cenín a cenných papierov, úvery, pôžičky a iné
formy financovania, investovanie do cenných papierov na vlastný účet, kapitálové investície, financovanie spoločných podnikov, majetkové účasti, finančný prenájom (lízing), platobný styk (prevod finančných prostriedkov) a zúčtovanie (klíring), elektronický prevod kapitálu, platobné prevody vykonávané elektronicky, vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane platobných
kariet, úverových (kreditných) a debetných kariet, cestovných šekov a ich overovanie, bankové
služby poskytované prostredníctvom bankomatov, záruky, kaucie, ručenie, otváranie akreditívov, obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa, obchodovanie na vlastný účet alebo na
účet klienta s valutami a devízovými hodnotami,
obchodovanie v oblasti termínovaných obchodov
a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov, obchodovanie s prevoditeľnými cennými
papiermi, obchodovanie so zlatými a striebornými mincami, finančné maklérstvo, hospodárenie
s cennými papiermi klienta na jeho účet vrátane
poradenstva (portfolio management), uloženie
a správa cenných papierov alebo iných hodnôt,
činnosti depozitára, zmenárenská činnosť (nákup
devízových prostriedkov), prenájom bezpečnostných schránok a denného a nočného trezoru,
úschova cenností v bezpečnostných schránkach,
vykonávanie hypotekárnych obchodov, ostatné
bankové a finančné činnosti a transakcie, poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií, poskytovanie bankových a finančných informácií,
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením, výpisy z bankových účtov klientov, finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva, poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej
siete (internet).
38 - Elektronická pošta, služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby),
komunikácia, posielanie a prenos správ, dát a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty.

(540) Balík Výhoda 50
(731) DEXIA banka Slovensko a. s., Hodžova 11, 010 11
Žilina, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1150-2007
27.6.2007
16, 30, 35, 39, 43
16 - Papiernický tovar; oznámenia (papiernický
tovar); lístky; nálepky na kancelárske použitie
pre domácnosť; nálepky, lepiace štítky; samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely; štítky
(papierové nálepky); lepenkové alebo papierové
škatule; baliaci papier; stolové prestieranie z papiera; umelohmotné fólie na balenie; obrúsky
(papierové prestieranie); obrusy (papierové); papierové podložky pod poháre; podložky pod pivové poháre; plagáty; pútače z papiera alebo
z lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky.

30 - Káva; čaj; ľadový čaj; kakao; kakaové nápoje; cukor; ryža; tapioka; ságo; kávovinové náhradky; kávové príchuti; kávové náhrady na báze
rastlín; múka (potravinárska); výrobky z múky;
chlieb; sušienky; pečivo (rožky); cukrovinky;
med; zmrzliny; melasový sirup; droždie v prášku;
droždie do cesta; prášok do pečiva; soľ (kuchynská); ocot; korenie; nové korenie; horčica; koreniny; ľad na osvieženie; pizza.
35 - Reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; reklamné materiály (rozširovanie) zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklamné oznamy (rozširovanie).
39 - Balenie tovaru; doručovanie tovaru; dovoz,
doprava; organizovanie ciest; skladovanie tovaru.
43 - Samoobslužné reštaurácie; bary (služby); kaviarne; jedálne a závodné jedálne; reštaurácie
(jedálne); ubytovanie (prenájom prechodného).
(540)

(591) zelená, červená
(731) Polák Martin, Mgr., Mierová 168, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Čiková Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

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

1151-2007
27.6.2007
2, 19, 35
2 - Farby; laky; náterové látky; fermeže; farbivá;
riedidlá; tužidlá; tvrdidlá; sikatíva (sušidlá) - všetko ako prísady pre farby, laky, nátery a fermeže;
moridlá; ohňovzdorné nátery; práškové náterové
látky; práškové farby; tlačiarenské farby; impregnačné prostriedky na drevo, kov a betón vo forme farieb; nátery na strešné krytiny; spojivá na
farby; penetračné nátery; protiplesňové nátery.
19 - Omietky (stavebný materiál); omietky pre
stavebníctvo; exteriérové a interiérové omietky.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
v uvedených triedach; obchodné a podnikateľské
poradenstvo; odborné obchodné poradenstvo; reklama.

(540)

(591) modrá, červená, žltá, zelená
(731) Ľ & Š s. r. o., Novozámocká 199, 949 05 Nitra, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

1152-2007
27.6.2007
5, 30, 32
5 - Cukrovinky s liečivými prístrojmi, kapsule na
farmaceutické účely, kapsule na lieky, nápoje
dietetické upravené na lekárske účely, nápoje liečivé, kapsule na farmaceutické účely.
30 - Bonbóny, cukrovinky, žuvačky, nie na lekárske účely, mentolové cukríky, pastilky, horčica.
32 - Prípravky na výrobu nealkoholických nápojov, nealkoholické nápoje, nápoje z nealkoholic-
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kej ovocnej šťavy, prášky na prípravu šumivých
nápojov, šumivá voda, pastilky a tablety na výrobu šumivých nápojov zaradených v triede 32.
(540)

(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)
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1443-2007
2.8.2007
19
19 - Dosky (stavebné drevo).

(731) Ed. Haas SK, s. r. o., Staničná 20, 908 51 Holíč, SK;

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

1165-2007
27.6.2007
43
43 - Kaviarenské služby.

Kaviareň a čokoládový sen
LUJZA

(731) Kľučková Lujza, Rozkvet 2045/93-63, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(740) United BG, a. s., Považská Bystrica, SK;

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

1171-2007
28.6.2007
36
36 - Prenájom nehnuteľností; realitná kancelária;
sprostredkovanie nehnuteľností; správa majetku;
správa nehnuteľností; výber nájomného.

(540)

(591) modrá, čierna, biela
(731) Miškusová Andrea, Príbovce 17, 038 42 Martin,
SK;

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

1203-2007
3.7.2007
5
5 - Herbicídy, insekticídy, fungicídy; prípravky
na ničenie buriny a škodcov.

(540) PILOT
(731) NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., 7-1,
3-Chome, Kanda-Nishiki-Cho, Chiyoda-ku, Tokyo,
JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1274-2007
16.7.2007
35, 42
35 - Maloobchodný (veľkoobchodný) predaj bezpečnostných schránok, strojov na spracovanie
bankoviek, nábytku do bánk, bankovej techniky.
42 - Výskum a vývoj nových bezpečnostných schránok, strojov na spracovanie bankoviek, nábytku
do bánk, bankovej techniky a poradenstvo v oblasti bankových technológií týkajúcich sa uvedených tovarov.

(540) EUROPEUM
(731) UCE Trust, s. r. o., Halalovka 2370/5, 911 08
Trenčín, SK;

(731) KRONOSPAN SK s. r. o., Bardejovská 24, 080 01
Prešov, SK;
(740) Tomko Ľubomír, Ing., Hanušovce, SK;

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

1444-2007
2.8.2007
19
19 - Dosky (stavebné drevo).

(731) KRONOSPAN SK s. r. o., Bardejovská 24, 080 01
Prešov, SK;
(740) Tomko Ľubomír, Ing., Hanušovce, SK;

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

1462-2007
7.8.2007
9, 16, 25, 35, 38, 41
9 - Automaty predajné, diáre elektronické, dochádzkové hodiny, faxy, filmy exponované, filmy
kreslené, filtre fotografické, fotoaparáty, leštiace
zariadenia na fotografické snímky (pozitívy), sušičky na fotografické snímky (pozitívy), fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické), hologramy, hracie hudobné automaty uvádzané do činnosti vhodením mince, hracie zariadenia fungujúce po pripojení na externú
obrazovku alebo monitor, káble elektrické, kamery, kamery kinematografické, karty pamäťové
a mikroprocesorové (v počítačoch), kazetový prehrávač, prístroje na strihanie kinofilmov, kinofilmy (exponované), koaxiálne káble, kódovacie
matice magnetické, kódované magnetické karty,
kompaktné disky, kompaktné disky optické, magnetické dekodéry, magnetické karty kódované,
magnetické médiá, magnetické páskové jednotky
do počítačov, magnetické pásky, magnetofóny,
mikrofón a slúchadlá k mobilným telefónom,
mikrofóny, minútové hodiny na použitie v kuchyni, modemy, mikrofón a slúchadlá k mobilným telefónom, monitory (počítačový hardvér),
nabíjacie agregáty elektrických batérií, myši (informatika), podložka pod myš, nabíjačky akumulátorov, náplne (cartridges) na videohry, identifikačné magnetické náramky, navigačné prístroje
vozidiel (palubné počítače), navigačné satelitné
prístroje, neónové reklamy, nosiče tmavých platní (fotografia), magnetické nosiče údajov, optické
nosiče údajov, okuliare, okuliare na šport, puzdrá
na okuliare, okuliare, cvikre, okuliare, puzdrá na
cvikre, okuliare proti oslneniu, demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky, stroje na počítanie
a triedenie peňazí, perá elektronické (na vizuálne
zobrazovacie jednotky), píšťalky na psov, píšťalky výstražné, plátna premietacie, nosiče tmavých
platní (fotografia), počítače, programy na počíta-
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čové hry, počítačové klávesnice, počítačové pamäte, počítačový softvér, počítadlá, podložky pod
myš, predajné automaty, prehrávač DVD, prehrávač kompaktných diskov, prehrávač prenosný,
premietacie plátna, premietacie prístroje, premietačky na diapozitívy, prenosný prehrávač, prenosný telefón, puzdrá na okuliare, satelitné navigačné prístroje, satelity na vedecké účely, sčítacie stroje, slnečné okuliare, solárne články, textové procesory (zariadenia na úpravu a spracovanie textu), tlačiarne k počítačom, videokamery,
videokazety, videopásky, videotelefóny, vrecková kalkulačka, zábavné zariadenia fungujúce po
pripojení na externú obrazovku alebo monitor,
zrkadlá (optika), zvuk (zariadenia na pre-nášanie),
zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové nahrávky (disky), zvukové nahrávky (nosiče), pásky so
zvukovými nahrávkami, zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače, zvukovody, aku-stické linky.
16 - Albumy, architektonické modely, atlasy, baliaci papier, sponky na bankovky, blahoprajné
pohľadnice, brožované knihy, brožúry, bublinové
obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy (periodiká), fólie z regenerovanej celulózy
na balenie, ceruzky, dátumové pečiatky, ručné
prístroje na etiketovanie, etikety s výnimkou textilných, farby (škatule s -) ako školské pomôcky,
formuláre, fotografie, zariadenia na fotomontáže,
grafické znaky, grafické zobrazenia, gumené
pásky na kancelárske účely, gumy na gumovanie,
hárky papiera, kalamáre, kalendáre, kancelárske
potreby s výnimkou nábytku, katalógy, knihy,
knižné záložky, komiksy, kopírovacie zariadenia,
korektory tekuté (kancelárske potreby), lepidlá
na kancelárske účely a použitie v domácnosti,
mapy, nálepky, lepiace štítky, noviny, nože na
papier (kancelárske pomôcky), obaly na doklady,
obaly (papiernický tovar), obrazy, obrúsky papierové, orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické
aj neelektrické), otvárače na listy, papiernický
tovar, papierové pásky, pečiatky, perá (kancelárske potreby), peračníky, peračníky, puzdrá na perá, písacie potreby, plagáty, poznámkové zošity,
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, školské potreby (papier, písacie potreby),
sponky na bankovky, tlačivá, tlačoviny, trhacie
kalendáre, účtovné knihy, väzby na knihy, vlajky
papierové, vrecká (vrecia, vaky) z papiera alebo
z plastických materiálov na balenie, vreckovky
papierové, zoznamy.
25 - Body (spodná bielizeň), baretky, bundy, čelenky (oblečenie), chrániče uší (proti chladu ako
pokrývka hlavy), čiapky, cyklistické oblečenie,
detská výbavička, futbalová obuv, kabáty, klobúky, kombiné, kombinézy (oblečenie), košele, kožušinové kabáty, kravaty, lyžiarske topánky, oblečenie pre motoristov, nohavice, oblečenie, obuv,
odevy, opasky, papuče, plavky, pletené svetre,
podprsenky, ponožky, pracovné plášte, protišmykové pomôcky na obuv, pulóvre, pyžamá, rúcha,
ornáty, rukavice, saká, bundy, vesty pre rybárov,
šály, sandále, šatky, šály, šaty, šnurovacie topánky, šilty (na čiapke), spodná bielizeň, spodničky,
športová obuv, tielka, tričká, tielka, vesty, topánky na šport, topánky, turbany, uniformy, vesty,
vrchné ošatenie, závoje, zástery, župany, zvrchníky.

35 - Agentúry reklamné, hospodárske, ekonomické predpovede, spravovanie hotelov, obchodné alebo podnikateľské informácie, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, komerčné informačné kancelárie, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, lepenie plagátov, licencie (obchodná správa) výrobkov a služieb pre tretie osoby, marketingové štúdie, pomoc pri riadení obchodných a priemyselných podnikov, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, zabezpečovanie predplácania novín a časopisov, zaobstarávanie predplatného pre
tretie osoby, hospodárske alebo ekonomické predpovede, prenájom kancelárskych strojov a zariadenia, prenájom reklamného času vo všetkých
komunikačných médiách, prenájom reklamných
materiálov, prenájom reklamných priestorov, public relations, reklama, reklama, reklama online
v počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, reklamné materiály - rozširovanie zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), reklamné materiály (vydávanie a aktualizovanie), reklamné plochy (prenájom), reklamné služby (zásielkové), rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), služby outsourcingu, rozširovanie vzoriek tovarov, sponzori (vyhľadávanie), obchodná správa licencií výrobkov a služieb
pre tretie osoby, sprostredkovateľne práce, predplatné telekomunikačné služby, televízna reklama, televízne reklamy, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, vylepovanie plagátov, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov,
zbieranie údajov do počítačových databáz.
38 - Vysielanie káblovej televízie, komunikácia
prostredníctvom optických káblov, komunikácia
mobilnými telefónmi, počítačová komunikácia,
posielanie správ, rozhlasové vysielanie, prenos
signálu pomocou satelitu, spravodajské agentúry,
telenákupy (poskytovanie telekomunikačných kanálov na ne), televízne vysielanie, tlačové kancelárie, vysielanie káblovej televízie, vysielanie rádiové, vysielanie rozhlasové, vysielanie televízne,
výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
41- Diskotéky (služby), digitálna tvorba obrazov
na výstupných zariadeniach, divadelné predstavenia, filmová tvorba, filmové premietačky a ich
príslušenstvo (prenájom), filmové štúdiá, filmy
(prenájom), fotografická reportáž, fotografovanie,
fotografovanie na mikrofilm, hudobné skladateľské služby, informácie o možnostiach zábavy,
informácie o možnostiach rekreácie, kempingy (služby v nich) so športovým programom, knihy (vydávanie), koncertné siene, sály, konferencie (organizovanie a vedenie), nahrávacie štúdiá (služby),
nahrávanie videopások, nočné kluby, organizovanie a vedenie koncertov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích
výstav, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie športových súťaží, organizovanie súťaží krásy, organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných),
organizovanie živých vystúpení, parky (zábavné),
plánovanie a organizovanie večierkov, pomoc pri
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výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania), požičiavanie filmov, požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva, požičiavanie
videopások, požičovne kníh (knižnice), predstavenia (výroba divadelných alebo iných), prenájom audionahrávok, prenájom audioprístrojov, prenájom kinematografických filmov, prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií, prenájom rozhlasových a televíznych
prijímačov, prenájom videokamier, prenájom videorekordérov, prenájom videorekordérov, prevádzkovanie kinosál, prevádzkovanie kinosál, redigovanie scenárov, reportérske služby, rozhlasová
zábava, rozhlasové a televízne programy (výroba), rozhlasové a televízne prijímače (prenájom),
strihanie videopások, televízna zábava, organizovanie športových súťaží, prenájom dekorácií, titulky, tvorba videofilmov, umelecké módne agentúry, videopásky (nahrávanie na ne), vstupenky
(predaj) na zábavné predstavenia, výroba rozhlasových a televíznych programov, výroba divadelných alebo iných predstavení, vydávanie kníh,
vydávanie (online) kníh a časopisov v elektronickej forme, zábava, pobavenie, živé predstavenie, zvukové nahrávacie zariadenia (prenájom).
(540)

ťou, zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, vedenie kartoték v počítači, aranžovanie výkladov, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov, predvádzanie tovaru, reklama, online
reklama v počítačovej sieti, sprostredkovanie
obchodu s tovarom, predovšetkým s obuvou, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu, obchodné
sprostredkovanie služieb v triede 35.
(540)

(591) hnedá, odtiene hnedej, bežová
(731) Jakubcová Zuzana, 1. mája 74, 053 01 Harichovce, SK;

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

(591) modrá, čierna
(731) Jarošinec Andrej, Ing., Tupolevova 16, 851 01
Bratislava, SK;

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

1483-2007
12.8.2007
10, 25, 26, 35
10 - Ortopedické vložky do topánok, ortopedická
obuv, zdravotná obuv, ortopedické topánky, ortopedické pomôcky.
25 - Podpätky na obuv, podrážky na obuv, podošvy na obuv, obuv, detská obuv, športová obuv, futbalová obuv, espadrily (letná obuv s plátenným
zvrškom a podošvou z prírodného materiálu), štople na futbalovú obuv, galoše, gamaše, kovové časti na obuv, kovanie na obuv, lyžiarska obuv, prešívacie remienky na obuv (na spájanie zvrškov
a podošiev šitej obuvi), protišmykové pomôcky
na obuv, špičky na obuv, papuče, plážová obuv,
podpätky, sandále, rámy na obuv, sáry čižiem,
šnurovacie topánky, celé topánky, zvršky topánok,
topánky na šport, vnútorné podošvy, vrecká na
obuv.
26 - Pracky na obuv, ozdoby a spony na obuv,
šnúrky do topánok, krúžky na dierky na obuv,
odznaky na obuv, nie z drahých kovov, značky
na obuv, obuvnícke ihly, obruby na obuv, brošne
ako doplnky, gombíky, krúžky na topánky, lemovky, uzávery na obuv, písmená ako značky na
obuv.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby v oblasti obuvi, darčekových a reklamných predmetov,
kancelárie zaoberajúce sa dovozom a/alebo vývozom, predovšetkým dovozom a/alebo vývozom
uvedených tovarov, poradenstvo v obchodnej
činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, prieskum trhu, prieskum vzťahov s verejnos-
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1527-2007
20.8.2007
36
36 - Služby v oblasti finančníctva a peňažníctva,
hypotéky (poskytovanie pôžičiek), sprostredkovateľská činnosť v oblasti finančníctva, finančný
lízing; sprostredkovanie (maklérstvo); pôžičky (financovanie); klíring (zúčtovávanie vzájomných
pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie);
finančné poradenstvo; finančné riadenie; finanťné konzultačné služby; poskytovanie finančných
informácií; služby v oblasti nehnuteľností, správa
nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností; realitné kancelárie,
finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo,
nehnuteľnosti).

(540)

(591) čierna, strieborná
(731) Star Capital Finance, s.r.o., Miletičova 23, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Škorec Miloš, Mgr., Bratislava, SK;

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

1570-2007
23.8.2007
35, 36, 41
35 - Reklamná a propagačná činnosť; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely;
prieskum trhu, prieskum verejnej mienky; organizovanie dobrovoľných dražieb; automatizované
spracovanie dát; prenájom kancelárskych strojov
a zariadení; obchodné sprostredkovanie služieb
uvedených v triedach 35, 36 a 41.
36 - Činnosť realitnej kancelárie, kúpa, predaj
a správa nehnuteľností, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti nehnuteľností; faktoring; forfajting; poskytovanie pôžičiek a úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom.
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41 - Preklady a tlmočenie; organizovanie a vedenie seminárov, školení a konferencií; činnosť umeleckej a športovej agentúry; vydávanie publikácií.

(540)

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

(591) červená, biela
(731) COLUMBA, s. r. o., Kladnianska 29, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK;

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

5047-2007
16.1.2007
12
12 - Pružiny pre motorové vozidlá na pohlcovanie (tlmenie) nárazov zahrnujúce listové pružiny,
skrutkové pružiny a torzné tyče; pružinové systémy proti preťaženiu; šnorchle pre vozidlá; skladovacie systémy vozidiel vrátane boxov a zásobníkov na vodu; časti a príslušenstvo uvedených
tovarov.

(540)

(731) J.S.W. Parts Pty. Ltd., Unit A10/2A Westall Road,
Clayton Victoria 3168, AU;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

5057-2007
19.1.2007
6, 19, 35, 37, 40
6 - Kovové stavebné kovanie, kovové dverové
kovania, kovové dverové zarážky, kovové vodiace lišty na dvere, dverové uzávery s výnimkou
elektrických, kovové klopadlá na dvere.
19 - Stavebné sklo, tabuľové sklo, nekovové dverové zárubne, bytové a domové sklenené dvere,
posuvné dvere a skladovacie sklenené dvere,
sklenené dverové výplne.
35 - Poskytovanie pomoci pri prevádzkovaní obchodu, sprostredkovateľská činnosť v uvedených oblastiach.
37 - Servis, montáž a opravy celosklenených dverí, montáž a opravy zámkov a kovaní.
40 - Spracovanie a úprava skla.

(540)

(731) VV SKLO s. r. o., Na Zahrádkách 426, 594 51
Křižanov, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

5077-2007
26.1.2007
35, 39, 41, 43
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo
a manažment pre podniky; obchodný manažment,
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, obchodný alebo podnikateľský prieskum;
podpora predaja (pre tretie osoby); marketing,
pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie;
poskytovanie informácií a iných informačných
produktov reklamného charakteru; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, obchodné sprostredkovanie ubytovania.
39 - Organizovanie ciest, exkurzií, služby parkovania automobilov, prenájom automobilov, prenájom dopravných prostriedkov, sprevádzanie turistov, sťahovanie, turistické prehliadky.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, kolokvií, seminárov, sympózií, kurzov, školení, kultúrnych a vzdelávacích výstav, športových podujatí, organizovanie súťaží, živé predstavenia; usporadúvanie koncertov, hudobných
a tanečných produkcií; činnosť v oblasti zábavy
a kultúry a športu; prenájom tenisových kurtov;
prevádzkovanie karaoke, služby pre oddych a rekreáciu.
43 - Bary (služby), bufety (rýchle občerstvenie),
poskytovanie ubytovania v súkromí, poskytovanie prechodného ubytovania, stravovacie služby,
hotelierske služby, reštauračné služby, prevádzkovanie ubytovania v súkromí, rezervovanie prechodného ubytovania, prenájom prednáškových
sál.

(540) Villa Park
(731) LOAR-VE spol. s r. o., Jesenského 6, 929 01
Dunajská Streda, SK;

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

5078-2007
26.1.2007
35, 39, 41, 43
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo
a manažment pre podniky; obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov,
reklama, obchodný alebo podnikateľský prieskum;
podpora predaja (pre tretie osoby); marketing,
pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie;
poskytovanie informácií a iných informačných
produktov reklamného charakteru; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, obchodné sprostredkovanie ubytovania.
39 - Organizovanie ciest, exkurzií, služby parkovania automobilov, prenájom automobilov, prenájom dopravných prostriedkov, sprevádzanie turistov, sťahovanie, turistické prehliadky.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, kolokvií, seminárov, sympózií, kurzov, školení, kultúrnych a vzdelávacích výstav, športových podujatí, organizovanie súťaží, živé predstavenia; usporadúvanie koncertov, hudobných
a tanečných produkcií; činnosť v oblasti zábavy
a kultúry a športu; prenájom tenisových kurtov;
prevádzkovanie karaoke, služby pre oddych a rekreáciu.
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43 - Bary (služby), bufety (rýchle občerstvenie),
poskytovanie ubytovania v súkromí, poskytovanie prechodného ubytovania, stravovacie služby,
hotelierske služby, reštauračné služby, prevádzkovanie ubytovania v súkromí, rezervovanie prechodného ubytovania, prenájom prednáškových sál.

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

(540)
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5108-2007
5.2.2007
18, 20, 37
18 - Výrobky z kože, imitácie kože, ktoré nie sú
zaradené do iných tried.
20 - Nábytok; zrkadlá, výrobky nemenované v iných
triedach z dreva, korku, trstiny, vŕbového prútia.
37 - Údržba a opravy výrobkov z kože, imitácie
kože a nábytku.

(540) IN ELIS
(731) DIVIDEND MANUFACTURING, a. s., Tabaková 1, 969 01 Banská Štiavnica, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
(591) biela, zelená, svetlozelená, tmavozelená, čierna
(731) LOAR-VE spol. s r. o., Jesenského 6, 929 01
Dunajská Streda, SK;

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

5102-2007
5.2.2007
18, 20, 37
18 - Výrobky z kože, ktoré nie sú zaradené do
iných tried.
20 - Nábytok, zrkadlá, výrobky nemenované v iných
triedach z dreva, korku, trstiny, vŕbového prútia.
37 - Údržba a opravy výrobkov z kože, imitácie
kože a nábytku.

(540) SOFALINE
(731) DIVIDEND MANUFACTURING, a. s., Tabaková 1, 969 01 Banská Štiavnica, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

5103-2007
5.2.2007
18, 20, 37
18 - Výrobky z kože, ktoré nie sú zaradené do
iných tried.
20 - Nábytok, zrkadlá, výrobky nemenované v iných
triedach z dreva, korku, trstiny, vŕbového prútia.
37 - Údržba a opravy výrobkov z kože, imitácie
kože a nábytku.

(540) INTEMON
(731) DIVIDEND MANUFACTURING, a. s., Tabaková 1, 969 01 Banská Štiavnica, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

5106-2007
5.2.2007
18, 20, 37
18 - Výrobky z kože, imitácie kože, ktoré nie sú
zaradené do iných tried.
20 - Nábytok; zrkadlá, výrobky nemenované v iných
triedach z dreva, korku, trstiny, vŕbového prútia.
37 - Údržba a opravy výrobkov z kože, imitácie
kože a nábytku.

(540) FENICE
(731) DIVIDEND MANUFACTURING, a. s., Tabaková 1, 969 01 Banská Štiavnica, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

5118-2007
6.2.2007
306 51 243.2
21.8.2006
DE
9, 14, 16, 35, 36, 38, 42, 45
9 - Prístroje na spracovanie informácií, počítače,
automatické distribútory, počítacie stroje, počítačové programy, zariadenie na spracovanie informácií, detektory falošných mincí, prístroje na počítanie a triedenie peňazí, magnetické identifikačné karty, počítačové rozhrania, magnetické
karty, čipové karty, zapisovacie pokladnice, elektrické prístroje na kontrolu (inšpekciu), čítacie
zariadenia (prístroje na spracovanie informácií),
softvér, prístroje na spracovanie textu, monitorovacie prístroje.
14 - Vzácne kovy a ich zliatiny a výrobky z týchto látok alebo nimi potiahnuté, drahokamy, klenoty, zlato, striebro, zlatý a strieborný tovar, polodrahokamy, mince.
16 - Tlačiarenské výrobky, učebné a vyučovacie
pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení, papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, diagramy, grafické zobrazenia, katalógy, papierenský tovar, prospekty, hlavné účtovnícke knihy,
pečate, staré bankovky, staré akciové certifikáty.
35 - Riadenie podniku, riadenie zahraničných obchodných záujmov, vedenie kartoték v počítači, systematické zoraďovanie informácií v počítačových databázach, kontrola, dopĺňanie a údržba
databáz na použitie tretími osobami, styky s verejnosťou (public relations), uskutočňovanie výpisov z účtov, uskutočňovanie štatistických operácií, dražby, ekonomické prognózy, spracovanie
obchodných a reklamných zákaziek prostredníctvom internetu a iné obchodné a reklamné služby
online, obchodovanie s energiou a energetickými
zdrojmi.
36 - Poistenie, finančné služby, peňažné služby,
služby nehnuteľností, bankovníctvo vrátane internetového a denného bankovníctva, investičné služby, úverové transakcie, burzové maklérstvo, financovanie obchodov, forfaitingové transakcie,
služby týkajúce sa záručných vkladov, lízingové
transakcie, vydávanie cenných papierov, faktoring, transakcie súvisiace so správou majetku, finančné analýzy, poradenstvo v daňových, finančných, poisťovacích a nehnuteľnostných záležitostiach, záruky, kaucie, finančné oceňovanie,
odhady, správa aktív, finančné konanie, investičné poradenstvo, prevod kapitálu, služby úschovy
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v trezoroch, oceňovanie nehnuteľností a klenotov, nákup, predaj, poskytovanie, prenájom a správa nehnuteľností, sprostredkovanie poistenia, daňové oceňovanie, výskum peňažných záležitostí,
investičné bankovníctvo, finančné poradenstvo
a finančná podpora poskytované v oblasti zlučovania podnikov a akvizícií, sprostredkovanie online v oblasti financií a poisťovníctva, domáce bankové služby, sprostredkovanie finančných informácií.
38 - Poskytovanie a prenos informácií, poskytovanie predajných platforiem prostredníctvom internetu (Intranetu, Extranetu, Internetu); prenájom
prístupového času k počítačovej databáze, poradenské služby vzťahujúce sa na telekomunikácie
(mobilné rádiokomunikácie), poradenstvo týkajúce sa telekomunikačných služieb prostredníctvom internetu.
42 - Programovanie počítačov, prevádzkovanie
a údržba počítačových databáz a finančných databáz, zaisťovanie a tvorba webových stránok,
certifikácia obchodných transakcií.
45 - Arbitrážne služby.

36 - Poistenie, finančné služby, peňažné služby,
služby nehnuteľností, bankovníctvo vrátane internetového a denného bankovníctva, investičné služby, úverové transakcie, burzové maklérstvo, financovanie obchodov, forfaitingové transakcie,
služby týkajúce sa záručných vkladov, lízingové
transakcie, vydávanie cenných papierov, faktoring, transakcie súvisiace so správou majetku, finančné analýzy, poradenstvo v daňových, finančných, poisťovacích a nehnuteľnostných záležitostiach, záruky, kaucie, finančné oceňovanie,
odhady, správa aktív, finančné konanie, investičné poradenstvo, prevod kapitálu, služby úschovy
v trezoroch, oceňovanie nehnuteľností a klenotov, nákup, predaj, poskytovanie, prenájom a správa nehnuteľností, sprostredkovanie poistenia, daňové oceňovanie, výskum peňažných záležitostí,
investičné bankovníctvo, finančné poradenstvo
a finančná podpora poskytované v oblasti zlučovania podnikov a akvizícií, sprostredkovanie online v oblasti financií a poisťovníctva, domáce bankové služby, sprostredkovanie finančných informácií.
38 - Poskytovanie a prenos informácií, poskytovanie predajných platforiem prostredníctvom internetu (Intranetu, Extranetu, Internetu); prenájom
prístupového času k počítačovej databáze, poradenské služby vzťahujúce sa na telekomunikácie
(mobilné rádiokomunikácie), poradenstvo týkajúce sa telekomunikačných služieb prostredníctvom internetu.
42 - Programovanie počítačov, prevádzkovanie
a údržba počítačových databáz a finančných databáz, zaisťovanie a tvorba webových stránok,
certifikácia obchodných transakcií.
45 - Arbitrážne služby.

(540) Oppenheim Group
(731) Sal. Oppenheim Jr. & Cie KGaA, Unter Sachsenhausen 4, 50677 Köln, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

5119-2007
6.2.2007
306 51 383.8
21.8.2006
DE
9, 14, 16, 35, 36, 38, 42, 45
9 - Prístroje na spracovanie informácií, počítače,
automatické distribútory, počítacie stroje, počítačové programy, zariadenie na spracovanie informácií, detektory falošných mincí, prístroje na počítanie a triedenie peňazí, magnetické identifikačné karty, počítačové rozhrania, magnetické
karty, čipové karty, zapisovacie pokladnice, elektrické prístroje na kontrolu (inšpekciu), čítacie zariadenia (prístroje na spracovanie informácií),
softvér, prístroje na spracovanie textu, monitorovacie prístroje.
14 - Vzácne kovy a ich zliatiny a výrobky z týchto látok alebo nimi potiahnuté, drahokamy, klenoty, zlato, striebro, zlatý a strieborný tovar, polodrahokamy, mince.
16 - Tlačiarenské výrobky, učebné a vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení, papier,
lepenka a výrobky z týchto materiálov, diagramy,
grafické zobrazenia, katalógy, papierenský tovar,
prospekty, hlavné účtovnícke knihy, pečate, staré
bankovky, staré akciové certifikáty.
35 - Riadenie podniku, riadenie zahraničných obchodných záujmov, vedenie kartoték v počítači, systematické zoraďovanie informácií v počítačových databázach, kontrola, dopĺňanie a údržba
databáz na použitie tretími osobami, styky s verejnosťou (public relations), uskutočňovanie výpisov z účtov, uskutočňovanie štatistických operácií, dražby, ekonomické prognózy, spracovanie
obchodných a reklamných zákaziek prostredníctvom internetu a iné obchodné a reklamné služby
online, obchodovanie s energiou a energetickými
zdrojmi.

(540) Sal. Oppenheim
(731) Sal. Oppenheim Jr. & Cie KGaA, Unter Sachsenhausen 4, 50677 Köln, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

5128-2007
7.2.2007
33, 35
33 - Vína všetkých druhov.
35 - Maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými
v triede 33; sprostredkovanie obchodu s tovarmi
uvedenými v triede 33.

(540) Bikatory
(731) Pannon Food Slovakia s. r. o., Veľká Mača 960,
925 32 Veľká Mača, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

5137-2007
9.2.2007
9, 16, 25, 35, 38, 41
9 - Elektronické publikácie poskytované online
alebo prostredníctvom magnetických nosičov, publikácie uložené na magnetických nosičoch, zahrňujúc magnetické pásky, disky, kazety, videá, CD
a DVD disky.
16 - Tlačoviny, papierové reklamné materiály, brožúry, programy, mapy, postery, fotografie, pohľadnice, reklamné časopisy, reklamná literatúra,
kalendáre, perá, ceruzky.
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35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
činnosť reklamnej agentúry; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, inzercie a propagácie; rozhlasová a televízna reklama; návrhy
a výroba televíznych a rozhlasových reklamných
spotov; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných priestorov, reklamnej plochy, reklamného času a reklamných
materiálov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zásielkové reklamné služby; príprava inzertných stĺpcov; organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských podujatí na
reklamné a obchodné účely; lepenie plagátov;
predvádzanie tovaru, predvádzanie ako služby
modeliek na reklamné účely a podporu predaja;
kopírovanie; prieskum trhu a verejnej mienky;
marketing; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodný manažment v oblasti umenia; poradenstvo a poskytovanie informácií v oblasti služieb patriacich do tejto triedy; sprostredkovanie služieb patriacich do tejto triedy; sprostredkovanie obchodu s tovarmi patriacimi do
triedy 16 a s reklamnými predmetmi, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41 a 42.
40 - Služby fotoateliérov; fototlač; litografická
tlač; ofsetové tlačenie a tlač; kreslenie; rytie;
gravírovanie; sérigrafia, sieťotlač; tlač, tlačenie;
plotrovanie.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov; výroba videofilmov; organizovanie hudobno-kultúrnych akcií; organizovanie hudobných
a tanečných akcií; organizovanie plesov a banketov; organizovanie módnych prehliadok; organizovanie súťaží krásy; organizovanie vedomostných, zábavných a športových súťaží; organizovanie živých vystúpení a hudobných koncertov;
plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie konferencií, tlačových konferencií, seminárov a kongresov; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; fotografická reportáž; fotografovanie; poskytovanie elektronických publikácií online bez možnosti kopírovania; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme,
zverejňovanie textov okrem reklamných; elektronická edičná činnosť v malom; vydavateľská
činnosť; poradenstvo v oblasti služieb patriacich
do tejto triedy.
42 - Grafické služby patriace do tejto triedy; grafický dizajn; obalový dizajn, navrhovanie obalov;
umelecký dizajn; priemyselný dizajn; výzdoba
interiérov; vytváranie a udržiavanie počítačových
stránok pre zákazníkov; poradenstvo v oblasti
služieb patriacich do tejto triedy.

25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
35 - Reklama, reklama online, poskytovanie informácií a noviniek o reklamných aktivitách prostredníctvom elektronických médií vrátane internetu, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie, prenos správ
a obrazových informácií pomocou počítača, elektronická pošta.
41 - Organizovanie športových a kultúrnych podujatí, organizácia súťaží, činnosť golfového klubu v triede 41, výučba nových členov klubu, poskytovanie služieb golfových ihrísk, nakladateľská činnosť okrem vydávania reklamných materiálov.
(540) PRO-AM GOLF TOUR
(731) Starmedia Co., s. r. o., Leškova 5, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

5138-2007
9.2.2007
9, 16, 25, 35, 38, 41
9 - Elektronické publikácie poskytované online
alebo prostredníctvom magnetických nosičov, publikácie uložené na magnetických nosičoch, zahrňujúc magnetické pásky, disky, kazety, videá, CD
a DVD disky.
16 - Tlačoviny, papierové reklamné materiály, brožúry, programy, mapy, postery, fotografie, pohľadnice, reklamné časopisy, reklamná literatúra,
kalendáre, perá, ceruzky.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
35 - Reklama, reklama online, poskytovanie informácií a noviniek o reklamných aktivitách prostredníctvom elektronických médií vrátane internetu, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie, prenos správ
a obrazových informácií pomocou počítača, elektronická pošta.
41 - Organizovanie športových a kultúrnych podujatí, organizácia súťaží, činnosť golfového klubu v triede 41, výučba nových členov klubu, poskytovanie služieb golfových ihrísk, nakladateľská činnosť okrem vydávania reklamných textov.

(540) PRO-AM GOLFTOUR
(731) Starmedia Co., s. r. o., Leškova 5, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5162-2007
19.2.2007
16, 35, 40, 41, 42
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov obsiahnuté v triede 16; tlačoviny; reklamné tlačoviny; periodické a neperiodické publikácie; knihárske výrobky; knihy; fotografie; noviny a časopisy vrátane ich príloh a mimoriadnych vydaní; firemné časopisy; výročné správy;
katalógy; prospekty; plagáty; kalendáre; pohľadnice; brožúry; pútače z papiera alebo z lepenky;
etikety s výnimkou textilných; letáky; pozvánky;
papiernický tovar; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; grafické zobrazenie; písacie potreby.
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(540)

(591) modro-sivá, biela
(731) LEBO creative, s. r. o., Svätoplukova 5, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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(220)
9 (511)
(511)
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5166-2007
19.2.2007
5, 44
5 - Farmaceutické prípravky, zverolekárske prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie.
44 - Lekárske služby; veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat.

(540) ESET
(731) Palkovič Michal, Drotárska cesta 4, 811 02 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5174-2007
21.2.2007
35, 36
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií.
36 - Finančné poradenstvo, kapitálové investície,
sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami,
prenájom kancelárskych priestorov.

(540)

(731) JOYSES, s. r. o., Stará Vajnorská 17A, 832 45 Bratislava, SK;
(740) Sobek Oldřich, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

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

5177-2007
21.2.2007
30
30 - Cestá, cestá na koláče, chuťové prísady, maslové, tukové cesto, výrobky z múky, príchuti do
potravín s výnimkou esencií a éterických olejov,
príchuti s výnimkou éterických olejov, zákusky,
koláče.

(540)

(591) žltá, červená
(731) Németh Klaudius, KONZUM, SNP č. 2, 937 01
Želiezovce, SK;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

5198-2007
27.2.2007
25
25 - Odev a obuv.

5199-2007
27.2.2007
25
25 - Odev a obuv.

(731) JOYSES, s. r. o., Stará Vajnorská 17A, 832 45 Bratislava, SK;
(740) Sobek Oldřich, Ing., Bratislava, SK;

(591) vínovo červená, sivá
(731) IBSC, a. s., Boženy Němcovej 9, 811 04 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

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

5196-2007
27.2.2007
25
25 - Odev a obuv.

(731) JOYSES, s. r. o., Stará Vajnorská 17A, 832 45 Bratislava, SK;
(740) Sobek Oldřich, Ing., Bratislava, SK;

5208-2007
27.2.2007
16, 35, 41
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov obsiahnuté v triede 16; tlačoviny; reklamné tlačoviny; periodické a neperiodické publikácie; knihárske výrobky; knihy; fotografie; noviny a časopisy vrátane ich príloh a mimoriadnych vydaní; katalógy; prospekty; plagáty; kalendáre; pohľadnice; brožúry; pútače z papiera
alebo z lepenky; etikety s výnimkou textilných;
letáky; pozvánky; papiernický tovar.
35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť;
činnosť reklamnej agentúry; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných priestorov, reklamnej plochy a reklamného
času; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky);
organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských podujatí na reklamné
a obchodné účely, predvádzanie (služby modeliek)
na reklamné účely a podporu predaja.
41 - Zábava, pobavenie; poskytovanie informácií
o možnostiach rozptýlenia a zábavy; organizovanie živých vystúpení a hudobných koncertov;
organizovanie hudobno-kultúrnych akcií; organizovanie hudobných a tanečných akcií; organizovanie plesov a banketov; služby poskytované prostredníctvom umeleckých módnych agentúr (umelecké módne agentúry); organizovanie súťaží krásy; organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; fotografovanie; fotografická reportáž.

(540)

(591) zlatá
(731) AGENTÚRA PROMOTION, s. r. o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

5209-2007
27.2.2007
31, 35, 40, 41, 44
31 - Ovocie, zelenina, byliny čerstvé, prírodné kvety, sušené kvety na ozdobu, kvetinové cibule
a semená, drevo neočistené od kôry, drevo surové, plody orechov, lieskové oriešky, živé zvieratá, zverina, ryby, hydina, vtáci, krmivo pre zvieratá, kmene stromov, kôra (suroviny), kríky,
kŕmne zmesi, kukurica, obilie v nespracovanom
stave, mulč, nápoje pre zvieratá, neopracované
rezivo, obilniny - zvyškové produkty pre živočíšnu spotrebu, rastlinné semená, rastliny, rašelina ako podstielka, repa, sadenice, seno, slama
(krmivo), slama (podstielka), stromy, surová kôra, šišky, strukoviny čerstvé, trávniky, triesky na
výrobu drevotriesky, vajcia na liahnutie, vianočné stromčeky, vinič, zemiaky, zrno (obilie), zrno
(semená), zvieratá (chovné), poľnohospodárske,
lesnícke a záhradné produkty, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
35 - Obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triede 40, 41 a 44.
40 - Stínanie a spracovanie dreva, konzervovanie
potravín a nápojov, spracovanie kožušín, lisovanie ovocia, mlynárstvo, výsek zvierat, poradenstvo v oblasti uvedených služieb.
41 - Poskytovanie služieb formou spoplatneného
odstrelu zveriny a vtáctva (poľovnícke služby pre
tretie osoby).
44 - Chov zvierat, zveriny a vtákov, najmä vo zverniciach, poľovníctvo, veterinárna pomoc, liečenie stromov, prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení, rastlinné škôlky, ničenie škodcov v poľnohospodárstve a lesníctve, záhradkárske služby, záhradníctvo, služby záhradných architektov, záhradnícke služby, lesnícke služby, poľnohospodárske služby, informácie v oblasti lesníctva a záhradníctva, poradenstvo v oblasti uvedených služieb, odborné konzultácie so zameraním na chov zveriny a vtáctva.

(540)

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

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

5210-2007
27.2.2007
31, 35, 40, 41, 44
31 - Ovocie, zelenina, byliny čerstvé, prírodné kvety, sušené kvety na ozdobu, kvetinové cibule a semená, drevo neočistené od kôry, drevo surové,
plody orechov, lieskové oriešky, živé zvieratá,
zverina, ryby, hydina, vtáci, krmivo pre zvieratá,
kmene stromov, kôra (suroviny), kríky, kŕmne zmesi, kukurica, obilie v nespracovanom stave, mulč,
nápoje pre zvieratá, neopracované rezivo, obilniny - zvyškové produkty pre živočíšnu spotrebu,
rastlinné semená, rastliny, rašelina ako podstielka, repa, sadenice, seno, slama (krmivo), slama (podstielka), stromy, surová kôra, šišky, strukoviny
čerstvé, trávniky, triesky na výrobu drevotriesky,
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vajcia na liahnutie, vianočné stromčeky, vinič,
zemiaky, zrno (obilie), zrno (semená), zvieratá (chovné), poľnohospodárske, lesnícke a záhradné produkty, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
35 - Obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 40, 41 a 44.
40 - Stínanie a spracovanie dreva, konzervovanie
potravín a nápojov, spracovanie kožušín, lisovanie ovocia, mlynárstvo, výsek zvierat, poradenstvo v oblasti uvedených služieb.
41 - Poskytovanie služieb formou spoplatneného
odstrelu zveriny a vtáctva (poľovnícke služby pre
tretie osoby).
44 - Chov zvierat, zveriny a vtákov, najmä vo zverniciach, veterinárna pomoc, liečenie stromov, prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení, rastlinné škôlky, ničenie škodcov v poľnohospodárstve a lesníctve, záhradkárske služby, záhradníctvo, služby záhradných architektov, záhradnícke služby, lesnícke služby, poľnohospodárske služby, informácie v oblasti lesníctva a záhradníctva, poradenstvo v oblasti uvedených služieb, odborné konzultácie so zameraním na chov
zveriny a vtáctva.
(540) WOODLAND ESTATE
(731) Woodland Estate, s. r. o., Ružinovská 3, 821 01
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5211-2007
27.2.2007
31, 35, 40, 41, 44
31 - Ovocie, zelenina, byliny čerstvé, prírodné kvety, sušené kvety na ozdobu, kvetinové cibule
a semená, drevo neočistené od kôry, drevo surové, plody orechov, lieskové oriešky, živé zvieratá, zverina, ryby, hydina, vtáci, krmivo pre zvieratá, kmene stromov, kôra (suroviny), kríky, kŕmne zmesi, kukurica, obilie v nespracovanom
stave, mulč, nápoje pre zvieratá, neopracované
rezivo, obilniny - zvyškové produkty pre živočíšnu spotrebu, rastlinné semená, rastliny, rašelina ako podstielka, repa, sadenice, seno, slama (krmivo), slama (podstielka), stromy, surová kôra,
šišky, strukoviny čerstvé, trávniky, triesky na výrobu drevotriesky, vajcia na liahnutie, vianočné
stromčeky, vinič, zemiaky, zrno (obilie), zrno
(semená), zvieratá (chovné), poľnohospodárske,
lesnícke a záhradné produkty, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
35 - Obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 40, 41 a 44.
40 - Stínanie a spracovanie dreva, konzervovanie
potravín a nápojov, spracovanie kožušín, lisovanie ovocia, mlynárstvo, výsek zvierat, poradenstvo v oblasti uvedených služieb.
41 - Poskytovanie služieb formou spoplatneného
odstrelu zveriny a vtáctva (poľovnícke služby pre
tretie osoby).
44 - Chov zvierat, zveriny a vtákov, najmä vo zverniciach, veterinárna pomoc, liečenie stromov,
prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení, rastlinné škôlky, ničenie škodcov v poľnohospodárstve a lesníctve, záhradkárske služby,
záhradníctvo, služby záhradných architektov, záhradnícke služby, lesnícke služby, poľnohospo-
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dárske služby, informácie v oblasti lesníctva a záhradníctva, poradenstvo v oblasti uvedených služieb, odborné konzultácie so zameraním na chov
zveriny a vtáctva.

(540)

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

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

5232-2007
5.3.2007
12, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi,
vode, vo vzduchu, autá, automobily, autobusy,
autokary, automobilové obývacie prívesy, automobilové pneumatiky, automobilové podvozky,
karosérie automobilov, karosérie dopravných
prostriedkov, automobilové strechy, plátenné strechy na automobily, autopoťahy, autosedadlá, batožinové nosiče na vozidlá, batožinové kufre na
motocykle, bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov, bezpečnostné sedačky pre deti do automobilov, bicykle, blatníky, brzdové diely do vozidiel, čalúnenie automobilov, čelné sklá, dvere
na dopravné prostriedky, elektromobily, motory
do pozemných vozidiel, kamióny, nákladné vozidlá, kapoty na vozidlá, karavany (obytné prívesy), kolesá vozidiel, motocykle, náboje kolies automobilov, nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách), nápravy vozidiel, nárazníky vozidiel, nosiče lyží na autá,
opierky na sedadlá automobilov, opravárske náradie na opravu pneumatík, zariadenia do automobilov proti oslneniu, ozubené kolesá a ozubené
prevody do pozemných vozidiel, pneumatiky, protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov, poťahy na sedadlá vozidiel, poťahy na volanty vozidiel, prevodovky do pozemných vozidiel, protišmykové reťaze, snehové reťaze, pružiny (tlmiace) do dopravných prostriedkov, ráfy
kolies automobilov, rámy, podvozky automobilov, sedadlá automobilov, sklopné zadné dosky
(časti dopravných prostriedkov), smerovky na vozidlá, spätné zrkadlá, stierače, hydraulické obvody pre vozidlá, tlmiče automobilov, ložiskové
čapy hriadeľov a náprav, volanty vozidiel, poťahy na volanty vozidiel, diaľkovo ovládané vozidlá iné než hračky, zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, závažie
na vyváženie kolies vozidiel, kryty na automobilové kolesá, disky na kolesá vozidiel, okenné tabule pre okná vozidiel, ťažné zariadenia pre vozidlá, časti a súčasti dopravných prostriedkov
patriace do triedy 12.
35 - Maloobchodná činnosť v oblasti predaja ojazdených motorových vozidiel všetkého druhu, maloobchodná činnosť v oblasti vozidiel, náhradných dielov pre vozidlá, súčastí vozidiel, autodoplnkov, maloobchodná činnosť v oblasti povinnej
a doplnkovej výbavy vozidiel, zhromažďovanie
rozličných výrobkov, predovšetkým vozidiel pre

tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť
zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne
prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom
maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom
webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu, sprostredkovanie obchodu s novými alebo
ojazdenými vozidlami, maloobchodná činnosť
v oblasti predaja softvéru, kancelárie zaoberajúce
sa dovozom a vývozom, oceňovanie vozidiel, reklama, rozhlasová a televízna reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, pomoc pri riadení obchodných
aktivít, ako aj služby reklamných a inzertných
organizácií poskytované predovšetkým vo forme
komunikácie s verejnosťou a inzerciou prostredníctvom všetkých komunikačných prostriedkov
a týkajúce sa všetkých druhov výrobkov alebo
služieb, obchodný manažment a riadenie, pomoc
pri riadení obchodnej činnosti, marketingové služby, marketingové poradenstvo a štúdie, ekonomické a organizačné poradenstvo, prieskum trhu,
vedenie kartoték v počítači, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov,
služby porovnávania cien, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov,
podpora predaja pre tretie osoby, predvádzanie
tovaru, prezentácia tovarov v komunikačných
médiách pre maloobchod, sekretárske služby,
administratívne práce, administratívne spracovanie obchodných objednávok, administratívna
správa hotelov, analýzy nákladov, prepisovanie,
spracovanie textov, príprava miezd a výplatných
listín, príprava a vyhotovenie daňových priznaní,
obchod-né rady a informácie spotrebiteľom, public relations, obchodné sprostredkovanie lízingových
zmlúv, najmä na dopravné prostriedky, účtovníctvo, vedenie účtovníctva, vedenie účtovných
kníh, revízia účtov, fakturácia, obchodná sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu, servisu a služieb v automobilovom priemysle,
obchodná barterová činnosť, poskytovanie a
sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty,
SMS správ, počítačových sietí a internetu, obchodné spro-stredkovanie služieb v triedach 35
až 45.
36 - Lízingová činnosť patriaca do tejto triedy,
služby v oblasti nehnuteľností v rámci developérskej činnosti, finančný lízing, finančný lízing
dopravných prostriedkov, poisťovníctvo, služby
týkajúce sa poistenia, informácie o poistení v oblasti poistenia dopravných prostriedkov, uzatváranie
a sprostredkovanie poistiek, poistenie proti nehodám, poistenie pri pozemnej doprave, služby
v oblasti financovania a peňažníctva, služby úverových ústavov, ktoré nie sú bankami, ako napríklad samostatné finančné spoločnosti, služby
investičných trustov a holdingových spoločností,
finančné informácie, finančné záruky, kaucie
a garancie, platenie na splátky, finančné a daňové
ohodnocovanie, služby týkajúce sa úverových kariet, zmenárenské služby, služby bankových ústavov alebo im podobných inštitúcií, ako napr. zmenárenské a klíringové, organizovanie zbierok, záložňa, realitné kancelárie, služby v oblasti nehnuteľností, služby poskytované správcami nehnu-
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teľného majetku, ako tiché spoločníctvo alebo financovanie, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, oceňovanie nehnuteľností, sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami, vedenie
nájomných domov, prenájom kancelárskych priestorov, bytov a fariem, inkasovanie nájomného,
poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
37 - Inštalácia, montáž a opravy výrobných a opravárenských technológií v automobilovom priemysle, poradenská činnosť v oblasti inštalácie
a servisu v automobilovom priemysle, autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie), umývanie dopravných prostriedkov, opravy, montážne a inštalačné služby, služby klampiarov, autoservisy, nastavovanie dopravných prostriedkov, informácie
o opravách vozidiel, údržba a opravy vozidiel,
protikorózne nátery ako ošetrovanie vozidiel, čalúnenie a čalúnnické opravy interiérov v dopravných prostriedkoch, oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov, inštalácia a opravy zabezpečovacích zariadení proti odcudzeniu vozidiel, protektorovanie pneumatík, vulkanizácia pneumatík (oprava), leštenie a mazanie vozidiel, čistenie vozidiel, čistenie interiérov vozidiel, montáž a demontáž častí a súčastí motorových vozidiel, montáž a demontáž autopríslušenstva, stavebníctvo (stavebná činnosť), poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
39 - Prenájom a zapožičiavanie automobilov, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom nosičov na automobily, informácie o doprave, odťahová služba, ťahanie alebo vlečenie dopravných
prostriedkov pri poruchách alebo nehodách, informácie o doprave, automobilová preprava, služby
parkovania automobilov, poskytovanie pomoci
pri doprave, preprava výrobných a opravárenských technológií v automobilovom priemysle,
prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie,
skladovanie tovaru, sprostredkovanie prepravy, služby vodičov, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Vzdelávanie, vyučovanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení, informácie o výcvikoch,
kurzoch a školeniach, pedagogické informácie,
skúšanie a preskúšavanie ako pedagogická činnosť, ukážky praktických cvičení, organizácia
a vedenie dielní na výučbu, organizovanie a vedenie konferencií, seminárov, kolokvií a kongresov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, zábava, obveselenie, športová a kultúrna činnosť, služby, ktorých zámerom je pobavenie, rozptýlenie alebo rekreácia osôb, informácie o možnostiach zábavy, služby v oblasti estrád,
zábavy, hier a kultúrnych podujatí, organizovanie
lotérií, plesov, športových súťaží, živých vystúpení, organizovanie zábavných súťaží, služby zamerané na rekreáciu osôb (rekreačné služby), výchovno-zábavné klubové služby, elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme,
vydávanie časopisov, novín a iných periodických
publikácií s výnimkou vydávania reklamných a ná-
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borových textov, vydávanie kníh, časopisov, periodík, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
42 - Služby vedecké a technologické včítane výskumu v oblasti vedy a priemyslu, priemyselné
analýzy a priemyselný výskum, developérska činnosť v stavebníctve (komplexná činnosť prípravy
a realizácie projektov), návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru, služby inžinierov, ktorí
sa zaoberajú odhadmi, ohodnocovaním, výskumom a výstupnými správami v oblasti vedy a technológií, priemyselné dizajnérstvo, skúšky materiálov, štúdie technických projektov, projektová
činnosť, technická kontrola automobilov, vytváranie a udržiavanie počítačových webových stránok pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových
webových stránkach; dizajn, testovanie, rešerše,
analýzy, časové zdieľanie, technická podpora
a iné technické a poradenské služby vo vzťahu
k softvéru, počítačom a k vývoju počítačových
programov, príprava softvérového rozhrania cez
sieť s umožnením špecifického zákazníckeho prístupu na globálnu, celosvetovú počítačovo-informačnú sieť k prenosu a rozširovaniu informácií,
počítačové programovanie, návrh softvéru, návrh
počítačových systémov, poradenstvo v oblasti
počítačového hardvéru a softvéru, odborné poradenstvo a diagnostika v oblasti počítačových zostáv, serverov, sieťových systémov, tlačiarní, kopírovacích strojov, elektroniky a multimédií, výskum a vývoj v oblasti softvéru, počítačov
a počítačových komponentov, servis a aktualizovanie počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, inštalácia počítačových programov, analýza softvéru, diagnostikovanie a testovanie softvéru, prenájom počítačov
a počítačového softvéru, prenájom počítačových
periférnych zariadení, prevod a konverzia údajov
a dokumentov z fyzických médií na elektronické
médiá, vytváranie a udržiavanie počítačových
stránok pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových stránkach, grafický a priemyselný dizajn,
navrhovanie obalov, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
alebo internetu.
43 - Reštauračné a kaviarenské služby, prevádzka reštaurácií a kaviarní, služby ponúkané osobami alebo podnikmi, ktorých cieľom je príprava
potravín alebo nápojov na konzumáciu, ako aj
služby ponúkajúce ubytovanie, nocľah, prístrešok v hoteli, penzióny alebo iné zariadenia zabezpečujúce dočasné ubytovanie, prechodné ubytovanie, bufety (rýchle občerstvenie), jedálne a závodné jedálne, hotelierske služby, služby barov,
poskytovanie hotelového ubytovania, služby motelov, penziónov, prenájom prechodného ubytovania, rezervácia prechodného ubytovania, rezervácia penziónov a hotelov, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
45 - Spravovanie autorských práv, poskytovanie
a distribúcia licencií k právam duševného vlastníctva, predovšetkým k počítačovým programom
so súhlasom autora.
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(540) Motor-Car
(731) Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 5,
831 07 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

5240-2007
6.3.2007
9, 16, 18, 35, 38, 41, 45
9 - Nahrané a čisté zvukové a zvukovo-obrazové
nosiče; elektronické publikácie (kopírovateľné).
16 - Tlačoviny, periodická a neperiodická tlač,
publikácie, knihy, plagáty, letáky, prospekty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, albumy, diáre, poznámkové bloky, samolepky, papierové nálepky,
brožúry, karty, ceruzky, perá, písacie potreby, zápisníky, listový papier, reklamné materiály, papierové obrúsky, puzdrá na písacie potreby, peračníky, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, papierové tašky a vrecká.
18 - Výrobky z kože a koženky nezahrnuté v iných
triedach, kufre a kufríky, cestovné tašky, tašky na
športové potreby, vaky, plecniaky, školské tašky,
kabelky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice, puzdrá a obaly z kože alebo z koženky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, rozhlasová reklama, sprostredkovanie obchodnej činnosti, organizovanie reklamných a komerčných výstav a predvádzacích akcií tovarov a služieb, informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
38 - Rozhlasové vysielanie; spravodajské služby,
informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
41 - Tvorba a výroba rozhlasových programov,
vzdelávacia a zábavná činnosť, zábavné, vzdelávacie a publicistické programy, rozhlasové dialógy, prenájom a požičiavanie nahrávok a zvukových nosičov, služby nahrávacích štúdií, organizovanie súťaží, športových, kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí, organizovanie
kultúrnych a vzdelávacích výstav, organizovanie
živých vystúpení, organizovanie koncertov, vydavateľská činnosť, vydávanie kníh, časopisov
a textov (s výnimkou reklamných a náborových),
vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme
(online), informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, výchovy a vzdelávania, organizovanie rekreačných, poznávacích a vzdelávacích zájazdov a pobytov; reportérske služby, rozhlasové
spravodajstvo, publicistika; zverejňovanie textov
(okrem reklamných), elektronické publikovanie (bez
možnosti kopírovania) a poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania), informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
45 - Spravovanie autorských práv.

(540) Rádio VIVA - hity vášho srdca
(731) Rádio VIVA, a. s., Šalviova 1, 821 01 Bratislava,
SK;
(740) Advokátska kancelária ECKER - KÁN & Partners,
s. r. o., Bratislava, SK;

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

5241-2007
6.3.2007
9, 16, 18, 35, 38, 41, 45
9 - Nahrané a prázdne zvukové a zvukovo-obrazové nosiče; elektronické publikácie (kopírovateľné).
16 - Tlačoviny, periodická a neperiodická tlač,
publikácie, knihy, plagáty, letáky, prospekty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, albumy, diáre,
poznámkové bloky, samolepky, papierové nálepky, brožúry, karty, ceruzky, perá, písacie potreby,
zápisníky, listový papier, reklamné materiály,
papierové obrúsky, puzdrá na písacie potreby,
peračníky, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, papierové tašky a vrecká.
18 - Výrobky z kože a koženky nezahrnuté v iných
triedach, kufre a kufríky, cestovné tašky, tašky na
športové potreby, vaky, plecniaky, školské tašky,
kabelky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice, puzdrá a obaly z kože alebo z koženky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, rozhlasová reklama, sprostredkovanie obchodnej činnosti, organizovanie reklamných a komerčných výstav a predvádzacích akcií tovarov a služieb, informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
38 - Rozhlasové vysielanie; spravodajské služby,
informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
41 - Tvorba a výroba rozhlasových programov,
vzdelávacia a zábavná činnosť, zábavné, vzdelávacie a publicistické programy, rozhlasové dialógy, prenájom a požičiavanie nahrávok a zvukových nosičov, služby nahrávacích štúdií, organizovanie súťaží, športových, kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí, organizovanie
kultúrnych a vzdelávacích výstav, organizovanie
živých vystúpení, organizovanie koncertov, vydavateľská činnosť, vydávanie kníh, časopisov
a textov (s výnimkou reklamných a náborových),
vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme
(online), informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, výchovy a vzdelávania, organizovanie rekreačných, poznávacích a vzdelávacích zájazdov a pobytov; reportérske služby, rozhlasové
spravodajstvo, publicistika; zverejňovanie textov
(okrem reklamných), elektronické publikovanie
(bez možnosti kopírovania) a poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania), informačné služby týkajúce sa uvedených
služieb.
45 - Spravovanie autorských práv.

(540) Hity vášho srdca
(731) Rádio VIVA, a. s., Šalviova 1, 821 01 Bratislava,
SK;
(740) Advokátska kancelária ECKER - KÁN & Partners,
s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5246-2007
6.3.2007
1, 3, 7, 9, 12, 35, 37, 40
1 - Priemyselné chemikálie; bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely; enzýmy na priemyselné účely; enzymatické prípravky na priemyselné účely; chemické činidlá s výnimkou činidiel na lekárske a zverolekárske účely; mikroorganizmy s výnimkou
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mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske
účely; chemické prípravky na čistenie vody; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa; prípravky na zmäkčenie vody.
3 - Čistiace prípravky; prípravky na čistenie odpadových rúr a kanálov; prípravky na čistenie lapačov tukov.
7 - Elektrické stroje a prístroje na čistenie; vysokotlakové čistiace stroje; filtre ako časti strojov
a motorov; kefy ako časti strojov.
9 - Detektory; kamery na kontrolu potrubia; elektrické monitorovacie prístroje.
12 - Vozidlá na nakladanie s tekutými odpadmi.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja v oblasti tovarov uvedených v triedach 1, 3, 7 a 9; propagácia; reklama; vydávanie
reklamných materiálov; maloobchodná činnosť
s tovarmi uvedenými v triedach 1, 3, 7, a 9;
obchodné poradenstvo; organizovanie obchodných
alebo reklamných výstav a veľtrhov.
37 - Chemické čistenie; krtkovanie potrubí a kanalizácie; vysokotlakové čistenie; čistenie septikov, šácht, odtokov, potrubí a kanalizácií; oprava
odtokov, potrubí a kanalizácií; čistenie lapačov
tukov; prenájom čistiacich strojov a zariadení;
monitoring a inšpekcie kanalizačného potrubia
prostredníctvom kamier; montáž čistiacich zariadení; prenájom elektrických monitorovacích prístrojov, detektorov a kamier.
40 - Spracovanie odpadu; recyklácia odpadu; likvidácia odpadu; nakladanie s odpadom.
(540) KANAL PROFI
(731) KANAL M.P.S. s. r. o., Bratislavská 3, 903 01
Senec, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5247-2007
6.3.2007
1, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 35, 37, 40, 41, 42, 43
1 - Priemyselné chemikálie; bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely; enzýmy na priemyselné účely;
enzymatické prípravky na priemyselné účely;
chemické činidlá s výnimkou činidiel na lekárske
a zverolekárske účely; mikroorganizmy s výnimkou mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely; chemické prípravky na čistenie vody;
prípravky na odstraňovanie vodného kameňa;
prípravky na zmäkčenie vody.
3 - Čistiace prípravky; prípravky na čistenie odpadových rúr a kanálov; prípravky na čistenie lapačov tukov.
7 - Elektrické stroje a prístroje na čistenie; vysokotlakové čistiace stroje; ručné nástroje a náradie
na čistenie kanalizácie na iný než ručný pohon;
filtre ako časti strojov a motorov; kefy ako časti
strojov.
8 - Ručné nástroje a náradie na čistenie kanalizácie na ručný pohon.
9 - Detektory; kamery na kontrolu potrubia; elektrické monitorovacie prístroje.
11 - Toalety, najmä mobilné toalety a chemické
toalety; umývadlá; zariadenia na čistenie rúk;
sprchy; vodovodné zariadenia; sanitárne zariadenia; zariadenia na čistenie odpadových vôd; čistiace zariadenia na odpadovú vodu.
12 - Vozidlá na nakladanie s tekutými odpadmi.
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35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja v oblasti tovarov uvedených v triedach 1, 3, 7, 9 a 11; propagácia; reklama; vydávanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triedach 1, 3, 7, 9 a 11; obchodné poradenstvo; organizovanie obchodných alebo
reklamných výstav a veľtrhov.
37 - Chemické čistenie; čistenie a údržba toaliet
a iných sanitárnych zariadení; krtkovanie potrubí
a kanalizácie; vysokotlakové čistenie; čistenie
septikov, šácht, odtokov, potrubí a kanalizácií;
oprava odtokov, potrubí a kanalizácií; čistenie
lapačov tukov; prenájom čistiacich strojov a zariadení; monitoring a inšpekcie kanalizačného
potrubia prostredníctvom kamier; montáž čistiacich zariadení; prenájom elektrických monitorovacích prístrojov, detektorov a kamier.
40 - Spracovanie odpadu; recyklácia odpadu; likvidácia odpadu; nakladanie s odpadom; zber odpadu; ničenie odpadu; odborné poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi.
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných a náborových; organizovanie a vedenie seminárov
a školení; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav.
42 - Projektová činnosť v oblasti nakladania s odpadmi; chemické analýzy odpadu.
43 - Prenájom mobilných WC a iných sanitárnych zariadení.
(540) KRTKO PROFÍK
(731) KRTKO PROFÍK s. r. o., Bratislavská 3, 903 01
Senec, SK;

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

5248-2007
6.3.2007
1, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 35, 37, 40, 41, 42, 43
1 - Priemyselné chemikálie; bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely; enzýmy na priemyselné účely;
enzymatické prípravky na priemyselné účely;
chemické činidlá s výnimkou činidiel na lekárske
a zverolekárske účely; mikroorganizmy s výnimkou mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely; chemické prípravky na čistenie vody;
prípravky na odstraňovanie vodného kameňa;
prípravky na zmäkčenie vody.
3 - Čistiace prípravky; prípravky na čistenie odpadových rúr a kanálov; prípravky na čistenie lapačov tukov.
7 - Elektrické stroje a prístroje na čistenie; vysokotlakové čistiace stroje; ručné nástroje a náradie
na čistenie kanalizácie na iný než ručný pohon;
filtre ako časti strojov a motorov; kefy ako časti
strojov.
8 - Ručné nástroje a náradie na čistenie kanalizácie na ručný pohon.
9 - Detektory; kamery na kontrolu potrubia; elektrické monitorovacie prístroje.
11 - Toalety, najmä mobilné toalety a chemické
toalety; umývadlá; zariadenia na čistenie rúk;
sprchy; vodovodné zariadenia; sanitárne zariadenia; zariadenia na čistenie odpadových vôd; čistiace zariadenia na odpadovú vodu.
12 - Vozidlá na nakladanie s tekutými odpadmi.
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35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja v oblasti tovarov uvedených v triedach 1, 3, 7, 9 a 11; propagácia; reklama; vydávanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triedach 1, 3, 7, 9 a 11; obchodné poradenstvo; organizovanie obchodných alebo
reklamných výstav a veľtrhov.
37 - Chemické čistenie; čistenie a údržba toaliet
a iných sanitárnych zariadení; krtkovanie potrubí
a kanalizácie; vysokotlakové čistenie; čistenie septikov, šácht, odtokov, potrubí a kanalizácií; oprava odtokov, potrubí a kanalizácií; čistenie lapačov tukov; prenájom čistiacich strojov a zariadení; monitoring a inšpekcie kanalizačného potrubia prostredníctvom kamier; montáž čistiacich
zariadení; prenájom elektrických monitorovacích
prístrojov, detektorov a kamier.
40 - Spracovanie odpadu; recyklácia odpadu; likvidácia odpadu; nakladanie s odpadom; zber odpadu; ničenie odpadu; odborné poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi.
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných a náborových; organizovanie a vedenie seminárov a školení; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav.
42 - Projektová činnosť v oblasti nakladania s odpadmi; chemické analýzy odpadu.
43 - Prenájom mobilných WC a iných sanitárnych zariadení.

reklamných materiálov; maloobchodná činnosť
s tovarmi uvedenými v triedach 1, 3, 7 a 9; obchodné poradenstvo; organizovanie obchodných alebo
reklamných výstav a veľtrhov.
37 - Chemické čistenie; krtkovanie potrubí a kanalizácie; vysokotlakové čistenie; čistenie septikov, šácht, odtokov, potrubí a kanalizácií; oprava
odtokov, potrubí a kanalizácií; čistenie lapačov
tukov; prenájom čistiacich strojov a zariadení;
monitoring a inšpekcie kanalizačného potrubia
prostredníctvom kamier; montáž čistiacich zariadení; prenájom elektrických monitorovacích prístrojov, detektorov a kamier.
40 - Spracovanie odpadu; recyklácia odpadu; likvidácia odpadu; nakladanie s odpadom.
(540) KANAL M.P.S.
(731) KANAL M.P.S. s. r. o., Bratislavská 3, 903 01
Senec, SK;

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

(540)

(591) čierna, červená
(731) KRTKO PROFÍK s. r. o., Bratislavská 3, 903 01
Senec, SK;

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

5250-2007
6.3.2007
1, 3, 7, 9, 12, 35, 37, 40
1 - Priemyselné chemikálie; bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely; enzýmy na priemyselné účely;
enzymatické prípravky na priemyselné účely;
chemické činidlá s výnimkou činidiel na lekárske
a zverolekárske účely; mikroorganizmy s výnimkou mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely; chemické prípravky na čistenie vody;
prípravky na odstraňovanie vodného kameňa;
prípravky na zmäkčenie vody.
3 - Čistiace prípravky; prípravky na čistenie odpadových rúr a kanálov; prípravky na čistenie lapačov tukov.
7 - Elektrické stroje a prístroje na čistenie; vysokotlakové čistiace stroje; filtre ako časti strojov
a motorov; kefy ako časti strojov.
9 - Detektory; kamery na kontrolu potrubia; elektrické monitorovacie prístroje.
12 - Vozidlá na nakladanie s tekutými odpadmi.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja v oblasti tovarov uvedených v triedach 1, 3, 7 a 9; propagácia; reklama; vydávanie

5251-2007
6.3.2007
1, 3, 7, 9, 12, 35, 37, 40
1 - Priemyselné chemikálie; bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely; enzýmy na priemyselné účely;
enzymatické prípravky na priemyselné účely;
chemické činidlá s výnimkou činidiel na lekárske
a zverolekárske účely; mikroorganizmy s výnimkou mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely; chemické prípravky na čistenie vody;
prípravky na odstraňovanie vodného kameňa;
prípravky na zmäkčenie vody.
3 - Čistiace prípravky; prípravky na čistenie odpadových rúr a kanálov; prípravky na čistenie lapačov tukov.
7 - Elektrické stroje a prístroje na čistenie; vysokotlakové čistiace stroje; filtre ako časti strojov
a motorov; kefy ako časti strojov.
9 - Detektory; kamery na kontrolu potrubia; elektrické monitorovacie prístroje.
12 - Vozidlá na nakladanie s tekutými odpadmi.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja v oblasti tovarov uvedených v triedach 1, 3, 7 a 9; propagácia; reklama; vydávanie
reklamných materiálov; maloobchodná činnosť
s tovarmi uvedenými v triedach 1, 3, 7 a 9; obchodné poradenstvo; organizovanie obchodných alebo
reklamných výstav a veľtrhov.
37 - Chemické čistenie; krtkovanie potrubí a kanalizácie; vysokotlakové čistenie; čistenie septikov, šácht, odtokov, potrubí a kanalizácií; oprava
odtokov, potrubí a kanalizácií; čistenie lapačov
tukov; prenájom čistiacich strojov a zariadení;
monitoring a inšpekcie kanalizačného potrubia
prostredníctvom kamier; montáž čistiacich zariadení; prenájom elektrických monitorovacích prístrojov, detektorov a kamier.
40 - Spracovanie odpadu; recyklácia odpadu; likvidácia odpadu; nakladanie s odpadom.

(540)

(591) čierna, červená
(731) KANAL M.P.S. s. r. o., Bratislavská 3, 903 01
Senec, SK;
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(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
9 (511)
(511)

35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch - pre zákazníkov; multimediálna reklama v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času vo
všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; príprava inzertných stĺpcov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu; spracovanie textov; prieskum trhu; reprografie dokumentov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; rozhlasová reklama; televízna reklama; zabezpečovanie novinového predplatného pre predplatiteľov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz;
administratívne spracovanie obchodných objednávok; nábor zamestnancov, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie;
prenos správ a obrazových informácií pomocou
počítača; elektronická pošta; hlasová odkazová
služba; počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; posielanie správ;
poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií
vrátane ich expedície; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarenské, všetkých druhov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; fotografovanie, fotografická reportáž; reportérske služby;
organizovanie odborných akcií, školení, kurzov,
prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských
akcií; usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích
tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových
a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry;
usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových
klubov a spoločenských akcií; tvorba počítačovej
grafiky; poskytovanie elektronických publikácií
(online) bez možnosti kopírovania; organizovanie lotérií.

5254-2007
7.3.2007
444594
18.1.2007
CZ
29, 30, 32
29 - Mlieko, mlieko práškové, ochutené mlieko,
šľahané mlieko, mliečne nápoje obohatené vitamínmi, minerálnymi látkami, stopovými prvkami, mliečne nápoje obsahujúce kúsky ovocia,
mlieko zrazené syridlom, mliečne koktaily, kvasené mliečne výrobky obyčajné alebo s príchuťou, mliečne výrobky, maslo, maslo kakaové, kokosové a mandľové, jedlé tuky, syry, tavené syry,
zrejúce syry, plesňové syry, nezrejúce čerstvé syry, syrové a tvarohové hmoty, syry v soľnom náleve, čerstvé syry tekuté alebo pastové, syry
s obsahom konzervovaných byliniek záhradných,
smotana, jogurty, diétne jogurty okrem jogurtov
na liečebné účely, jogurtové nápoje, peny, krémy - šľahačky, dezerty, dezertné krémy, mliečne dezerty s obsahom želatíny alebo škrobu, mliečne
zákusky, tvaroh, cmar, kefír, želatína jedlá, okrem
želatíny na lekárske účely, mäso, ryby, hydina
a zverina, mäsové výťažky, ovocie a zelenina
konzervovaná, sušená a zaváraná, želé v triede
29, džemy, kompóty, vajcia.
30 - Zmrzlina, spojivá ako prísady do zmrzliny,
zmrzlina jogurtová, zmrzlinové poháre, zmrzlina
prášková, pudingy, cukrovinky a potravinové doplnky vo forme práškových zmesí, pastiliek, bonbónov, práškov alebo žuvačiek, obilniny, obilné
výrobky pre ľudskú výživu, čaj, všetky uvedené
výrobky vo forme extraktov tekutých alebo sušených, náplne do pečiva a cukrárske výrobky a náplne tortové, med.
32 - Koktaily nealkoholické, mandľové mlieko ako
nápoj, mlieko arašidové ako nápoj, nápoje srvátkové, prípravky a príchuti na prípravu nápojov,
nealkoholické nápoje.

(540) POMA
(731) Jaroměřická mlékárna, a. s., Kaunicova 198, 675 51
Jarměřice nad Rokytnou, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

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

5269-2007
13.3.2007
9, 16, 35, 38, 39, 40, 41
9 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ,
informácií; elektronické zoznamy a adresáre;
elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty,
fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské
typy a štočky; ozdobné predmety z papiera; grafické znaky, grafické zobrazenia, grafiky.
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(540)

(591) biela, červená
(731) RINGIER SLOVAKIA, a. s., Prievozská 14,
821 09 Bratislava, SK;
(740) Mihálik Martin, Ing., Bratislava, SK;

154
(210)
(220)
9 (511)
(511)
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5270-2007
13.3.2007
9, 16, 35, 38, 39, 40, 41
9 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží,
správ, informácií; elektronické zoznamy a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály,
časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty,
fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské
typy a štočky; ozdobné predmety z papiera; grafické znaky, grafické zobrazenia, grafiky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch - pre zákazníkov; multimediálna reklama v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času vo
všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; príprava inzertných stĺpcov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu; spracovanie textov; prieskum trhu; reprografie dokumentov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; rozhlasová reklama; televízna reklama; zabezpečovanie novinového predplatného pre predplatiteľov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz;
administratívne spracovanie obchodných objednávok; nábor zamestnancov, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie;
prenos správ a obrazových informácií pomocou
počítača; elektronická pošta; hlasová odkazová
služba; počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; posielanie správ;
poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných
a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií vrátane ich expedície; sprostredkovanie
v uvedených činnostiach.
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarenské, všetkých druhov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; fotografovanie, fotografická reportáž; reportérske služby;
organizovanie odborných akcií, školení, kurzov,
prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských
akcií; usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích
tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; produkčná
a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy

a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií; tvorba
počítačovej grafiky; poskytovanie elektronických
publikácií (online) bez možnosti kopírovania;
organizovanie lotérií.
(540)

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

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

5271-2007
13.3.2007
29, 30, 35
29 - Potravinové doplnky nie na lekárske použitie na báze extraktov z rastlín a živočíchov
v triede 29.
30 - Potravinové doplnky nie na lekárske použitie
na báze extraktov z rastlín a živočíchov v triede 30.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v oblasti potravinových doplnkov.

(540) KAPVITAL
(731) KAP VITAL s. r. o., Paulínska 24, 917 01 Trnava, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

5272-2007
13.3.2007
29, 30
29 - Potravinové doplnky nie na lekárske použitie na báze extraktov z rastlín a živočíchov
v triede 29.
30 - Potravinové doplnky nie na lekárske použitie na báze extraktov z rastlín a živočíchov
v triede 30.

(540)

(731) KAP VITAL s. r. o., Paulínska 24, 917 01 Trnava, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

5273-2007
13.3.2007
31, 41, 43
31 - Nespracované poľnohospodárske a lesnícke
výrobky.
41 - Služby zariadení zameraných na rekreáciu
a regeneráciu ľudí.
43 - Poskytovanie prechodného ubytovania; služby zariadení verejného stravovania, reštaurácií,
barov a bufetov.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 10 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
(540)

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

(731) EKOFARMA, s. r. o., Bellova 696/2, 031 01
Liptovský Mikuláš, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

5278-2007
13.3.2007
24, 25
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
25 - Odevy vrátane plášťov pre dámy, pánov a deti;
obuv pánska, dámska, detská vrátane športovej obuvi.

(540)

(591) strieborná, oranžová
(731) CAIFA spol. s r. o., Stará Vajnorská 17, 831 02
Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5281-2007
14.3.2007
37, 42
37 - Stavebníctvo, stavebná činnosť - žiaruvzdorné výmurovky tepelných agregátov, výstavba,
opravy a rekonštrukcie priemyselných komínov,
pozemné stavby - rekonštrukcie, výstavba priemyselných a polyfunkčných objektov; stavebný
dozor žiarotechnických prác.
42 - Projektovanie stavieb - žiaruvzdorných výmuroviek tepelných agregátov.

(540)

5304-2007
16.3.2007
35, 38, 41
35 - Vydávanie reklamných alebo náborových textov; vydávanie reklamných materiálov; obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach
38 a 41.
38 - Televízne vysielanie; šírenie, získavanie alebo výmena správ a informácií cez internet; šírenie audio a audiovizuálnych diel prostredníctvom
počítačových, komunikačných, telekomunikačných sietí, najmä internetu; služby na internete
súvisiace s TV vysielaním; vysielanie káblovej
televízie; satelitné vysielanie; spravodajské služby; informačné kancelárie, tlačové kancelárie, telekonferencie.
41 - Tvorba a výroba televíznych programov, televízneho a obrazového spravodajstva, nakladateľstvo a vydavateľstvo s výnimkou vydávania
reklamných alebo náborových textov; edičná činnosť; publikačná činnosť; nahrávanie zvukových
alebo zvukovo-obrazových nosičov; výroba audiovizuálnych programov, TV produkcia; filmová produkcia; tvorba programov; tvorba a výroba televíznych a audiovizuálnych programov; agentúrne
činnosti v oblasti kultúry; výchovná, vzdelávacia,
súťažná a zábavná činnosť; zábavné, kultúrne
alebo vzdelávacie predstavenia; organizovanie spoločenských a kultúrnych akcií; organizovanie zábavných súťaží; dabing; titulkovanie; digitálne
spracovanie obrazu; reportérske služby; výroba
videofilmov; zábava; televízna zábava; informácie o možnostiach zábavy; online vydávanie kníh
a časopisov v elektronickej forme; elektronická
edičná činnosť (DTP služby); služby nahrávacích
štúdií; organizovanie a vedenie konferencií a seminárov; zverejňovanie textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových.

(540)

(731) studio LUX, s. r. o., Kapitulská 16, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(731) TERMOSTAV BRATISLAVA, s. r. o., Sv. Vincenta 2, 821 03 Bratislava, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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5284-2007
14.3.2007
32
32 - Nealkoholické nápoje, nápoje vrátane ovocných štiav a džúsov a zeleninových štiav a džúsov,
najmä nápoje obsahujúce vlákninu a/alebo minerály.

(540) BOOSTER
(731) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Wissollstrasse 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, DE;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

5305-2007
16.3.2007
35, 38, 41
35 - Vydávanie reklamných alebo náborových textov; vydávanie reklamných materiálov; obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach
38 a 41.
38 - Televízne vysielanie; šírenie, získavanie alebo výmena správ a informácií cez internet; šírenie audio a audiovizuálnych diel prostredníctvom
počítačových, komunikačných, telekomunikačných sietí, najmä internetu; služby na internete
súvisiace s TV vysielaním; vysielanie káblovej
televízie; satelitné vysielanie; spravodajské služby; informačné kancelárie, tlačové kancelárie, telekonferencie.
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7 - Stroje a obrábacie stroje, najmä stroje a zariadenia na inšpekciu, opravy, čistenie, škrabanie,
vŕtanie, uzatváranie, rezanie závitov a vytváranie
obtokov v potrubiach a iných prietokových kanáloch; motory; súkolesia a hnacie remene; poľnohospodárske stroje a liahne, maznice.
8 - Ručné nástroje, prístroje a náradie na inšpekciu, opravy, čistenie, škrabanie, vŕtanie, uzatváranie, rezanie závitov a vytváranie obtokov v potrubiach a iných obtokových kanáloch; nožiarske
výrobky patriace do tejto triedy, zbrane sečné
a bodné.
9 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne
účely; prístroje a nástroje navigačné, na prenášanie rozkazov a na meranie, prístroje používané
pri riadení lodí a lietadiel; prístroje a nástroje
geodetické a prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu
alebo kontrolu elektrického prúdu, najmä tiež prístroje a nástroje na kontrolu, inšpekciu, opravy,
čistenie, oškrabovanie, vŕtanie, uzatváranie, vyrezávanie závitov a vykonávanie obtokov, najmä
v potrubí a iných prietokových kanáloch; indikátory priechodu potrubných škrabákov; izolačné
prístroje na podpieranie a elektrické izolovanie
jednej rúrky vo vnútri druhej rúrky; prístroje
a nástroje na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje fotografické, kinematografické, optické vrátane
premietačov obrazov a zväčšovacích prístrojov;
prístroje a nástroje na váženie a meranie, prístroje a nástroje signalizačné; prístroje a nástroje na
účely záchranné a učebné; automaty uvádzané do
činnosti vhodením mince alebo známky, prístroje
na záznam a reprodukciu hovoreného slova; zapisovacie pokladne a počítacie stroje vrátane
kancelárskych a dierovacích strojov; hasiace prístroje; špeciálne puzdrá na prístroje a nástroje
uvedené vyššie.
17 - Gutaperča, guma, baláta a náhradky týchto
hmôt; polotovary z plastických hmôt; rúrky a ich
príslušenstvo, ako napr. puzdrá, zátky, tesnenia,
príruby, upchávky, lôžka a izolácia z umelých
hmôt, elastomérne podložky a výrobky z liateho
uretánu; tesniace hmoty, upchávky a izolácie;
azbest, sľuda a výrobky z nich; hadice.
37 - Služby v stavebníctve, pri vykonávaní opráv
a údržbe, najmä služby pri stavbe, opravách,
inšpekcii a kontrole potrubí, systémov na rozvod
plynu a potrubných systémov priemyselných, rafinačných, chemických a slúžiacich na spracovanie rastlín.
42 - Inžinierska činnosť v týchto odboroch.

41 - Tvorba a výroba televíznych programov, televízneho a obrazového spravodajstva, nakladateľstvo a vydavateľstvo s výnimkou vydávania
reklamných alebo náborových textov; edičná činnosť; publikačná činnosť; nahrávanie zvukových
alebo zvukovo-obrazových nosičov; výroba audiovizuálnych programov, TV produkcia; filmová
produkcia; tvorba programov; tvorba a výroba televíznych a audiovizuálnych programov; agentúrne činnosti v oblasti kultúry; výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť; zábavné,
kultúrne alebo vzdelávacie predstavenia; organizovanie spoločenských a kultúrnych akcií; organizovanie zábavných súťaží; dabing; titulkovanie;
digitálne spracovanie obrazu; reportérske služby;
výroba videofilmov; zábava; televízna zábava;
informácie o možnostiach zábavy; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; elektronická edičná činnosť (DTP služby); služby nahrávacích štúdií; organizovanie a vedenie konferencií a seminárov; zverejňovanie textov okrem
reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových.
(540) TVLUX
(731) studio LUX, s. r. o., Kapitulská 16, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5312-2007
21.3.2007
29
29 - Syry.

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

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

5314-2007
21.3.2007
6, 7, 8, 9, 17, 37, 42
6 - Všeobecné kovy v surovom a polospracovanom stave a ich zliatiny; kotvy, nákovy, zvony;
stavebný materiál z valcovaného a liateho kovu,
najmä kovové ventily, zátky, uzávery, fitingy, objímky, presuvky, spojky, T-profily, kohúty, škrabáky, tesnenia, príruby, puzdrá, vsuvky a podkladníky pre potrubia a iné prietokové kanály; koľajnice a iný kovový materiál určený na železničné
účely; reťaze, kovové káble a drôty; zámočnícke
výrobky; kovové rúry; nedobytné pokladne a schránky; oceľové guľôčky; podkovy, klince a skrutky;
rudy.

(540)

(731) T.D. Williamson, Inc., 5727 South Lewis Avenue, Suite 300, Tulsa, Oklahoma 74105, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

(591) červená, biela
(731) EASY DIET, s. r. o., Matúšova 12, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

lácia reflexných prvkov na pozemné komunikácie a diaľnice.
41 - Lektorská činnosť v oblasti elektro, požiarnej a bezpečnostnej techniky.
42 - Projektovanie elektrických zariadení; projektovanie zariadení na ochranu majetku a osôb;
projektovanie bezpečnostných systémov; vykonávanie skúšok a revízií elektrických zariadení,
bezpečnostných systémov, zariadení a na ochranu majetku, elektrickej požiarnej signalizácie
a osôb; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti elektro, požiarnej a bezpečnostnej techniky.

5360-2007
2.4.2007
29, 30, 43
29 - Hotové jedlá, najmä diétne vrátane mrazených, vyrobené prevažne z produktov patriacich
do tejto triedy.
30 - Hotové jedlá, najmä diétne vrátane mrazených, vyrobené prevažne z produktov patriacich
do tejto triedy.
43 - Výroba a distribúcia hotových jedál, najmä
diétnych vrátane mrazených, poradenstvo v oblasti diétneho stravovania.

(540)
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5361-2007
2.4.2007
6, 9, 11, 19, 35, 36, 37, 41, 42
6 - Dopravné značenie (prvky, platne a pásy) kovové; pasívne prvky v doprave kovové.
9 - Prístroje a nástroje optické, signalizačné, kontrolné; reflexné prvky cestného značenia; signalizačné zariadenia montované na prívesné vozíky;
signalizačné zariadenia pre dopravu, železnicu
a na ochranu majetku; bezpečnostné elektrické
a elektronické zariadenia pre dopravu, železnice
na ochranu majetku; dopravné značky svetelné
alebo mechanické; elektrické hlásiče; indikátory;
informačné tabule elektronické; videokamery;
kontrolné a regulačné prístroje elektrické; majáky svetelné; návestia svetelné alebo mechanické;
počítačové programy nahrané; počítačový softvér; poplašné zariadenia; požiarne hlásiče; reproduktory; amplióny; signalizačné panely svetelné
alebo mechanické; signalizačné zariadenia požiarne; signalizačné zvončeky elektrické; vysielače elektronických signálov; sirény; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; zvukové poplašné zariadenia; zvukové signálne zariadenia;
bezpečnostné zariadenia pre železničnú dopravu.
11 - Osvetľovacie prístroje a zariadenia; osvetľovacie zariadenia na dopravné prostriedky; bezpečnostné lampy; elektrické lampy.
19 - Dopravné značenie (prvky, platne, pásy) nekovové; pasívne prvky v doprave nekovové.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov;
obchodné zastúpenie tuzemských a zahraničných
firiem; obchodný a podnikateľský informačný
servis; obchodné poradenské a konzultačné služby; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach
37, 41 a 42.
36 - Realitná činnosť; nákup, predaj a prenájom
nehnuteľností; sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností; poradenstvo v oblasti realitnej činnosti.
37 - Montáž elektrických zariadení; prehliadky,
montáž, údržba a opravy elektrických zariadení
a bezpečnostných systémov; inštalovanie, údržba
a opravy elektrickej požiarnej signalizácie; inšta-

(591) zelená, čierna, biela
(731) ARDOS AZ, a. s., Púchovská 2, 831 06 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5382-2007
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 komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.

(540) CHLIEB FIT
(731) framipek s. r. o., Poľná 77, 900 81 Šenkvice, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

5383-2007
5.4.2007
5, 30, 35, 43
5 - Diabetické pekárenské a cukrárenské výrobky
a cukrovinky, diabetický chlieb všetkých druhov,
dietetický chlieb všetkých druhov, cukrovinky
s liečivými prísadami, dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá, pečivo pre deti a chorých, potraviny biologické,
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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.
30 - Pečivo (rožky), jemné a trvanlivé pečivo,
quiches (pečivo), pekárske a cukrárske výrobky
a cukrovinky, chlieb, chlieb všetkých druhov,
nekysnutý chlieb, sendviče, 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 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.
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) FROST
(731) framipek s. r. o., Poľná 77, 900 81 Šenkvice, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

5389-2007
10.4.2007
36
36 - Poisťovacia činnosť pre odvetvie životného
poistenia a odvetvie neživotného poistenia; sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s poisťovacou
činnosťou; zaisťovacia činnosť; činnosť súvisiaca s poistením slúžiaca na podporu a rozvoj poisťovníctva; činnosť zameraná na predchádzanie
škodám (zábranná činnosť); poistenie zahraničných záujmov; poisťovanie všetkých druhov majetku, zodpovednosti za škody fyzických a právnických osôb; podnikanie na finančnom trhu; vykonávanie investičnej činnosti; nemocenské a dôchodkové pripoistenie.

(540) SPOROistota
(731) Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s., Priemyselná 1/a, 821 09 Bratislava, SK;

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

5390-2007
10.4.2007
36
36 - Poisťovacia činnosť pre odvetvie životného
poistenia a odvetvie neživotného poistenia; sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s poisťovacou
činnosťou; zaisťovacia činnosť; činnosť súvisiaca s poistením slúžiaca na podporu a rozvoj poisťovníctva; činnosť zameraná na predchádzanie
škodám (zábranná činnosť); poistenie zahraničných záujmov; poisťovanie všetkých druhov majetku, zodpovednosti za škody fyzických a právnických osôb; podnikanie na finančnom trhu; vykonávanie investičnej činnosti; nemocenské a dôchodkové pripoistenie.

(540) H-Fix
(731) Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s., Priemyselná 1/a, 821 09 Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

5391-2007
10.4.2007
36
36 - Poisťovacia činnosť pre odvetvie životného
poistenia a odvetvie neživotného poistenia; sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s poisťovacou
činnosťou; zaisťovacia činnosť; činnosť súvisiaca s poistením slúžiaca na podporu a rozvoj poisťovníctva; činnosť zameraná na predchádzanie
škodám (zábranná činnosť); poistenie zahraničných záujmov; poisťovanie všetkých druhov majetku, zodpovednosti za škody fyzických a právnických osôb; podnikanie na finančnom trhu; vykonávanie investičnej činnosti; nemocenské a dôchodkové pripoistenie.

(540) SPOROživot
(731) Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s., Priemyselná 1/a, 821 09 Bratislava, SK;

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

(540)

5393-2007
10.4.2007
36
36 - Poisťovacia činnosť pre odvetvie životného
poistenia a odvetvie neživotného poistenia; sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s poisťovacou
činnosťou; zaisťovacia činnosť; činnosť súvisiaca s poistením slúžiaca na podporu a rozvoj poisťovníctva; činnosť zameraná na predchádzanie
škodám (zábranná činnosť); poistenie zahraničných záujmov; poisťovanie všetkých druhov majetku, zodpovednosti za škody fyzických a právnických osôb; podnikanie na finančnom trhu; vykonávanie investičnej činnosti; nemocenské a dôchodkové pripoistenie.

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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5398-2007
11.4.2007
5
5 - Doplnky výživy na lekárske účely; liečivá na
ľudskú spotrebu.

(540)

(591) modrá, červená
(731) ENERGETIX SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská 22,
821 09 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5400-2007
12.4.2007
10, 20, 24, 35
10 - Vodné postele na lekárske účely; postele
špeciálne vyrobené na lekárske účely; nafukovacie matrace na lekárske účely, pôrodnícke matrace; elektricky vyhrievané vankúše na lekárske
účely; vankúše proti nespavosti; vankúše proti
preležaninám; elektrické vyhrievacie vankúše na
lekárske účely; vzduchové vankúše na lekárske
účely.
20 - Drevené kostry postelí; postele; nábytok;
matrace; pružinové matrace; vzduchové matrace
s výnimkou matracov na lekárske účely; posteľné
matrace; vankúše; lôžkoviny s výnimkou posteľnej bielizne.
24 - Posteľná bielizeň; posteľné pokrývky a prikrývky.
35 - Sprostredkovateľne práce; reklama.

(540)

Manažované investičné
životné poistenie H-Fix

(731) Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s., Priemyselná 1/a, 821 09 Bratislava, SK;

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

5394-2007
10.4.2007
3
3 - Tekuté čistiace prípravky.

(540) LILAC BREEZE
(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a Delaware Corporation, 300 Park Avenue, New York,
NY 10022, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

5397-2007
11.4.2007
5
5 - Doplnky výživy na lekárske účely; liečivá na
ľudskú spotrebu.

(540)

(591) modrá, červená, biela
(731) ENERGETIX SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská 22,
821 09 Bratislava, SK;

(591) červená, modro-sivá
(731) LIPAN, s. r. o., Miletičova 51, 821 09 Bratislava,
SK;
(740) Dobrovodská Renáta, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5405-2007
12.4.2007
16, 29, 30, 31, 32, 35, 39
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov obsiahnuté v triede 16; tlačoviny; reklamné tlačoviny; periodické a neperiodické publikácie; časopisy; noviny; magazíny; katalógy;
fotografie; knihárske výrobky; papiernický tovar
a písacie potreby; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt.
29 - Hydina (nie živá), klobásy, salámy, párky,
šunka, údeniny; mäso, ryby s výnimkou živých,
zverina a výrobky z nich obsiahnuté v triede 29;
mrazená a chladená hydina a jej časti; mäsové
výťažky; konzervované výrobky z mäsa, rýb, hydiny a zveriny; porciované hydinové diely a vnútornosti; upravené hydinové mäso vrátane polotovarov; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; konzervované potraviny;
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rôsoly, džemy, marmelády, ovocné a zeleninové
zaváraniny; ovocné a zeleninové pretlaky; ovocné a zeleninové pyré; vajcia a vaječné výrobky
a polotovary obsiahnuté v triede 29; mlieko
a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky; hotové jedlá z hydiny, zveriny, rýb a mäsa.
30 - Omáčky ako chuťové prísady.
31 - Hydina na chov, živé zvieratá, hydina a ryby;
hydina na výkrm; krmivá pre domáce zvieratá.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné a zeleninové nápoje a šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov;
voda pre dojčatá.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi.
39 - Distribúcia mäsa, vajec, mäsových a vaječných výrobkov a polotovarov; cestná nákladná
doprava.

(540) emizo
(731) Semizorov Boris, Justičná 3, 811 07 Bratislava,
SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

5461-2007
25.4.2007
9, 11, 17, 35
9 - Potápačské kombinézy, potápačské masky,
potápačské prístroje, potápačské skafandre.
11 - Potápačské svetlomety.
17 - Tepelné izolanty (nevodivé materiály), izolačné materiály, izolačné tkaniny, vodotesné krúžky.
35 - Obchodná činnosť (poradenstvo v oblasti potápania a outdoorových aktivít), maloobchod (prezentácia výrobkov v komunikačných médiách),
reklama, reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti.

(540)

(591) zelená, žltá, tmavo a bledo-hnedá, biela
(731) HYZA, a. s., Žilina, Košická cesta, 010 48 Žilina, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5432-2007
17.4.2007
2
2 - Náterové hmoty, laky, glazúry, antikorózne
prípravky a prípravky proti deteriorizácii dreva.

(540)

(731) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01
Tišnov, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5436-2007
19.4.2007
12, 39
12 - Vozidlá; zariadenie na pohyb po zemi, vode
alebo vo vzduchu.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; služby spojené s cestovaním patriace do tejto triedy.

(540)

(591) sivá, čierna
(731) Rau Ladislav, Ing., Pečnianska 3, 851 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5437-2007
19.4.2007
16, 35
16 - Kalendáre; trhacie kalendáre; blahoprajné pohľadnice; pohľadnice; baliaci papier.
35 - Reklamná činnosť; kopírovanie; rozmnožovanie dokumentov; distribúcia reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky).

(731) Kubička Peter, Kukučínova 10, 900 31 Stupava,
SK;
(740) Sakála Marek, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5462-2007
25.4.2007
4, 7
4 - Priemyselné mazadlá na všetky účely.
7 - Mastenice (ako časti strojov) pre ihličkové ložiská, reťaze, lineárne vedenia, ozubené kolesá,
prevody, tesnenia, stroje a mechanizmy.

(540) TIMKEN
(731) Timken Company, an Ohio corporation, 1835 Dueber Avenue, S.W. Canton, Ohio 44706, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5463-2007
25.4.2007
34
34 - Cigary.

(540) SAN CRISTOBAL
(731) Holt's Company, 12270 Townsend Road, Philadelphia, PA 19154, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
9 (511)
(511)

5465-2007
25.4.2007
443781
14.12.2006
CZ
5, 35, 42
5 - Výrobky liečebné a dietetické na farmaceutické a liečebné účely, zdravotnú prevenciu a rekondíciu, najmä zdravotnícke prostriedky, potravinové a výživové doplnky, probiotické bakteriálne a biologické prípravky na báze mliečneho
kvasenia na humánne a veterinárne použitie, posilňujúce potraviny a extrakty s liečebnými účinkami pre deti a dospelých, biologické výrobky na
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farmaceutické účely, kultúry mikroorganizmov
a bakteriologické médiá na liečebné účely, zdravotnú prevenciu a rekondíciu, liečivé rastliny.
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu s výrobkami na farmaceutické a liečebné účely, zdravotnú prevenciu a rekondíciu, dovozné
a vývozné agentúry, pomoc pri riadení obchodnej
činnosti, sprostredkovanie obchodných kontaktov, reklamná a propagačná činnosť, poskytovanie obchodných informačných produktov, napr.
multimediálnych informácií na reklamné a obchodné účely vrátane ich vyhľadávania, inzertná a propagačná činnosť vrátane online inzercie a prezentácie užívateľov v počítačovej sieti internet, obchodné využitie siete internet v oblasti vyhľadávacích služieb a e-biznis, vydávanie reklam-ných
a/alebo náborových textov, propagačných
a inzertných tlačovín, rozširovanie reklamných
a/alebo inzertných materiálov, obchodný prieskum
a analýza trhu, marketing, organizácia reklamných a obchodných predvádzacích akcií na výrobky a služby vrátane obchodných výstav a ich
sprievodných akcií, distribúcia tovarov a tlačovín
na reklamné účely, obchodné zastúpenie tuzemských a zahraničných firiem a subjektov, obchodný a podnikateľský informačný servis, odborné
obchodné poradenské a konzultačné služby.
42 - Vývoj a výskum v odbore výrobkov na farmaceutické a liečebné účely, zdravotnú prevenciu a rekondíciu, najmä biologický, bakteriologický a chemický výskum, odborné informačné,
poradenské a konzultačné služby v daných odboroch.
(540) DOPHILUS
(731) Pharma Agency, s. r. o., Zelený pruh 1091/109,
140 00 Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5466-2007
25.4.2007
9, 35, 36
9 - Kreditné, debetné, platobné, splátkové a úverové karty, ako sú magnetické zakódované karty
a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom
(elektronické karty).
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov.
36 - Finančné služby; financovanie kúpy na splátky; financovanie a úvery kúpy a prenájmu; prevádzkovanie splátkového systému; služby kreditných, debetných, platobných, splátkových a úverových kariet; služby elektronických kariet; lízing.

(540) Splátková karta Triangel
(731) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5467-2007
25.4.2007
9, 35, 36
9 - Kreditné, debetné, platobné, splátkové a úverové karty, ako sú magnetické zakódované karty
a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom
(elektronické karty).
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov.
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36 - Finančné služby; financovanie kúpy na splátky; financovanie a úvery kúpy a prenájmu; prevádzkovanie splátkového systému; služby kreditných, debetných, platobných, splátkových a úverových kariet; služby elektronických kariet; lízing.
(540) Splátková karta Quatro
(731) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5468-2007
26.4.2007
30
30 - Káva, kávové nápoje.

(540) Caffe Fantini
(731) Libo Jozef, Mamateyova 5, 851 04 Bratislava, SK;
(740) Beňa Matej, JUDr., Bratislava, SK;

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

5469-2007
26.4.2007
27
27 - Podlahové krytiny pre jestvujúce podlahy
a schodištia, vyrobené z gumy, kaučuku alebo náhradiek gumy.

(540) CLEANGUARD
(731) CARL FREUDENBERG KG, Hoehnerweg 2-4,
D-69469 Weinheim, DE;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

5472-2007
27.4.2007
9, 16, 35, 38, 39, 41
9 - Nosiče informácií v rozsahu triedy 9 so záznamom zvuku a/alebo obrazu, audiovizuálne
programy, nosiče záznamov nahrané aj čisté, videokazety nahrané i čisté, audiokazety nahrané
i čisté, audioprogramy, audiovizuálne diela v digitálnej podobe, hudobné diela na nosičoch, CD
disky, informácie, dáta, databázy a iné informačné produkty na nosičoch a v elektronických, dátových, informačných, počítačových a komunikačných sieťach všetkých druhov, multimediálne
aplikácie, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe.
16 - Papier a výrobky z papiera, tlačoviny, katalógy, knihy, časopisy, fotografie, plagáty, kalendáre, samolepky (papiernické výrobky), obtlačky, obaly všetkých druhov papierové, papierové
tašky, papierové vreckovky, papierové obrusy
a obrúsky, databázové produkty v papierovej
forme, databázy v papierovej forme, tlačiarenské
výrobky, lósy, potreby pre knižné väzby, umelecké alebo ozdobné predmety z papiera patriace
do tejto triedy.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarom, reklamné, inzertné a propagačné
služby, marketing, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete, alebo informačnej siete, alebo elektronickej siete, alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej siete, poskytovanie informácií a iných
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informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného charakteru, komerčné využitie
internetu v oblasti komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb, online inzercia, organizačné zabezpečovanie televízneho vysielania.
38 - Šírenie informácií prostredníctvom dátových
sietí, telematika, výmena správ, šírenie, výmena alebo získavanie správ a informácií, šírenie
elektronických časopisov, informácií, audio alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo
komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, najmä internetu, počítačová komunikácia, telefónna komunikácia.
39 - Balenie tovaru pred odoslaním, zasielateľstvo.
41 - Nakladateľstvo, vydavateľstvo, organizovanie kultúrnych akcií, tvorba audiovizuálnych
programov, najmä natáčanie filmov, TV programov alebo programov na nahrávanie na videokazety, edičná činnosť, publikačná činnosť, nahrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvukových, tvorba audiovizuálnych diel, tvorba televíznych a audiovizuálnych programov, agentúrna
činnosť v oblasti kultúry, sprostredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy a športu, výchovná,
vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť, zábavné
alebo kultúrne alebo vzdelávacie predstavenia,
organizovanie spoločenských a kultúrnych akcií,
organizácia, prevádzkovanie a realizácia hier a súťaží vrátane verejných, výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy, alebo výchovy, alebo vzdelávania.

(540)

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

5476-2007
27.4.2007
11, 42
11 - Zariadenia pre chemickotechnologické procesy patriace do triedy 11.
42 - Výskum procesov a zariadení chemickej technológie.

(540)

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

5477-2007
27.4.2007
11, 42
11 - Zariadenia pre chemicko-technologické procesy patriace do triedy 11.
42 - Výskum procesov a zariadení chemickej technológie.

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

5479-2007
30.4.2007
29
29 - Mlieko, syry a mliečne produkty; jedlé oleje
a tuky.

(540)

(591) tmavomodrá, modrá, červená, biela
(731) ČESKÁ MUZIKA, spol. s r. o., Křenovice 106,
373 84 Dubné, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(591) biela, žltá, červená, bledomodrá, tmavomodrá, zelená
(731) BONGRAIN S.A., 42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

5473-2007
27.4.2007
1, 2, 5
1 - Chemické prípravky pre poľnohospodárstvo,
lesníctvo, chemikálie pre priemysel, impregnačné
prípravky.
2 - Farby, laky, nátery, náterové hmoty, moridlá
na drevo, ochranné prípravky na drevo, ochranné
nátery na drevo, konzervačné prípravky na drevo.
5 - Prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov.

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

(540) DERON
(731) MOSET, spol. s r.o., Sobotovice 175, 664 67 Brno
venkov, CZ;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

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

5482-2007
3.5.2007
5
5 - Farmaceutické prípravky humánne a veterinárne.

(540) ANASTRALAN
(731) Valeant Czech Pharma, s. r. o., Truhlářská 1104/13,
1103/15, 110 00 Praha, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
5483-2007
3.5.2007
5
5 - Farmaceutické prípravky humánne a veterinárne.

(540) NOPRETENS
(731) Valeant Czech Pharma, s. r. o., Truhlářská 1104/13,
1103/15, 110 00 Praha, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

5484-2007
3.5.2007
5
5 - Farmaceutické prípravky humánne a veterinárne.

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

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

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

5487-2007
4.5.2007
29
29 - Mlieko a mliečne výrobky.
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5496-2007
4.5.2007
35, 36, 41, 43
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske
práce.
36 - Poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo;
služby v oblasti nehnuteľností.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov
a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
43 - Reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie.

(540)

(731) City Pressburg, s. r. o., Sartorisova 14, 821 08 Bratislava, SK;

(591) žltá, modrá, červená, zelená, čierna
(731) MADETA a. s., Rudolfovská 246/83, 370 50 České Budějovice, CZ;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

5488-2007
4.5.2007
29
29 - Mlieko a mliečne výrobky.

(731) MADETA a. s., Rudolfovská 246/83, 370 50 České Budějovice, CZ;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

5495-2007
4.5.2007
35, 41, 43
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov,
školení; športová a kultúrna činnosť.
43 - Reštauračné služby; prechodné ubytovanie.

(540)

(591) krémová
(731) City Pressburg, s. r. o., Sartorisova 14, 821 08 Bratislava, SK;

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

5497-2007
4.5.2007
32, 33
32 - Pivo, nealkoholické nápoje, ovocné šťavy, zeleninové šťavy, sirupy, prípravky na výrobu nápojov, prípravky na výrobu likérov.
33 - Alkoholické nápoje.

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

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

5499-2007
7.5.2007
815076
8.11.2006
BX
9
9 - Navigačné systémy pre pozemné vozidlá, ich
časti, súčasti a príslušenstvo.

(540)

(731) Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., 1006,
Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JP;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratislava, SK;

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

5501-2007
9.5.2007
32
32 - Minerálne a stolové vody, nealkoholické nápoje, ovocné nealkoholické nápoje, nealkoholické nápoje obohatené minerálmi alebo vitamínmi,
iónové a energetické nápoje, ovocné a zeleninové
šťavy, džúsy, sirupy a iné prípravky na výrobu
nápojov.
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(731) Valašík Martin, Holíčska 1, 851 05 Bratislava, SK;
Sklenica Maroš, Iľjušinova 8, 851 01 Bratislava, SK;

(540)

(591) červená, zelená, biela, čierna
(731) McCarter a. s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5503-2007
9.5.2007
5
5 - Farmaceutické produkty.

(540) BISOBELA
(731) BELUPO-Lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5,
48000 Koprivnica, HR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

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

5504-2007
9.5.2007
16, 35, 38, 41
16 - Tlačoviny, noviny, magazíny, časopisy, periodické a neperiodické publikácie vrátane príloh
a mimoriadnych vydaní.
35 - Reklamno-propagačná a inzertná činnosť, online reklama v počítačovej sieti, komerčné informácie poskytované online v počítačovej sieti,
audiovizuálna tvorba určená na reklamné a komerčné účely.
38 - Elektronická pošta, počítačová komunikácia,
posielanie správ, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača.
41 - Vydavateľsko-nakladateľská činnosť, online
poskytovanie elektronických publikácií, publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online, organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované online prostredníctvom počítačovej siete, audiovizuálna tvorba
s výnimkou reklamnej a komerčnej.

(540) POISTENIE PROTI ŠKVRNÁM
(731) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

(540)

(591) červená, žltá, čierna
(731) Kovalčíková Dana, Miletičova 68, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5511-2007
14.5.2007
35, 38, 41
35 - Vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.
38 - Poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
41 - Vydávanie (online) kníh a časopisov v elektronickej forme.

(540)

(591) červená, biela, čierna

5512-2007
14.5.2007
3
3 - Bieliace prípravky a iné prípravky na pranie
a čistenie bielizne; detergenty; mydlá; škrob na pranie; moridlá (farbivá na pranie); pracie prípravky; pracie prípravky na čistenie za sucha; prípravky na čistenie kobercov; šampóny; prípravky
na odvápnenie a odstraňovanie vodného kameňa
pre domácnosť; zmäkčovadlá na bielizeň, prísady
na pranie; prípravky na odstraňovanie škvŕn.

5513-2007
14.5.2007
29, 30, 43
29 - Konzervovaná, nakladaná alebo upravená
zelenina, mäso, ryby, hydina, zverina vrátane potravín z nich, potraviny z morských produktov,
syry, maslo, plnky a zmesi na základe uvedených
výrobkov, lahôdkarské výrobky, hotové jedlá a polotovary na spôsob rýchleho občerstvenia vyrobené prevažne zo surovín patriacich do tejto triedy, grilované a vyprážané rezne z mäsa, rýb a hydiny.
30 - Chlieb, pečivo, sendviče, hotové jedlá s výnimkou polievok vyrobené prevažne zo surovín
patriacich do tejto triedy, polotovary a lahôdkarské výrobky na spôsob rýchleho občerstvenia
obsahujúce uvedené produkty, ale tiež obsahujúce prísady z mäsa, rýb, hydiny, syrov, korenín,
horčice, kečupu, ochucovacích omáčok a majonézy; obložené a plnené pečivo, sendviče, obložené chlebíčky.
43 - Príprava hotových pokrmov, ktoré si klient
odnáša, príprava hotových pokrmov a spoločné
stravovanie, reštauračné a závodné stravovanie,
bufety, rýchle občerstvenie, lahôdkarská výroba,
príprava, predaj a dodávka jedál na objednávku
do domu.

(540) VEGE
(731) Gundel Pavel, Mariánska 8, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5515-2007
15.5.2007
5
5 - Farmaceutické prípravky humánne a veterinárne.

(540) LIMEPRES
(731) Valeant Czech Pharma, s. r. o., Truhlářská 1104/13,
1103/15, 110 00 Praha, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

5516-2007
15.5.2007
16, 41, 42
16 - Publikácie, najmä vzdelávacie publikácie,
vytlačené lekcie a prednášky, formuláre, grafy,
zaraďovače na voľné listy, dokumentácia a návody na použitie počítačových programov, informačné bulletiny, správy a brožúry vo všetkých
oblastiach podnikania, riadenia informácií, prípravy pracovníkov, počítačov a programov, tlačoviny, tlačené publikácie, periodiká, správy, bulletiny, knihy, noviny, časopisy a periodiká.
41 - Vzdelávacie služby, najmä organizácia výučby, seminárov, konferencií a praktických cvičení v oblasti podnikania, informačných technológií, počítačov, riadenia, prípravy pracovníkov,
poskytovanie vzdelávacích služieb a poskytovanie
informácií v globálnej počítačovej sieti v oblas-ti
podnikania, informačných technológií, počítačov,
riadenia, prípravy pracovníkov.
42 - Právne služby; právno-poradenské služby; poskytovanie informácií týkajúcich sa právnych záležitostí; právne porady a zastupovanie v právnych záležitostiach; právny výskum; služby právnikov a notárov pre verejnosť.

(540) vAza
(731) Abelovský Tomáš, Chrasťová 29, 831 01 Bratislava, SK;

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

5520-2007
15.5.2007
31
31 - Krmivá a kŕmne zmesi, krmivové doplnky
pre zvieratá.

(540) SILYFEED
(731) MORAVOL, spol. s r. o., Kramolín čp.39, 675 77
Kramolín, okres Třebíč, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

5524-2007
15.5.2007
16, 41, 42
16 - Tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie;
vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov
a školení.
42 - Služby vedecké a technologické včítane výskumu v oblasti vedy a priemyslu.

(540)

(591) čierna, odtiene sivej, hnedá
(731) Historické rozhľady, o. z., Píniová 18, 821 07
Bratislava, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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5525-2007
15.5.2007
5
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky; zdravotnícke prípravky na lekárske účely; dietetické
látky upravené na lekárske účely; potrava pre
dojčatá; náplasti; obväzový materiál; materiály na
plombovanie zubov, dentálne vosky; dezinfekčné
prípravky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy.

(540) STADAPEXOL
(731) STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18,
61118 Bad Vilbel, DE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5526-2007
15.5.2007
5
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky; zdravotnícke prípravky na lekárske účely; dietetické
látky upravené na lekárske účely; potrava pre
dojčatá; náplasti; obväzový materiál; materiály na
plombovanie zubov, dentálne vosky; dezinfekčné
prípravky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy.

(540) ROPINSTAD
(731) STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18,
61118 Bad Vilbel, DE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5527-2007
15.5.2007
5
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky; zdravotnícke prípravky na lekárske účely; dietetické
látky upravené na lekárske účely; potrava pre
dojčatá; náplasti; obväzový materiál; materiály na
plombovanie zubov, dentálne vosky; dezinfekčné
prípravky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy.

(540) PARKISTAD
(731) STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18,
61118 Bad Vilbel, DE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5528-2007
15.5.2007
5
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky; zdravotnícke prípravky na lekárske účely; dietetické
látky upravené na lekárske účely; potrava pre
dojčatá; náplasti; obväzový materiál; materiály na
plombovanie zubov, dentálne vosky; dezinfekčné
prípravky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy.

(540) LETROSTAD
(731) STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18,
61118 Bad Vilbel, DE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
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5529-2007
15.5.2007
5
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky; zdravotnícke prípravky na lekárske účely; dietetické
látky upravené na lekárske účely; potrava pre
dojčatá; náplasti; obväzový materiál; materiály na
plombovanie zubov, dentálne vosky; dezinfekčné
prípravky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy.

(540) FENTASTAD
(731) STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18,
61118 Bad Vilbel, DE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

41 - Fotografická reportáž, zverejňovanie textov
okrem reklamných, vydávanie kníh a časopisov,
online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej
forme.
(540)

(591) modrá (tyrkysová), červená
(731) JAGA GROUP, s. r. o., Imricha Karvaša 2, 811 07
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5530-2007
16.5.2007
5
5 - Farmaceutické výrobky.

(731) ITALCHIMICI S.p.A., Via Pontina, 5 (km.29),
00040 POMEZIA, IT;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

5531-2007
16.5.2007
5
5 - Farmaceutické výrobky.

(731) ITALCHIMICI S.p.A., Via Pontina, 5 (km.29),
00040 POMEZIA, IT;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratislava, SK;

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

5532-2007
17.5.2007
16, 35, 41
16 - Časopisy (periodiká), brožované knihy, brožúry, fotografie, kalendáre, katalógy, knihy, papiernický tovar, periodiká, plagáty, plány, príručky,
prospekty, publikácie, ročenky, tlačoviny, trhacie
kalendáre.
35 - Reklamné agentúry, marketingové štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti, podpora predaja
pre tretie osoby, zaobstarávanie predplatného pre
tretie osoby, prieskum trhu, reklama, reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti, reklamné
agentúry, rozširovanie reklamných materiálov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
reklamné oznamy, reklamné služby, reklamné texty, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných a náborových textov, zasielanie
reklamných materiálov zákazníkom, zbieranie údajov do počítačových databáz.

5533-2007
17.5.2007
16, 35, 41
16 - Časopisy (periodiká), brožované knihy, brožúry, fotografie, kalendáre, katalógy, knihy, papiernický tovar, periodiká, plagáty, plány, príručky,
prospekty, publikácie, ročenky, tlačoviny, trhacie
kalendáre.
35 - Reklamné agentúry, marketingové štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti, podpora predaja
pre tretie osoby, zaobstarávanie predplatného pre
tretie osoby, prieskum trhu, reklama, reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti, reklamné
agentúry, rozširovanie reklamných materiálov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
reklamné oznamy, reklamné služby, reklamné texty, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných a náborových textov, zasielanie
reklamných materiálov zákazníkom, zbieranie údajov do počítačových databáz.
41 - Fotografická reportáž, zverejňovanie textov
okrem reklamných, vydávanie kníh a časopisov,
online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej
forme.

(540)

(591) modrá (tyrkysová), červená
(731) JAGA GROUP, s. r. o., Imricha Karvaša 2, 811 07
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5534-2007
17.5.2007
16, 35, 41
16 - Časopisy (periodiká), brožované knihy, brožúry, fotografie, kalendáre, katalógy, knihy, papiernický tovar, periodiká, plagáty, plány, príručky,
prospekty, publikácie, ročenky, tlačoviny, trhacie
kalendáre.
35 - Reklamné agentúry, marketingové štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti, podpora predaja
pre tretie osoby, zaobstarávanie predplatného pre
tretie osoby, prieskum trhu, reklama, reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti, reklamné
agentúry, rozširovanie reklamných materiálov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
reklamné oznamy, reklamné služby, reklamné texty, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných a náborových textov, zasielanie
reklamných materiálov zákazníkom, zbieranie údajov do počítačových databáz.
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41 - Fotografická reportáž, zverejňovanie textov
okrem reklamných, vydávanie kníh a časopisov,
online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej
forme.
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reklamných materiálov zákazníkom, zbieranie údajov do počítačových databáz.
41 - Fotografická reportáž, zverejňovanie textov
okrem reklamných, vydávanie kníh a časopisov,
online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej
forme.

(540)
(540)
(591) červená, čierna
(731) JAGA GROUP, s. r. o., Imricha Karvaša 2, 811 07
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5535-2007
17.5.2007
16, 35, 41
16 - Časopisy (periodiká), brožované knihy, brožúry, fotografie, kalendáre, katalógy, knihy, papiernický tovar, periodiká, plagáty, plány, príručky,
prospekty, publikácie, ročenky, tlačoviny, trhacie
kalendáre.
35 - Reklamné agentúry, marketingové štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti, podpora predaja
pre tretie osoby, zaobstarávanie predplatného pre
tretie osoby, prieskum trhu, reklama, reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti, reklamné
agentúry, rozširovanie reklamných materiálov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
reklamné oznamy, reklamné služby, reklamné texty, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných a náborových textov, zasielanie
reklamných materiálov zákazníkom, zbieranie údajov do počítačových databáz.
41 - Fotografická reportáž, zverejňovanie textov
okrem reklamných, vydávanie kníh a časopisov,
online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme.

(591) červená, čierna, biela
(731) JAGA GROUP, s. r. o., Imricha Karvaša 2, 811 07
Bratislava, SK;

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

(540)

5537-2007
17.5.2007
16, 35, 41
16 - Časopisy (periodiká), brožované knihy, brožúry, fotografie, kalendáre, katalógy, knihy, papiernický tovar, periodiká, plagáty, plány, príručky,
prospekty, publikácie, ročenky, tlačoviny, trhacie
kalendáre.
35 - Reklamné agentúry, marketingové štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti, podpora predaja
pre tretie osoby, zaobstarávanie predplatného pre
tretie osoby, prieskum trhu, reklama, reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti, reklamné
agentúry, rozširovanie reklamných materiálov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
reklamné oznamy, reklamné služby, reklamné texty, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných a náborových textov, zasielanie
reklamných materiálov zákazníkom, zbieranie údajov do počítačových databáz.
41 - Fotografická reportáž, zverejňovanie textov
okrem reklamných, vydávanie kníh a časopisov,
online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej
forme.

(540)
(591) červená, čierna, ružová
(731) JAGA GROUP, s. r. o., Imricha Karvaša 2, 811 07
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5536-2007
17.5.2007
16, 35, 41
16 - Časopisy (periodiká), brožované knihy, brožúry, fotografie, kalendáre, katalógy, knihy, papiernický tovar, periodiká, plagáty, plány, príručky,
prospekty, publikácie, ročenky, tlačoviny, trhacie
kalendáre.
35 - Reklamné agentúry, marketingové štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti, podpora predaja
pre tretie osoby, zaobstarávanie predplatného pre
tretie osoby, prieskum trhu, reklama, reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti, reklamné
agentúry, rozširovanie reklamných materiálov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
reklamné oznamy, reklamné služby, reklamné texty, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných a náborových textov, zasielanie

(591) červená, čierna, biela
(731) JAGA GROUP, s. r. o., Imricha Karvaša 2, 811 07
Bratislava, SK;

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

5538-2007
17.5.2007
16, 35, 41
16 - Časopisy (periodiká), brožované knihy, brožúry, fotografie, kalendáre, katalógy, knihy, papiernický tovar, periodiká, plagáty, plány, príručky,
prospekty, publikácie, ročenky, tlačoviny, trhacie
kalendáre.
35 - Reklamné agentúry, marketingové štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti, podpora predaja
pre tretie osoby, zaobstarávanie predplatného pre
tretie osoby, prieskum trhu, reklama, reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti, reklamné
agentúry, rozširovanie reklamných materiálov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
reklamné oznamy, reklamné služby, reklamné tex-
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ty, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných a náborových textov, zasielanie
reklamných materiálov zákazníkom, zbieranie údajov do počítačových databáz.
41 - Fotografická reportáž, zverejňovanie textov
okrem reklamných, vydávanie kníh a časopisov,
online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej
forme.

agentúry, rozširovanie reklamných materiálov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
reklamné oznamy, reklamné služby, reklamné texty, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných a náborových textov, zasielanie
reklamných materiálov zákazníkom, zbieranie údajov do počítačových databáz.
41 - Fotografická reportáž, zverejňovanie textov
okrem reklamných, vydávanie kníh a časopisov,
online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej
forme.

(540)

(540)
(591) červená, čierna
(731) JAGA GROUP, s. r. o., Imricha Karvaša 2, 811 07
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5539-2007
17.5.2007
16, 35, 41
16 - Časopisy (periodiká), brožované knihy, brožúry, fotografie, kalendáre, katalógy, knihy, papiernický tovar, periodiká, plagáty, plány, príručky,
prospekty, publikácie, ročenky, tlačoviny, trhacie
kalendáre.
35 - Reklamné agentúry, marketingové štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti, podpora predaja
pre tretie osoby, zaobstarávanie predplatného pre
tretie osoby, prieskum trhu, reklama, reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti, reklamné
agentúry, rozširovanie reklamných materiálov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
reklamné oznamy, reklamné služby, reklamné texty, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných a náborových textov, zasielanie
reklamných materiálov zákazníkom, zbieranie údajov do počítačových databáz.
41 - Fotografická reportáž, zverejňovanie textov
okrem reklamných, vydávanie kníh a časopisov,
online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej
forme.

(591) červená, čierna
(731) JAGA GROUP, s. r. o., Imricha Karvaša 2, 811 07
Bratislava, SK;

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

(540)

5541-2007
17.5.2007
16, 35, 41
16 - Časopisy (periodiká), brožované knihy, brožúry, fotografie, kalendáre, katalógy, knihy, papiernický tovar, periodiká, plagáty, plány, príručky,
prospekty, publikácie, ročenky, tlačoviny, trhacie
kalendáre.
35 - Reklamné agentúry, marketingové štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti, podpora predaja
pre tretie osoby, zaobstarávanie predplatného pre
tretie osoby, prieskum trhu, reklama, reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti, reklamné
agentúry, rozširovanie reklamných materiálov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
reklamné oznamy, reklamné služby, reklamné texty, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných a náborových textov, zasielanie
reklamných materiálov zákazníkom, zbieranie údajov do počítačových databáz.
41 - Fotografická reportáž, zverejňovanie textov
okrem reklamných, vydávanie kníh a časopisov,
online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej
forme.

(540)
(591) červená, čierna
(731) JAGA GROUP, s. r. o., Imricha Karvaša 2, 811 07
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5540-2007
17.5.2007
16, 35, 41
16 - Časopisy (periodiká), brožované knihy, brožúry, fotografie, kalendáre, katalógy, knihy, papiernický tovar, periodiká, plagáty, plány, príručky,
prospekty, publikácie, ročenky, tlačoviny, trhacie
kalendáre.
35 - Reklamné agentúry, marketingové štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti, podpora predaja
pre tretie osoby, zaobstarávanie predplatného pre
tretie osoby, prieskum trhu, reklama, reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti, reklamné

(591) červená, sivá, ružová
(731) JAGA GROUP, s. r. o., Imricha Karvaša 2, 811 07
Bratislava, SK;

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

5542-2007
17.5.2007
43
43 - Reštaurácie, bary, jedálne a závodné jedálne,
predajne s nealkoholickými nápojmi, samoobslužné reštaurácie, služby týkajúce sa poskytovania jedál a nápojov na konzumáciu v prevádzkových priestoroch alebo mimo prevádzkových priestorov.
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(540)

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

(591) hnedá
(731) Fadi Boustany, 1 avenue des Citronniers, 98000
Monaco, MC;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

5544-2007
17.5.2007
5
5 - Infant formula - dojčenská formula (náhrada materského mlieka); infant formula (dojčenská formula) posilnená vitamínmi a minerálmi; hypoalergénna dojčenská formula; jedlo pre dojčatá.

(540) NUTRAMIGEN
(731) Mead Johnson & Company, a Delaware Corporation, 2400 West Lloyd Expressway, Evansville,
Indiana 47721, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

5546-2007
17.5.2007
14
14 - Kazety na šperky, puzdrá na šperky, skrinky
na šperky, šperkovnice, všetko zo vzácnych kovov a ich zliatin alebo postriebreného alebo z pozláteného kovu; klenoty, medaily, náhrdelníky,
náušnice, prstene, spony do viazaniek, manžetové gombíky, kľúčenky; šperky, najmä brošne, ihlice, medailóny, náramky, prívesky, retiazky
a špendlíky; figúrky, ozdoby a gombíky z drahých
kovov; bižutéria, drahokamy.

5547-2007
17.5.2007
14
14 - Kazety na šperky, puzdrá na šperky, skrinky
na šperky, šperkovnice, všetko zo vzácnych kovov a ich zliatin alebo postriebreného alebo z pozláteného kovu; klenoty, medaily, náhrdelníky,
náušnice, prstene, spony do viazaniek, manžetové
gombíky, kľúčenky; šperky, najmä brošne, ihlice,
medailóny, náramky, prívesky, retiazky a špendlíky; figúrky, ozdoby a gombíky z drahých kovov; bižutéria, drahokamy.

(540) SCREAM
(731) TITAN spol. s r. o., Žerotínova 37/1441, 130 00
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

5552-2007
18.5.2007
36
36 - Finančné poradenstvo, finančné informácie,
sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie hypotekárnych úverov a sprostredkovanie stavebného sporenia, finančné analýzy, sprostredkovanie finančných a kapitálových investícií, konzultačné finančné služby, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, poradenstvo v oblasti poistenia,
sprostredkovanie investičných služieb.

(540) Program Partner Extra
(731) OVB Allfinanz Slovensko, s. r. o., Bajkalská 30,
829 48 Bratislava, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5554-2007
18.5.2007
36
36 - Finančné poradenstvo, finančné informácie,
sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie hypotekárnych úverov a sprostredkovanie stavebného sporenia, finančné analýzy, sprostredkovanie finančných a kapitálových investícií, konzultačné finančné služby, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, poradenstvo v oblasti poistenia,
sprostredkovanie investičných služieb.

(540) Zajtrajšok môže prísť
(731) OVB Allfinanz Slovensko, s. r. o., Bajkalská 30,
829 48 Bratislava, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540) Beneto
(731) TITAN spol. s r. o., Žerotínova 37/1441, 130 00
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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5555-2007
18.5.2007
36
36 - Finančné poradenstvo, finančné informácie,
sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie hypotekárnych úverov a sprostredkovanie stavebného sporenia, finančné analýzy, sprostredkovanie finančných a kapitálových investícií, konzultačné finančné služby, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, poradenstvo v oblasti poistenia,
sprostredkovanie investičných služieb.

(540) OVB Fórum
(731) OVB Allfinanz Slovensko, s. r. o., Bajkalská 30,
829 48 Bratislava, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5556-2007
18.5.2007
36
36 - Finančné poradenstvo, finančné informácie,
sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie hypotekárnych úverov a sprostredkovanie stavebného sporenia, finančné analýzy, sprostredkovanie finančných a kapitálových investícií, konzultačné finančné služby, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, poradenstvo v oblasti poistenia,
sprostredkovanie investičných služieb.

(540) OVB News
(731) OVB Allfinanz Slovensko, s. r. o., Bajkalská 30,
829 48 Bratislava, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
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5557-2007
18.5.2007
36
36 - Finančné poradenstvo, finančné informácie,
sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie hypotekárnych úverov a sprostredkovanie stavebného sporenia, finančné analýzy, sprostredkovanie finančných a kapitálových investícií, konzultačné finančné služby, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, poradenstvo v oblasti poistenia,
sprostredkovanie investičných služieb.

(540) OVB Partner
(731) OVB Allfinanz Slovensko, s. r. o., Bajkalská 30,
829 48 Bratislava, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5559-2007
18.5.2007
36
36 - Finančné poradenstvo, finančné informácie,
sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie hypotekárnych úverov a sprostredkovanie stavebného sporenia, finančné analýzy, sprostredkovanie finančných a kapitálových investícií, konzultačné finančné služby, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, poradenstvo v oblasti poistenia,
sprostredkovanie investičných služieb.

(540) Program Partner
(731) OVB Allfinanz Slovensko, s. r. o., Bajkalská 30,
829 48 Bratislava, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5560-2007
18.5.2007
30
30 - Pekárske výrobky, najmä trvanlivé pečivo,
sladké pečivo, vafle, oblátky, plnené oblátky, ich
polotovary a korpusy.

(540)

(591) žltá, oranžová, modrá, zelená, čierna, biela, červená
(731) RC STATUS s. r. o., Béla Bartóka 13, 903 01 Senec, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5565-2007
24.5.2007
9, 35, 36, 38, 41, 42
9 - Nosiče dát všetkého druhu patriace do tejto triedy, najmä informačné produkty na nosičoch dát
a v elektronických dátových, informačných sieťach všetkého druhu, napr. nosiče magnetických
audio a audiovizuálnych záznamov a multimediálnych aplikácií, elektronické siete, multimediálne

informačné katalógy, elektronické periodické a neperiodické publikácie, informačné súbory na prenos cez internet vrátane súvisiaceho hardvéru
a softvéru.
35 - Inzertné, reklamné a obchodné propagačné
služby vrátane zaisťovania reklamných a náborových textov a ich rozširovania, marketing, prieskum a analýza trhu a nákladov vrátane spracovania odborných komerčných posudkov, analýz
a štúdií, informačný servis v odbore obchodu
a reklamy, propagačná tlač (rozširovanie), komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných
internetových médií a vyhľadávacích služieb vrátane systematizácie informácií do počítačových
databáz, správa obchodných záujmov tretích osôb,
obchodné zastúpenie tuzemských a zahraničných
subjektov, poskytovanie pomoci pri prevádzkovaní obchodu vrátane sprostredkovania obchodných záujmov a záležitostí, organizovanie a usporadúvanie propagačných a/alebo komerčných výstav a prehliadok, služieb, odborná informačná
a poradenská činnosť v odbore služieb zahrnutých
v tejto triede.
36 - Prevádzkovanie realitnej kancelárie, predaj
a prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie obchodu v oblasti realít, odhady nehnuteľností, správa
nehnuteľného majetku, hlavne budov, bytov, nebytových priestorov, výrobných a prevádzkových
objektov, rekreačných objektov a pozemkov, sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami a hypotékami vrátane úverov zo stavebného sporenia,
finančné služby, najmä vykonávanie finančných
operácií vrátane finančných analýz, hotovostných
a bezhotovostných finančných služieb, kapitálové investície, oceňovanie nehnuteľného a hnuteľného majetku, informačné služby a odborná
poradenská, konzultačná a posudková činnosť
v odbore realít vrátane správy a oceňovania majetku, daňové služby a poradenstvo v rámci tejto
triedy.
38 - Elektronická pošta a počítačová komunikácia, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, distribúcia informácií pomocou
komunikácie medzi sieťami, napr. využitím internetu, prenos dát a publikácií na nosičoch prenášaných po sieti a pomocou počítača, sprostredkovateľská služba v telekomunikačných službách
a v šírení informácií, prevádzkovanie informačných sietí, systémov a databáz vrátane elektronických, najmä online systémov, odborná informačná a poradenská činnosť v službách zahrnutých v tejto triede.
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo periodických
a neperiodických publikácií, najmä v odbore investičnej výstavby, realít a architektúry na papierových nosičoch a/alebo v elektronickej podobe
vrátane textových, zvukových a audiovizuálnych
správ a informácií na elektronických, magnetických a optických nosičoch všetkého druhu, edičná a publikačná činnosť vrátane nahrávania zvukových a audiovizuálnych programov, požičiavanie publikácií a nahraných zvukových a audiovizuálnych nosičov.
42 - Tvorba multimediálnych publikácií, prezentácií, aplikácií, katalógov a informačných databáz, počítačové animácie a vizualizácie, právne
služby a poradenstvo, developérske projekty, expertízna a odborná konzultačná a poradenská čin-
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nosť v odbore architektúry, realít a investičnej výstavby v rámci tejto triedy.
(540)

(540)

Realitná spoločnosť
Slovenskej sporiteľne, a.s.

(731) Realitná spoločnosť Slovenskej sporiteľne, a. s.,
Nedbalova 17, 811 01 Bratislava, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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5566-2007
24.5.2007
35, 36, 37
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.

(591) sivá, zelená, čierna
(731) VAVRICA ARCHITEKTI s. r. o., Lazaretská 7,
811 08 Bratislava, SK;

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

(540)

5569-2007
24.5.2007
18, 25, 35, 41
18 - Postroje pre kone, jazdecké sedlá.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy; jazdecké oblečenie a jazdecká obuv.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
s vyššie spomenutými tovarmi a súvisiacimi tovarmi, suvenírmi, tlačovinami.
41 - Organizovanie spoločenských a športových
po-dujatí, prevádzkovanie a prenájom športových
zariadení, prenájom športových potrieb a výstroja, kultúrna činnosť.

(540)
(591) sivá, zelená, čierna
(731) VAVRICA ARCHITEKTI s. r. o., Lazaretská 7,
811 08 Bratislava, SK;

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

5567-2007
24.5.2007
35, 36, 37
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.

(731) 4MA.MEDIA, s. r. o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava, SK;

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

(540)

5587-2007
31.5.2007
4, 35, 39
4 - Palivá, priemyselné oleje a tuky, mazadlá, pohonné hmoty do spaľovacích motorov.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s výrobkami uvedenými v triede 4, maloobchodné
a veľkoobchodné služby s ropou, zemným plynom a ich derivátmi, obchodná správa, riadenie
priemyselných podnikov; reklama vo všetkých druhoch médií, organizovanie reklamných výstav,
organizovanie reklamných kampaní, zasielanie vzoriek.
39 - Balenie a skladovanie pohonných hmôt a mazív, autoopravovne (údržba, opravy motorových
vozidiel a tankovanie do motorových vozidiel).

(540)

(731) GLOBAL REAL, spol. s r. o., Lazaretská 7, 811 08
Bratislava, SK;

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

5568-2007
24.5.2007
35, 36, 37
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.

(731) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5588-2007
31.5.2007
77100953
6.2.2007
US
41
41 - Zábava, služby vzdelávania, školiace služby.
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PIRATES OF THE CARIBBEAN:
AT WORLD' S END

(731) Disney Enterprises, Inc., 500 South Buena Vista
Street, Burbank, California 91521, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5602-2007
1.6.2007
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;
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 spotrebiteľských lotérií; 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.

(540)

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

5603-2007
1.6.2007
25, 28, 32, 35, 41
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.
28 - Hry a hračky, telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, ozdoby na
vianočný stromček.
32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy,
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa, obchodná administratíva; kancelárske
práce.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov
a školení, zábava, športová a kultúrna činnosť.

(540)

(591) biela, modrá

(731) CLAVIS, s. r. o., Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5688-2007
20.6.2007
35, 41
35 - Konzultačné služby a poradenstvo v oblasti
personálneho manažmentu, vyhľadávanie uchádzačov metódou Executive Search, prieskum a analýza trhu, reklamná a propagačná činnosť, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, marketing,
oceňovanie obchodných podnikov.
41 - Organizovanie a vedenie kurzov, školení, seminárov, sympózií, konferencií, kongresov, organizovanie vzdelávacích výstav.

(540)

(731) Menkyna & Partners Management Consulting,
s. r. o., Palisády 47, 811 06 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5734-2007
28.6.2007
5
5 - Farmaceutické prípravky humánne a veterinárne.

(540) QUENTAPIL
(731) Valeant Czech Pharma, s. r. o., Truhlářská 1104/13,
1103/15, 110 00 Praha, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

5755-2007
29.6.2007
9, 16, 35, 41, 45
9 - Elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete; magnetické nosiče údajov;
optické nosiče údajov.
16 - Publikácie.
35 - Public relations.
41 - Písanie textov okrem reklamných.
45 - Licencie na práva duševného vlastníctva; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva.

PANORÁMA globálneho
bezpečnostného prostredia

(731) Lupták Ľubomír, Mgr., Kuzmányho 31, 060 01
Kežmarok, SK; Ondrejcsák Robert, PhDr., Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, SK; Valášek Tomáš, M.A., Centre for European Reform, 14 Great
College Street, Westminster, London SW1P 3RX,
GB;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5756-2007
29.6.2007
35, 36
35 - Činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, inzertná činnosť, obchodné prieskumy, uverejňovanie reklamných textov; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti.
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36 - Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu
nehnuteľností, činnosť realitnej kancelárie.
(540)

(591) modrá, čierna
(731) RNDr. Soňa Poloncová - REAL CENTRUM, Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava, SK;
(740) Beňa Matej, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5822-2007
17.7.2007
3, 8, 21, 22, 25, 26
3 - Adstringentné prípravky na kozmetické účely,
ambra - parfuméria, amidon - apretačný prípravok,
amoniak - čistiaci prípravok, amoniak na použitie
ako čistiaci prostriedok, antistatické prípravky na
použitie v domácnosti, avivážne prípravky, bieliace krémy na pokožku, bieliace prípravky, bieliace prípravky na čistenie bielizne a šatstva, bieliace prípravky na čistenie kože, bieliace prípravky na kozmetické účely, bieliace soli, voňavé
vrecúška na bielizeň, farby na fúzy a bradu, brúsivá - prípravky, brúsne plátno, brúsne prípravky,
brúsny papier, sklený - brúsny papier, éterické oleje z cédrového dreva, kozmetické ceruzky, citrónové éterické oleje, leštiaca červeň, prípravky na
čistenie za sucha, čistiace mlieka na toaletné
účely, čistiace prípravky, čpavok ako čistiaci prípravok, depilačné prípravky, detergenty s výnimkou detergentov na použitie vo výrobnom procese a na lekárske účely, dezinfekčné mydlá, dezodoranty na osobnú potrebu, diamantové brúsivo,
vosk na dlážku, epilačné prípravky, esenciálne
oleje - éterické, éterické esencie, farbivá na toaletné účely, kozmetické farby, prípravky na odstraňovanie farby, pomády na fúzy, vosk na fúzy,
gaultierový olej, geraniol, glazovacie prípravky
na bielizeň, heliotropín, holiace prípravky, chemické avivážne prípravky na použitie v domácnosti, chlórnan draselný, ionón (parfuméria), jazmínový olej, javelový lúh, kadidlo, kamenec - antiseptický prípravok, kamenec - antiseptikum, karbid kremíka, karbidy kovu - brúsivo, kolínske vody, korund - brúsivo, kozmetické prípravky, kozmetické prípravky (kozmetika), kozmetické prípravky na zoštíhlenie, kozmetické prípravky pre
zvieratá, kozmetické taštičky, kozmetické sady,
bieliace a čistiace prípravky na kožu, konzervačné prípravky na kožu - leštidlá, krémy na kožu,
quilajová kôra na pranie, krajčírsky vosk, krém
na obuv, bieliace krémy, kozmetické krémy, krémy na kožu, krémy na obuv, krieda na čistenie,
prípravky na kučeravenie vlasov, kozmetické prípravky do kúpeľa, kúpeľové soli s výnimkou solí
na liečebné účely, základné látky na kvetinové
parfumy, výťažky z kvetov (parfuméria), lak na
vlasy, prípravky na odstránenie lakov, laky na
nechty, lepiace prípravky na lepenie umelých vlasov, lesky na pery, papier na leštenie, leštiace krémy na obuv, leštiace pasty, leštiace prípravky,
leštiace a hladiace prípravky, prípravky na vyleštenie, leštiace prípravky na bielizeň, leštiace prípravky na nábytok a dlážku, leštiace prípravky na
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zubné protézy, leštiace vosky, leštiaci kameň, leštidlá, leštidlá na obuv, levanduľová voda, levanduľový olej, prípravky na líčenie, líčidlá, prípravky na odstraňovanie líčidiel, lúh sodný, práškový
mejkap, mandľové mlieko na kozmetické účely,
mandľové mydlo, mandľový olej, skrášľovacie
masky, práškový mastenec - púder na úpravu, medicinálne mydlá, mentol pre parfumériu, mentolová esencia - éterický olej, kozmetické prípravky na mihalnice, lepidlá na nalepovanie umelých
mihalníc, čistiace mlieko na kozmetické účely,
farbivá na modrenie bielizne a šatstva, farbiace
prípravky na modrenie šatstva, modriace farbivá
na modrenie šatstva, modridlá - farbivá na pranie,
modridlá na modrenie bielizne, mydielka, mydlá,
dezinfekčné mydlá, dezodoračné mydlá, mydlá
na holenie, mydlá proti poteniu, mydlá proti poteniu nôh, mydlá s protipotivými účinkami, namáčacie prípravky, predpieracie prípravky, esencie - prísady do nápojov, laky na nechty, ošetrovacie prípravky na nechty, umelé nechty, neutralizačné prípravky na trvalú vlnu, neutralizačné prípravky pri trvalej ondulácii, obočenky, ceruzky na
obočie - obočenky, kozmetické prípravky na obočie, obrúsky napustené pleťovými vodami, pasty
na obťahovacie remene, ozdobné kozmetické obtlačky, obuvnícke vosky, odfarbovače, odhrdzovacie
prípravky, odlakovače, odmasťovacie prípravky
s výnimkou prípravkov na použitie vo výrobnom
procese, prípravky na čistenie odpadových rúr,
odstraňovače podlahových parketových voskov - čistiaci prípravok, odstraňovače škvŕn, čistiace
prípravky na automobilové okná, oleje do parfumov a vôní, oleje na čistenie, oleje na kozmetické účely, oleje na toaletné účely, kozmetické
opaľovacie prípravky, prípravky na ostrenie, spreje na osvieženie dychu, parfumovaná voda, pasty
na obťahovacie remene - na britvy, pemza, peroxid vodíka na kozmetické účely, pieskové plátno - brúsny papier, pižmo (parfuméria), plavená
krieda, kozmetické prípravky určené na starostlivosť o pleť, pleťová voda po holení, bieliace krémy na pokožku, pomády na kozmetické účely,
vulkanický popol na čistenie, kozmetické potreby, pracie prípravky, príchuti do zákuskov - esencie, prípravky na čistenie povrchov, prípravky na
čistenie umelých chrupov, prípravky na čistenie
zubov, prípravky na odstraňovanie vodného kameňa pre domácnosť, prípravky proti poteniu,
púder, umelé riasy, rúže, ružový olej, safrol, sklené plátno, sklotextil, skrášľovacie masky - kozmetické prípravky, bieliaca sóda, sóda na bielenie, sóda na pranie, soli na bielenie, spojivá - lepidlá na kozmetické účely, šampóny pre zvieratá
chované v domácnosti, škrob na pranie, škrob na
bielizeň, šlichtovacie prípravky, špirála na riasy,
maskara, tampóny, kozmetické tampóny napustené pleťovým tonikom, čistiace prípravky na tapety, terpentín na odmasťovanie, terpentín ako
odmasťovací prípravok, terpény - zmäkčovadlá na
textílie, toaletné prípravky, toaletné vody, tripel - kameň na leštenie, tuky na kozmetické účely,
umelé mihalnice, umelé nechty, lepidlá na pripevnenie umelých vlasov, prípravky na čistenie
umelého chrupu, ústne vody, nie na lekárske účely, vata na kozmetické účely, vatové tyčinky na
kozmetické účely, vazelína na kozmetické účely,
vlasové vody, farbivá alebo tónovače na vlasy,
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farby na vlasy, pleťové vody na kozmetické účely, voňavá zmes, voňavkárske výrobky, voňavky,
vonné drevo, depilačný vosk, krajčírsky vosk,
vosk na fúzy, vosk na leštenie, vosk na parkety, vosk na použitie pri praní, obuvnícke vosky,
odstraňovače podlahových parketových voskov - čistiaci prípravok, vosky na parkety, vrecúška
s parfumovaným práškom, vulkanický popol na
čistenie, vydymovacie prípravky - parfumy, zjasňovacie prípravky - chemické prípravky na osvieženie farieb pre domácnosť, zmäkčovadlá na bielizeň, tkaniny na čistenie impregnované čistiacimi prípravkami.
8 - Nožnice na strihanie fúzov a brady, britvy,
holiace strojčeky elektrické aj neelektrické, česáky - ručné nástroje, depilačné strojčeky elektrické aj neelektrické, holiace čepele, holiace potreby, puzdrá na holiace potreby, obaly na holiace
strojčeky, britvy, puzdrá na holiace strojčeky,
britvy, navliekacie očká na ihly, kazety na holiace strojčeky, klieštiky na očné riasy, nožnice na
knôty, otvárače na konzervy s výnimkou elektrických, kulmy na kučeravenie vlasov, elektrické alebo neelektrické leštičky na nechty, manikúrové
súpravy, elektrické manikúrové súpravy, kliešte
na riasy, kliešte na nechty, štikačky na nechty,
pilníky na nechty kovové, papierové, sklenené,
škatuľky na nechty s ručnými nástrojmi, nožnice,
elektrické alebo neelektrické nožnice na strihanie
vlasov, nožnice na strihanie zvierat - ručný nástroj,
palice, ocieľky, pomôcky na ondulovanie vlasov
s výnimkou elektrických, opasky - remene na nosenie náradia, orezávačky - ručné nástroje, pedikúrové súpravy, elektrické pilníky na nechty,
pinzety, epilačné pinzety, puzdrá na britvy, žiletky, holiace strojčeky, puzdrá na holiace potreby,
holiace potreby, remene na ostrenie, remene na
žiletky, klieštiky na očné riasy, rozprašovače prípravkov proti hmyzu - ručné náradie, škatuľky na
nechty s ručnými nástrojmi, škrabáky - ručné nástroje, škrabky - ručné nástroje, prístroje na prepichovanie uší, vypaľovacie želiezka - značkovače, zariadenia na prepichnutie uší, žehličky, hladičky s výnimkou elektrických, želiezka na kučeravenie vlasov, knihárske šidlá.
21 - Aerosólové dávkovače s výnimkou dávkovačov na lekárske účely, cedidlá na čaj, kefy na
cylindre, dózy na čaj, čajníky, čajové naparovacie sitká, čajové súpravy, šálky, česadlá na zvieratá, nástroje na čistenie na ručný pohon, cestovné fľaše, dávkovače mydla, kovové nádoby na
dávkovanie papierových utierok, ohrievače na detské fľašky okrem elektrických, prenosné detské
vaničky, domáce mlynčeky s výnimkou elektrických, žehliace dosky, kuchynské dosky na krájanie, dosky na pranie, kovové drôtenky, drôtenky
na čistenie, drôtenky na použitie v kuchyni,
držiaky na mydlo, držiaky na špáradlá, figuríny
z porcelánu, flakóny, cestovné fľaše, formy na
ľadové kocky, formy kuchynské na pečenie, formy na pečivo, formy na prípravu jedál, formy na
zákusky a koláče, gumový zvon na čistenie odpadových potrubí, háčiky, handry na čistenie, handry na umývanie dlážky, hrebene, elektrické hrebene, hrebene na rozčesávanie vlasov, hrebene na
zvieratá, hrnce, chladiace fľaše, kovové ihly na
ražniči, izotermické vrecká, jelenica na čistenie,
kahance na parfumy a aromatické látky, neelektrické kanvice na kávu, karafy, filtračné alebo ex-

trakčné kávovary s výnimkou elektrických, kefársky tovar, kefky na umývanie riadu, kefy, elektrické kefy s výnimkou kief ako častí strojov, kefy na obuv, kefy na umývanie riadu, kefy na
zvieratá, pracháče na koberce - ručné nástroje, kefy na kone, kefy na nechty, kefy na vlasy, kefy
na ruky, kefy na topánky, kefy na šaty, kefy na
chrbát, koše na použitie v domácnosti, napínače
na košele, kovové zásobníky na papierové uteráky a utierky, kozmetické pomôcky, napínače na
kravaty, krištáľ - výrobky z krištáľového skla, rozstrekovače, kropidlá, kúdeľ na čistenie, lapače
hmyzu, usne na leštenie, leštiace prostriedky - okrem
prípravkov z papiera a kameňa, leštiace rukavice,
leštiace stroje a zariadenia pre domácnosť s výnimkou elektrických, leštiace zariadenia na čistenie topánok s výnimkou elektrických, leštiace zariadenia s výnimkou elektrických, pomôcky na
odstraňovanie líčidiel s výnimkou elektrických,
lieviky, lopatka a zmetáčik na omrvinky, lyžice
na obúvanie, obuváky, lyžice, misky na robenie
očisty pre zvieratá chované v domácnosti, mopy,
metly, metličky, smetné nádoby, koše na smeti,
napínacie rámy, napínače na obuv, napínače na
rukavice, napínače, napínadlá na oblečenie, napináky na obuv, kopytá, kefky na nechty, dentálna
niť, nočníky, napínače na nohavice, obaly na
mydlá, kozmetické štetce, kefky na obočie, kefy
na obuv, obuváky, oceľová vlna na čistenie, odkladacie stojany na nože, ohánky na muchy, lapačky
na muchy, otvárače na fľaše, čističky peria, piknikové koše s riadom, pohlcovače dymu pre domácnosť, dekorácie, tvarované poťahy na žehliace dosky, pracháče na koberce, prachovky, prachovky na nábytok, prístroje na odstraňovanie
zápachu na osobnú potrebu, pudrenky, puzdrá na
hrebene, puzdrá na mydlo, mydlovničky, puzdrá
s toaletnými potrebami, rozprašovače na voňavky, leštiace rukavice, napínače na rukavice, rukavice pre domácnosť, rukavice záhradnícke,
semiš na čistenie, smetiaky, sochy z porcelánu,
stojany na holiace štetky, stojany na štetky na holenie, sušiaky na bielizeň, špáradlá, držiaky na
špongie, špongie na použitie v domácnosti, špongie na umývanie, masážne špongie, sprchovacie
špongie, sprchovacie žinky, štetky na decht s dlhou
rúčkou, štetky na holenie, štipce na bielizeň, toaletné kufríky, toaletné pomôcky, puzdrá na toaletné potreby, držiaky na toaletný papier, tortové
lopatky, leštené usne, vane na pranie, vanička na
pranie, vlasy na kefy a štetky, oceľová vlna na
čistenie, vlnený odpad na čistenie, vodné irigátory na čistenie zubov a masáž ďasien, výlevky,
vývrtky, vyzuváky, záhradnícke rukavice, záchodové kefy, zmetáky, sklené zátky, zhášadlá na
sviečky, zubné kefky, elektrické zubné kefky.
22 - Výrobky zo sisalu a lufy patriace do triedy 22.
25 - Sprchovacie čiapky, kúpacie čiapky, čiapky na
melír, papuče.
26 - Značky na bielizeň, falošné brady, brmbolce,
brošne - doplnky oblečenia, sponky pre cyklistov, čepiec s brmbolcom, drobné potreby na vyšívanie, elastické šnúrky, umelé fúzy, ihly, umelé
kvety, látacie hríbiky, látacie ihly, náprstky na šitie, výložky, vlasové natáčky s výnimkou elektrických, natáčky papierové, navliekacie ihly,
opaskové pracky, umelé ovocie, ozdobné brošne,
ozdobné ihlice, ozdobné spony, ozdoby do vlasov,
ozdoby na klobúky s výnimkou ozdôb z drahých
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kovov, čipky, nažehľovacie ozdoby textilných
výrobkov, parochne, pletacie ihlice, puzdrá na ihly s výnimkou puzdier z drahých kovov, schrán-ky
na šijacie potreby, sieťky na vlasy, sponky do
vlasov, ozdobné sponky do vlasov, sponky pre
cyklistov, sponky, pracky na obuv, spony na obuv,
spony na topánky, strapce, vlasové stuhy, stužky,
stužky do vlasov, suchý zips, šijacie ihly, šijacie
škatule, šijacie náprstky, škatuľky na ihly s výnimkou škatuliek z drahých kovov, škatuľky na
šitie, šnúrky do topánok, šnúrky na opásanie,
šnúrky, šnúry na bielizeň, špendlíky, štartové čísla, zipsové uzávery na tašky a vrecká, zipsy na
tašky a vrecká, tupé príčesky, umelé brady, umelé vlasy, vlasové ihlice, vlasové príčesky, vlasové
spony ozdobné, ozdoby do vlasy, spony na ondulovanie vlasy, vlnené šnúrky, volány, vrkoče - zapletené vlasy, vrkoče z vlasov, vrkoče - pletené
šnúry.

(540)

(731) QBSW, a. s., Prievozská 6, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

(731) S PoweR export - import, s. r. o., Pečnianska 31,
851 01 Bratislava, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5942-2007
8.8.2007
9, 35, 41, 42
9 - Počítačový softvér; počítače a ich časti; periférne zariadenia počítačov; notebooky.
35 - Obchodné poradenstvo; podnikateľské poradenstvo; poskytovanie obchodných informácií;
poskytovanie podnikateľských informácií; pomoc
pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky;
obchodný prieskum; podnikateľský prieskum;
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); marketingové štúdie; public relations; reklamná a propagačná činnosť; personálne poradenstvo; obchodný manažment; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov; sprostredkovanie predaja tovaru; poskytovanie odborných konzultácií pre všetky služby uvedené v triede 35; maloobchodné služby
s tovarmi uvedenými v triede 9; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42.
41 - Organizovanie a vedenie kolokvií, seminárov,
sympózií, vzdelávacích výstav, konferencií, kongresov; poskytovanie elektronických publikácií
online (bez možnosti kopírovania); online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme.
42 - Počítačové programovanie; inštalácia počítačových programov; aktualizovanie a údržba počítačových programov; tvorba softvéru; zhotovovanie kópií počítačových programov; prenájom
počítačového softvéru; servis počítačových programov; poradenstvo v oblasti počítačových programov; návrh počítačových systémov; poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; prieskum v oblasti využitia počítačov; analýza, testovanie a implementácia počítačových systémov;
poskytovanie odborných konzultácií pre všetky
služby uvedené v triede 42.
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5943-2007
8.8.2007
9, 35, 41, 42
9 - Počítačový softvér; počítače a ich časti; periférne zariadenia počítačov; notebooky.
35 - Obchodné poradenstvo; podnikateľské poradenstvo; poskytovanie obchodných informácií;
poskytovanie podnikateľských informácií; pomoc
pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky;
obchodný prieskum; podnikateľský prieskum;
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); marketingové štúdie; public relations; reklamná a propagačná činnosť; personálne poradenstvo; obchodný manažment; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov; sprostredkovanie predaja tovaru; poskytovanie odborných konzultácií pre všetky služby
uvedené v triede 35; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 9; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42.
41 - Organizovanie a vedenie kolokvií, seminárov,
sympózií, vzdelávacích výstav, konferencií, kongresov; poskytovanie elektronických publikácií
online (bez možnosti kopírovania); online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme.
42 - Počítačové programovanie; inštalácia počítačových programov; aktualizovanie a údržba počítačových programov; tvorba softvéru; zhotovovanie kópií počítačových programov; prenájom
počítačového softvéru; servis počítačových programov; poradenstvo v oblasti počítačových programov; návrh počítačových systémov; poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; prieskum v oblasti využitia počítačov; analýza, testovanie a implementácia počítačových systémov;
poskytovanie odborných konzultácií pre všetky
služby uvedené v triede 42.

(540)

(731) QBSW, a. s., Prievozská 6, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5957-2007
14.8.2007
9, 16, 41
9 - Elektronický prekladový vreckový slovník,
elektronické diáre, elektronické výučbové zariadenia fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor, kompaktné disky, nosiče dát,
magnetické a optické nosiče údajov, záznamové
disky, magnetické disky, optické disky, MP3 prehrávače, premietacie prístroje, projektory, diaprojektory, premietacie prístroje na diapozitívy,
premietacie plátna, diapozitívy, elektronické perá
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na vizuálne zobrazovacie jednotky, exponované
filmy, elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete, všetky druhy didaktických
testov, písomiek a dotazníkov v elektronickej forme, zariadenia a prístroje na prenos, reprodukciu,
spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo
dát, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače, zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD
diskov, nosiče zvukových a obrazových nahrávok, disky na zvukové a obrazové nahrávky,
pásky so zvukovými a obrazovými nahrávkami,
videokazety, magnetofónové kazety, DVD disky,
CD disky, počítače, notebooky, periférne zariadenia počítačov, záznamové diskety pre počítače,
pevné disky (hard disky) pre počítače, pružné
disky, mechaniky pružných diskov, počítačový
softvér, všetky druhy počítačového softvéru, osobitne softvér na výučbu, tvorbu testov, súťaží
a kvízov, na zavádzanie testov, súťaží a kvízov,
na vyhodnocovanie testov, súťaží a kvízov a na
štatistické analýzy výsledkov testov, súťaží a kvízov; textové procesory, zariadenia na úpravu a spracovanie textu, prístroje a nástroje fotografické.
16 - Vzdelávacie a učebné potreby okrem prístroov, knihy, slovníky, publikácie, príručky, brožúry, tlačoviny, časopisy, prospekty, periodiká, noviny, katalógy, publikácie (najmä odborné a metodické) pre pedagogických pracovníkov, žiakov
a širšiu verejnosť, všetky druhy didaktických tesov, písomiek a dotazníkov v papierovej forme,
kancelárske obaly, knižné záložky, predmety z karónu, písacie potreby, podložky na písanie, pútače
z papiera alebo lepenky, albumy, atlasy, mapy,
plagáty, nálepky, lepiace štítky, písacie potreby,
formuláre, tlačivá, ročenky, fotografie, grafické zobrazenia, obrazy, kalendáre, papiernický tovar,
papierové vlajky, papierové propagačné materiály, letáky, grafické reprodukcie, informačné produkty na papierových nosičoch, letáky, databázy na papierových nosičoch, tlačené reklamné
a úžitkové manuály, pečiatky, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, vrecúška a tašky ako
obalové materiály, vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov, plastikové obaly, obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú
zahrnuté v iných triedach.
41 - Jazykové školy, výučba cudzích jazykov a posunkovej reči, prekladateľské služby, tlmočenie,
tlmočenie posunkovej reči, pedagogická činnosť,
vyučovanie, vzdelávanie, skúšanie, preskúšavanie,
výcvik, tvorba, vydávanie, publikovanie a prenájom všetkých druhov publikácií, predovšetkým učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, metodických
príručiek a zbierok úloh či testov v tlačenej alebo
elektronickej podobe, školenia, korešpondenčné
kurzy, korešpondenčné formy vzdelávania, diaľkové štúdium, prednášky, kurzy, semináre, workshopy, vzdelávacie podujatia, prieskumy úrovne
vedomostí, zručností, výcvik a tréning riadiacich
a manažérskych zručností, skúšanie a preskúšavanie riadiacich a manažérskych zručností, vydávanie kníh, príručiek a slovníkov, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, časopisov, novín,
vydávanie online kníh a časopisov v elektronickej podobe, poskytovanie elektronických publikácií online bez možnosti kopírovania, vydávanie

zborníkov, výcvik, zverejňovanie textov s výnimkou reklamných, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, kolokvií, sympózií,
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie vedomostných, zábavných alebo športových súťaží,
zábava, výchovno-zábavné klubové služby, služby pre oddych a rekreáciu, informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy, poradenstvo v oblasti
vzdelávania, pedagogické informácie, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí alebo internetu.
(540)

(731) Lingua Leader, s.r.o., Hviezdna 14/26, 945 01 Komárno, 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)
212-2007
628-2007
632-2007
633-2007
947-2007

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

212-2007
21.9.1999
9, 38
9 - Magnetické nosiče dát; nosiče obrazu a zvuku
zahŕňajúce videopásky, audio CD, CD-ROM-y,
interaktívne CD (CDIs), laserové disky, optické disky a fonografické CD.
38 - Telekomunikácie; poskytovanie prístupu na
internet a do ďalších telekomunikačných sietí vrátane internetu.

(540) DEMON
(641) 001316587, 21.9.1999
(731) Thus plc, Finsbury Tower 103-105 Bunhill Row,
London EC1Y 8LR , GB;

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

628-2007
30.4.2004
9, 36, 38, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, záznamové disky;
počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov
a počítače; počítačový hardvér; počítačový softvér; počítačový finančný softvér; počítačový softvér na využitie v spojení s kapitálovými investičnými službami, maklérskymi službami pri obchodovaní s cennými papiermi a realizovaním finančných nástrojov a obchodovaním s finančnými nástrojmi; počítačový softvér na uskutočňovanie finančných obchodov, konfirmačných, klíringových a platobných služieb; počítačový softvér na využitie v spojení s výmenou povolení na
znečisťovanie životného prostredia; počítačový
softvér používaný pri sprostredkovaní šírky telekomunikačného prenosového pásma a služieb;
počítačový softvér na prístup k elektronickému
trhu na obchodovanie s finančnými nástrojmi;
počítačový softvér na prístup k finančným informáciám vrátane informácií z oblasti termínových
obchodov, komodít, cenných papierov, mien, finančných nástrojov, sprostredkovania (maklérstva), obchodovania, investícií, spoločností, finančných trhov a oceňovania akcií a indexov;
stiahnuteľné elektronické publikácie povahy
elektronických spravodajcov v oblasti podnikania, financií a investícií; časti, prídavné časti, súčasti a príslušenstvo pre všetky uvedené tovary.

36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo;
služby v oblasti nehnuteľností; bankové služby;
finančné služby; finančné analýzy, manažment
a konzultačné služby; služby v oblasti kapitálových investícií; finančné maklérstvo; realizovanie finančných nástrojov a obchodovanie s finančnými nástrojmi; zabezpečenie elektronického
trhu pre obchodovanie s finančnými nástrojmi;
poskytovanie finančných informácií vrátane informácií z oblasti termínových obchodov, komodít, cenných papierov, mien, finančných nástrojov, sprostredkovania (maklérstva), obchodovania,
inves-tícií, spoločností, finančných trhov, oceňovania akcií a akciových indexov; finančné služby, služ-by burzy s cennými papiermi a služby
komoditnej burzy; uskutočňovanie finančných
obchodov, konfirmačných, klíringových a platobných služieb; poskytovanie sprostredkovateľských
služieb v oblas-ti povolení na znečisťovanie životného prostredia; sprostredkovanie šírky telekomunikačného prenosového pásma a služieb; poskytovanie infor-mácií o výmene šírky telekomunikačného prenosového pásma a o službách; poskytovanie týchto služieb prostredníctvom online
globálnej počítačovej siete.
38 - Telekomunikačné služby; prenájom prístupového času k počítačovým databázam vrátane databáz obsahujúcich informácie z oblasti finančných nástrojov, sprostredkovania (maklérstva),
obchodných investícií, spoločností, komodít a finančných trhov.
42 - Tvorba počítačového softvéru, vývoj, inštalácia a podporné služby.
(540) BGC
(641) 003808227, 30.4.2004
(731) BGC Partners, L. P., 135 East 57th Street, New
York, New York 10022, US;
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632-2007
6.1.2006
5, 35, 41, 42
5 - Farmaceutické prípravky a látky.
35 - Zhromažďovanie rozličných výrobkov pre
tretie osoby za účelom umožniť zákazníkom, aby
si výrobky mohli pohodlne prehliadať a kupovať v maloobchodných lekárňach; organizovanie
obchodných a podnikateľských konferencií; pomoc v oblasti obchodného riadenia; všetky uvedené služby zahrnuté do triedy 35.
41 - Vzdelávacie, školiace a rozvojové služby týkajúce sa prevádzky lekární; informácie týkajúce
sa vzdelávania, školení a rozvoja poskytované
online z počítačovej databázy alebo prostredníctvom internetu, všetko týkajúce sa prevádzky lekární.
42 - Návrhárske služby, týkajúce sa interiérov
obchodov a priečelí obchodov, všetko v triede 42;
odborné služby poskytované lekárňami, najmä
konzultačné a poradenské služby týkajúce sa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej kondície, výživy
a diagnostických služieb.

(540)

(591) zelená, oranžová, červená
(641) 004818035, 6.1.2006
(731) Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

633-2007
20.1.2003
31
31 - Potraviny pre zvieratá.

(591) žltá, zelená, modrá, červená, biela, čierna
(641) 003015484, 20.1.2003
(731) BEDUCO, naamloze venootschap, Wasserijstraat 25,
2900 Schoten, BE;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

947-2007
8.1.2005
Z-283350
16.7.2004
PL
10
10 - Lekárske diagnostické zariadenia pre in vitro
testy.

(540) GLUCOSENSE
(641) 004181848, 8.1.2005; Z-283350, 16.7.2004
(731) Novopan Trading Limited, 20-22 Bedford Row,
London WC1R 4JS, GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky na základe prihlášok ochranných známok vzniknutých
premenou ochranných známok spoločenstva
„Účinky prihlášok ochranných známok a zapísaných ochranných známok vzniknutých premenou prihlášok ochranných známok spoločenstva a ochranných známok spoločenstva s dátumom podania, priority a seniority pred dňom prístupu Slovenskej
republiky k EÚ nastávajú na území SR dňom 1. 5. 2004.“
(210)

(111)

634-2007
636-2007

219012
219013

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
9 (511)
(511)

219012
14.8.2007
19.12.2010
634-2007
19.12.2000
35, 36, 41, 42
35 - Reklama a propagácia, obchodný manažment,
obchodná správa a administratíva, sekretárske služby, kancelárske práce, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, analýzy nákupných
cien a veľkoobchodných cien, nábor zamestnancov, rozširovanie a distribúcia reklamných materiálov, komerčné informačné kancelárie, organizovanie výstav a veľtrhov na obchodné a reklamné účely, poradenstvo v obchodnej činnosti, personálne poradenstvo, poradenstvo pri vedení podnikov, odborné obchodné poradenstvo, vedenie
kartoték v počítači, systematické usporiadanie
údajov v počítačových databázach, usporiadanie
údajov podľa určitého kľúča v počítačových databázach, prieskum trhu, uverejňovanie reklamných textov, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce, pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov, marketing
(prieskum predaja), prieskum trhu, public relations - vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov
medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským
prostredím), rozhlasová reklama, sekretárske služby, služby telefónnych odkazovačov, podpora
predaja (pre tretie osoby), prenájom reklamných
materiálov a reklamných plôch, rozširovanie reklamných materiálov, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, predvádzanie tovaru, služby
reklamných agentúr, rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov, príprava inzertných
stĺpcov, vydávanie reklamných alebo náborových
textov, najmä prospektov, poštových správ (mailings), katalógov, reklamné a propagačné činnosti a kancelárske práce ako služby na tvorbu verejne prístupných informačných internetových
stránok, podpora predaja a organizovanie obchodných kontaktov na internete, organizovanie a uzatváranie obchodných transakcií (pre tretie osoby),
organizovanie zmlúv týkajúcich sa nákupu a predaja tovarov (nákupno-predajných zmlúv), distribúcia tovarov na reklamné účely; maloobchodná
činnosť s programami na dátové spojenie analýz
obchodných metód a postupov; rezervovanie vstupeniek na športové a zábavné podujatia.
36 - Udržiavanie (finančná podpora) cyklistického
tímu.
41 - Výchova a vzdelávanie, výcvik, zábava, organizovanie súťaží, športových a kultúrnych aktivít, meranie času na športových udalostiach, pre-

nájom športového vybavenia (s výnimkou vozidiel); prevádzkovanie športových zariadení, služby športovísk a služby kempingov so športovým
zameraním a prázdninových táborov (zábava);
organizovanie športových súťaží, služby cyklistických klubov, vydávanie kníh, služby diskoték,
služby pre oddych a rekreáciu, prevádzkovanie
rekreačných zariadení; kluby a štúdiá zdravia
a športu; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, organizovanie živých vystúpení a predstavení, organizovanie, riadenie
a prevádzkovanie agentúr pre atlétov; organizovanie, zabezpečovanie a vedenie športových
podujatí; praktický výcvik, organizovanie športových súťaží, najmä cyklistických pretekov; výroba divadelných alebo iných predstavení; organizovanie, zabezpečovanie a vedenie seminárov, workshopov (výcvik), kolokvií, konferencií, kongresov a sympózií; organizovanie plesov a lotérií,
prevádzkovanie športových zariadení a zábavných
parkov, výroba videofilmov, strihanie videopások, požičiavanie videopások a videokaziet, uverejňovanie (publikácia) obrázkov a/alebo informácií prostredníctvom lokálnych a celosvetových
počítačových sietí (pre tretie osoby), prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov, požičiavanie
videokamier, prenájom videokamier.
42 - Prenájom strojového času počítačových databáz, prenájom zariadení na spracovanie údajov,
počítačové programovanie, tvorba počítačového
softvéru, inštalácia, spúšťanie a aktualizovanie počítačových programov, profesionálne poradenstvo
s výnimkou obchodného alebo podnikateľského,
poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, tvorba softvéru, prenájom počítačového
softvéru, obnovovanie počítačových databáz, servis počítačových programov, prieskum v oblasti
využitia počítačov, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), grafický a umelecký dizajn, prenájom strojového času počítačových databáz, ofsetová tlač, fotografovanie, fotoateliéry
(služby), projektová činnosť, štúdie technických
projektov, kontrola kvality, sieťotlač (sérigrafia),
fotografické služby, najmä služby fotografa, tvorba záznamov a nahrávok a vytváranie obrázkov
(obrazových informácií) a fotografií s použitím
digitálnych prostriedkov, príprava, tvorba a zostavovanie tlačovín, služby softvérových spoločností, najmä tvorba a servis programov, služby poskytovateľa internetových služieb, najmä zabezpečovanie a prenájom času do dátových sietí a počítačových databáz na internete a organizovanie
výmeny a prenosu informácií na internete, internetové služby, najmä poskytovanie a inštalácia
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pamäťového priestoru pevného disku za účelom
umožnenia prístupu informácií na internet (hosting), aktivácia doménových mien a tvorba internetových informačných stránok pre poskytovateľov služieb a riadiace funkcie vzťahujúce sa na
uvedené, riadenie, manažment a udržiavanie (podpora) prístupu a účasti na internete (management
and maintenance of a presence on the Internet),
tvorba internetových/intranetových stránok; aktualizovanie, inštalácia, spúšťanie, tvorba, prenájom,
obnovovanie a servis počítačového softvéru; tvorba programov na spojenie údajov analýz obchodných metód a postupov, tvorba programov na
prenos údajov na dátových nosičoch, tvorba programov na spájanie počítačových systémov a programov, adaptácia programov a prenosu dát na
existujúce počítačové systémy, tvorba a vývoj softvéru na tvorbu reklamy, na reklamné a propagačné filmy, reklamné spoty, identifikáciu vysielania
(broadcast identification), na interpoláciu materiálov v určitom intervale (interval material) a na
počítačom animovanú reklamu, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, prieskum
v oblasti využitia počítačov, spracovanie údajov,
služby databáz, prenájom zariadení na spracovanie údajov, tlač (tlačenie), tvorba prezentácií pre
obchodovanie a výrobky na internete, vývoj
a výskum zahrnutý v tr. 42, organizovanie a prenájom prístupu a strojového času počítačových
databáz, tvorba prezentácií na počítačových sieťach, najmä na internete zahrnuté v tr. 42, tvorba
programov pre prácu na dátových sieťach, online
služby, najmä inštalácia webových stránok na internete pre tretie osoby, poskytovanie, sprístupňovanie a prenájom prístupu a/alebo strojového
času na webové stránky (domovské stránky) na
internete, prezentácia a umiestňovanie internetových reklamných a propagačných stránok (homepages) vo vyhľadávacích zariadeniach, prieskum v oblasti využitia počítačov, bezpečnostné,
resp. zabezpečovacie služby, elektronické monitorovanie (systémové riadenie spracovania) obrazu a zvuku, kontrola (dozor) výrobných procesov, výrobných inštalácií, výrobných jednotiek,
maloobchodných a veľkoobchodných podnikov,
skladov a skladového hospodárstva, verejných
a súkromných budov, verejnej dopravy, staníc
metra, železničných staníc, športových objektov,
výstav, udalostí veľkého rozsahu a verejnej zábavy každého druhu, servis počítačových programov, poskytovanie náhrady prístrojov počas
údržby/servisu a/alebo opráv počítačového hardvéru a softvéru, monitorov, tlačiarní, súradnicových zapisovačov, osvetľovacích prístrojov a zariadení, prenájom počítačového hardvéru a softvéru, počítačových periférnych zariadení, služby
centier poskytujúcich operatívny servis, riadenie
servisných centier, najmä diaľková diagnóza, resp.
diagnostické služby a servis počítačového softvéru, využívajúc dátové linky, najmä prostredníctvom internetu, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru a monitorov, aktualizovanie
počítačových programov, obnovovanie počítačových databáz, prieskum v oblasti využitia počítačov, fotoateliéry (služby), služby softvérových spoločností (services of a software company), najmä
tvorba a servis programov.

(540)

(646) 002008191, 19.12.2000
(732) Coast Stores Limited, The Triangle, Stanton Harcourt Industrial Estate, Stanton Harcourt, OX29 5UT
Witney Oxfordshire, GB;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
9 (511)
(511)

219013
14.8.2007
28.7.2007
636-2007
28.7.1997
3, 18, 25, 28
3 - Prípravky na odstraňovanie mejkapu, ambra
(parfuméria), prípravky proti poteniu, aromatické
látky, arómy, vône, éterické esencie, esenciálne
(éterické) oleje, kozmetika na obočie, ceruzky na
obočie, avivážne prípravky; kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné účely, kozmetické prípravky do kúpeľa, farbiace prípravky do kúpeľa,
bergamotový olej, bieliace krémy na pokožku,
výťažky z kvetov (parfuméria), základy na kvetinové parfumy, kozmetické krémy, neutralizačné
prípravky na trvalú vlnu; dezodoranty na osobnú
potrebu, dezinfekčné mydlá, dezodoračné mydlá,
vonné drevo, voňavé vrecúška na bielizeň, parfumovaná voda, chlórnan draselný, depilačné prípravky, depilačné vosky, farby na vlasy, farbiace
prípravky na hygienické účely, kozmetické farby,
tuky na kozmetické účely; geraniol a prípravky
na zväčšenie objemu vlasov, šampóny, vlasové
vody, kozmetické krémy, kozmetické prípravky
určené na starostlivosť o pleť, ionón (parfuméria),
jazmínový olej, lepiace prípravky na lepenie umelých vlasov, lepiace prípravky na lepenie umelých mihalníc, kolínske vody, kozmetické prípravky, kozmetické taštičky, kozmetické ceruzky, ozdobné kozmetické obtlačky, umelé nechty
a mihalnice; levanduľový olej a levanduľová voda, rúže, vody na kozmetické účely, mejkap, mandľové mlieko na kozmetické účely, mandľový
olej, mandľové mydlo, skrášľovacie masky, medicinálne mydlá, pižmo, ústne vody, nie na lekárske účely, laky na nechty, ošetrovacie prípravky
na nechty, oleje na toaletné účely; oleje do parfumov a vôní, oleje na kozmetické účely, papierové šablóny na očný mejkap, voňavky, oleje do
parfumov a vôní a voňavkárskeho tovaru, voňavkársky tovar, mentol pre parfumériu, pomády na
kozmetické účely, mejkap (práškový), holiace
prípravky a mydlá na holenie, čistiace mlieko na
toaletné účely, ružový olej, safrol, šampóny, kozmetické prípravky na zoštíhlenie, mejkap, prípravky na líčenie a mejkap (práškový); mydlá
proti poteniu nôh, opaľovacie prípravky, kozmetické ceruzky, toaletné prípravky, toaletné mydlá
a vody, vazelína na kozmetické účely, peroxid
vodíka na kozmetické účely, vata a vatové tyčinky na kozmetické účely, kadidlo, kozmetické prípravky na mihalnice, prípravky na čistenie zubov, citrónové éterické oleje, éterické oleje z cédrového dreva.
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18 - Koža a imitácie kože a tovary vyrobené z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach, aktovky, kufríky, plážové tašky, kožené baliace tašky,
peňaženky, náprsné tašky, diplomatické kufríky
a kancelárske dosky (folders), nákupné tašky,
peňaženky, nie z drahých kovov, kufríky, kabelky, cestovné kufre, kufríky s toaletnými potrebami, ruksaky, dáždniky, slnečníky, školské aktovky, školské tašky, torby.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy, čiapky, klobúky, obleky, kostýmy, baretky, blúzky, kožušinové goliere (boa), šaty, galoše, gamaše, opasky,
členková obuv, šatky, šály, podpinky, ramienka
na dámskej bielizni, závoje na klobúky, saká, bundy (stuff), čiapky (priliehavé), kapucne, konfekcia, goliere, peleríny (krátke), čiapky, kravaty; bielizeň, manžety (časti odevov), čiapky, plášte, kabáty, čiapky, štítky (čiapkové), vrchné ošatenie,
chrániče uší (ako pokrývka hlavy), pulóvre, cyklistické oblečenie, vodovzdorné textílie, sukne, sandále, šatky, šály, šerpy, šnurovacie topánky, ponožky, pánske podväzky, podväzky na ponožky,
športová obuv, topánky, čižmy, šnurovacie topánky, espadrily (letná obuv s pleteným zvrškom
a podošvou z prírodného materiálu), pančuchy,
svetre, bavlnené ošatenie, tielka, tričká, uniformy,
bielizeň, vesty, pletiarsky tovar; cylindre; všetko
zahrnuté v triede 25.
28 - Rybárske potreby a vybavenie, lopty na hranie, lopty do bazénov, guľky na hranie, hračky,
gymnastické a športové tovary (nezahrnuté v iných
triedach), chrániče na píšťaly, lyže, obaly na lyže, lyžiarske viazanie, boxerské rukavice, výplety
na rakety, disky (športové náradie), topánky na
korčuľovanie na ľade, cvičebné zariadenia na posilňovanie hrudníka; šermiarske rukavice, šermiarske masky, šermiarske zbrane, bedmintonové košíky, harpúny (ako športové náradie), golfové palice, golfové vaky a tašky, gymnastické zariadenia a náradie, rukavice na kriket, činky, klzáky,
hokejky, prístroje a zariadenia na fitnes, stroje na
fyzické cvičenie, tašky s kriketovými potrebami,
siete (športové potreby), tenisové siete, šípky (hra),
prstene (hra, pri ktorej sa hádžu krúžky na tyčky),
kolieskové korčule, kolobežky; povrazy a výplety
pre rakety, rakety, korčule, korčule, korčuliarska
obuv na ľade, surfovacie lyže, plutvy na plávanie, plachetnice (malé), lyže, hrany lyží, škrabky
na lyže, vosky na lyže, surfovacie dosky, prstene
(hra, pri ktorej sa krúžky hádžu na kolíky), in-line korčule, hrany, čepele kolieskových korčúľ
(roller blades), skejtbordy, surfovacie lyže, basketbalové lopty, volejbalové lopty, futbalové lopty, hádzanárske lopty.
(540)

(591) oranžová, žltá, zelená, fialová, červená, čierna
(646) 000605568, 28.7.1997
(732) Coast Stores Limited, The Triangle, Stanton Harcourt Industrial Estate, Stanton Harcourt, OX29 5UT
Witney Oxfordshire, GB;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky bez zmeny
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

1432-2004
1295-2005
1623-2005
1650-2005
1886-2005
1922-2005
2016-2005
2256-2005
2320-2005
2321-2005
2322-2005
2407-2005
2408-2005
2409-2005
2410-2005
2411-2005
2416-2005
2448-2005
36-2006
38-2006
72-2006
83-2006
97-2006
196-2006
405-2006
676-2006
772-2006
948-2006
981-2006
989-2006
1087-2006
1091-2006
1237-2006
1328-2006
1329-2006
1330-2006
1331-2006
1429-2006
1459-2006
1462-2006
1516-2006
1534-2006
1549-2006
1550-2006
1551-2006
1552-2006
1553-2006
1642-2006
1643-2006
1644-2006
1646-2006
1653-2006
1655-2006
1656-2006
1657-2006
1658-2006
1659-2006
1660-2006
1661-2006
1662-2006
1663-2006

218786
218787
219029
219035
218788
218789
219017
218896
218790
218791
218897
218792
218793
218898
218899
218900
218901
218902
218794
218795
218796
218797
218798
219019
218799
218800
219023
218903
218801
218802
218803
218804
218806
218807
218808
218809
218810
218811
219020
218812
218813
218814
218815
218816
218817
218818
218819
218820
218821
218822
218823
218824
218825
218826
218827
218828
218829
218830
218831
218832
218833

1684-2006
1734-2006
1741-2006
1744-2006
1747-2006
1749-2006
1758-2006
1773-2006
1816-2006
1817-2006
1832-2006
1833-2006
1836-2006
1837-2006
1838-2006
1839-2006
1846-2006
1882-2006
1883-2006
1884-2006
1889-2006
1892-2006
1900-2006
1903-2006
1915-2006
1925-2006
1928-2006
1929-2006
1930-2006
1931-2006
1932-2006
1933-2006
2041-2006
2047-2006
2050-2006
2056-2006
2064-2006
2065-2006
2066-2006
2089-2006
2092-2006
2093-2006
2110-2006
2143-2006
2145-2006
2146-2006
2147-2006
2148-2006
2153-2006
2154-2006
2155-2006
2156-2006
2158-2006
2159-2006
2160-2006
2162-2006
2163-2006
2164-2006
2223-2006
2240-2006
2283-2006

218834
218835
218836
218837
218838
218839
218840
218841
218842
218843
218844
218845
218846
218847
218848
218849
218850
218851
218852
218853
218854
218855
218856
218857
218858
218859
218860
218861
218862
218863
218864
218865
218777
218866
218867
218868
218869
218870
218871
218872
218904
218905
218873
218874
218875
218906
218907
218908
218876
218877
218878
218879
218880
218881
218882
218883
218884
218909
218910
218885
218886

2284-2006
2285-2006
2288-2006
2300-2006
2301-2006
2304-2006
2305-2006
2306-2006
2307-2006
2309-2006
2315-2006
2325-2006
2329-2006
2330-2006
2331-2006
2332-2006
2334-2006
2336-2006
2337-2006
2373-2006
5023-2006
5059-2006
5132-2006
5609-2006
5722-2006
5898-2006
5905-2006
5913-2006
5938-2006
5939-2006
5958-2006
5992-2006
6016-2006
6025-2006
6028-2006
6029-2006
6030-2006
6031-2006
6054-2006
6055-2006
6056-2006
6058-2006
6059-2006
6060-2006
6061-2006
6082-2006
6084-2006
6105-2006
6118-2006
6146-2006
6181-2006
6182-2006
6183-2006
6184-2006
6186-2006
6187-2006
6192-2006
6193-2006
6194-2006
6195-2006
6196-2006

218911
218912
218913
218914
218915
218887
218916
218917
218918
218919
218920
218888
218889
218890
218891
218892
218893
218894
218895
218921
218922
218923
218924
218925
218926
218927
219034
218928
218929
218930
218931
218932
218933
218934
218935
218936
218937
218938
218939
218940
218941
218942
218943
218944
218945
218946
218947
218948
218949
218950
218951
218952
218953
218954
218955
218956
218957
218958
218959
218960
218961

6197-2006
6198-2006
6203-2006
6212-2006
6217-2006
6247-2006
6248-2006
6249-2006
6288-2006
6290-2006
6319-2006
6325-2006
6333-2006
6336-2006
6341-2006
6346-2006
6360-2006
6361-2006
6376-2006
6378-2006
6395-2006
6414-2006
6415-2006
6416-2006
6417-2006
6418-2006
6419-2006
6452-2006
6453-2006
6455-2006
6460-2006
6466-2006
6471-2006
6483-2006
6484-2006
6495-2006
6496-2006
6501-2006
6502-2006
6503-2006
6506-2006
6507-2006
6512-2006
6513-2006
6514-2006
24-2007
38-2007
41-2007
54-2007
55-2007
56-2007
250-2007
514-2007
515-2007
552-2007
569-2007
5213-2007
5255-2007

218962
218963
218964
218965
218966
218967
218968
218969
218970
218971
218972
218973
218974
218975
218976
218977
218978
218979
218980
218981
218982
218983
218984
218985
218986
218987
218988
218989
218990
218991
218992
218993
218994
218995
218996
218997
218998
218999
219000
219001
219002
219003
219004
219005
219006
218778
219007
219008
219009
219010
219011
218779
218780
218781
218782
218783
218784
218785
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218777
7.8.2007
8.11.2016
2041-2006
8.11.2006
3.5.2007
HOT SPAS EUROPE s. r. o., Dopravná 5, 831 06
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218778
7.8.2007
8.1.2017
24-2007
8.1.2007
3.5.2007
mkem, spol. s r. o., Továrenská 15, 064 01 Stará
Ľubovňa, SK;
(740) Rzymanová Kamila, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218779
7.8.2007
5.2.2017
250-2007
5.2.2007
3.5.2007
ENERGOkno, Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218780
7.8.2007
13.3.2017
514-2007
13.3.2007
3.5.2007
ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o., Cikkerova 5,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Mišura Ernest, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218781
7.8.2007
13.3.2017
515-2007
13.3.2007
3.5.2007
ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o., Cikkerova 5,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Mišura Ernest, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218782
7.8.2007
16.3.2017
552-2007
16.3.2007
3.5.2007
Čerínska minerálka, s. r. o., Čačín 64, 974 01 Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

218783
7.8.2007
22.3.2017
569-2007
22.3.2007
3.5.2007

183

(732) GALIMEX, s.r.o., Sučianska cesta 49, 036 08 Martin - Priekopa, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218784
7.8.2007
28.2.2017
5213-2007
28.2.2007
3.5.2007
ETIS Slovakia, a.s., Studená 8, 821 04 Bratislava, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218785
7.8.2007
7.3.2017
5255-2007
7.3.2007
3.5.2007
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)

218786
9.8.2007
30.4.2014
1432-2004
30.4.2004
2.6.2005
Saint-Gobain Weber Terranova spol. s r. o., Stará
Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218787
13.8.2007
20.7.2015
1295-2005
20.7.2005
3.5.2007
City Hotels, s. r. o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218788
13.8.2007
9.9.2012
1886-2005
9.9.2002
3.5.2007
Longevity Health Products Inc., 308 East Bay
Street, Nassau, BS;
(740) Skottke Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218789
13.8.2007
17.10.2015
1922-2005
17.10.2005
3.5.2007
BURLING LIMITED, P. O. Box 71 Craigmuir
Chambers, Road Town, Tortola, VG;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218790
13.8.2007
15.12.2015
2320-2005
15.12.2005
3.5.2007
HENDY, s. r. o., Tr. SNP 75, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218791
13.8.2007
15.12.2015
2321-2005
15.12.2005
3.5.2007
HENDY, s. r. o., Tr. SNP 75, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218792
13.8.2007
22.12.2015
2407-2005
22.12.2005
3.5.2007
Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218793
13.8.2007
22.12.2015
2408-2005
22.12.2005
3.5.2007
Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218794
13.8.2007
9.1.2016
36-2006
9.1.2006
3.5.2007
ESO Euroškola-Slovensko, spol. s r. o. Prešov,
Volgogradská 13, 080 01 Prešov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218795
13.8.2007
9.1.2016
38-2006
9.1.2006
3.5.2007
ESO Euroškola-Slovensko, spol. s r. o. Prešov,
Volgogradská 13, 080 01 Prešov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

218796
13.8.2007
13.1.2016
72-2006
13.1.2006
3.5.2007

(732) ProGamers s. r. o., Muchova 15/237, 160 00 Praha - Dejvice, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218797
13.8.2007
16.1.2016
83-2006
16.1.2006
3.5.2007
BADAM, s. r. o., Bebravská 5, 821 07 Bratislava, SK;
(740) Šiagiová Martina, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218798
13.8.2007
19.1.2016
97-2006
19.1.2006
3.5.2007
KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218799
13.8.2007
1.3.2016
405-2006
1.3.2006
3.5.2007
Republikové centrum Zväz telesne postihnutej
mládeže, Žabotova 2, 811 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218800
13.8.2007
7.4.2016
676-2006
7.4.2006
3.5.2007
PERKINS, a. s., Partizánska 84, 058 01 Poprad, SK;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218801
13.8.2007
25.5.2016
981-2006
25.5.2006
3.5.2007
KERKO, a. s., Tomášikova 35, 043 22 Košice, SK;
Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

218802
13.8.2007
26.5.2016
989-2006
26.5.2006
435168
6.3.2006
CZ
3.5.2007
PRAGOSOJA, spol. s r. o., U Habrovky 247/11,
140 00 Praha, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218803
13.8.2007
8.6.2016
1087-2006
8.6.2006
3.5.2007
CBA SK, a. s., Mierová 303, 017 01 Považská
Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218804
13.8.2007
8.6.2016
1091-2006
8.6.2006
3.5.2007
Nagy Tibor, Svodov 128, 937 01 Želiezovce, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218806
13.8.2007
3.7.2016
1237-2006
3.7.2006
3.5.2007
OBUV PARTIZÁNSKE a. s., Nádražná 891, 958 01
Partizánske, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218807
13.8.2007
20.7.2016
1328-2006
20.7.2006
3.5.2007
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)

218808
13.8.2007
20.7.2016
1329-2006
20.7.2006
3.5.2007
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)

218809
13.8.2007
20.7.2016
1330-2006
20.7.2006
3.5.2007
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)

218810
13.8.2007
20.7.2016
1331-2006
20.7.2006
3.5.2007
B.B.P. s. r. o., Azalková 8, 821 01 Bratislava, SK;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

185

218811
13.8.2007
8.8.2016
1429-2006
8.8.2006
3.5.2007
Benetin Kamil, Ing., Železničiarska 52, 080 01
Prešov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218812
13.8.2007
14.8.2016
1462-2006
14.8.2006
3.5.2007
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218813
13.8.2007
18.8.2016
1516-2006
18.8.2006
3.5.2007
Českomoravská vína, spol. s r.o., Průmyslová oblast 1220, 692 11 Mikulov, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218814
13.8.2007
21.8.2016
1534-2006
21.8.2006
3.5.2007
Báťková Roxana, Poľná 74, 974 05 Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218815
13.8.2007
24.8.2016
1549-2006
24.8.2006
3.5.2007
I.D.C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Cehláriková Andrea, JUDr., Trnava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218816
13.8.2007
24.8.2016
1550-2006
24.8.2006
3.5.2007
I.D.C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Cehláriková Andrea, JUDr., Trnava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218817
13.8.2007
24.8.2016
1551-2006
24.8.2006
3.5.2007
I.D.C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Cehláriková Andrea, JUDr., Trnava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218818
13.8.2007
24.8.2016
1552-2006
24.8.2006
3.5.2007
I.D.C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Cehláriková Andrea, JUDr., Trnava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218819
13.8.2007
24.8.2016
1553-2006
24.8.2006
3.5.2007
I.D.C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Cehláriková Andrea, JUDr., Trnava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218820
13.8.2007
5.9.2016
1642-2006
5.9.2006
3.5.2007
Národné tenisové centrum, a. s., Príkopova 6,
831 03 Bratislava, SK;
(740) Moška Igor, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218821
13.8.2007
5.9.2016
1643-2006
5.9.2006
3.5.2007
Babarcsíková Magdaléna, Východná 5, 044 71 Čečejovce, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218822
13.8.2007
6.9.2016
1644-2006
6.9.2006
3.5.2007
Credit Clearing Center, a. s., Mlynské Nivy 48,
820 05 Bratislava, SK;
(740) Malík Vladimír, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218823
13.8.2007
6.9.2016
1646-2006
6.9.2006
3.5.2007
E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. a Delaware Limited Liability Company, Lawrenceville - Princeton Road, 08540 Princeton, New Jersey, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218824
13.8.2007
7.9.2016
1653-2006
7.9.2006
3.5.2007
Sarantis Polska S.A., ul. Pulawska 42 C, 05-500
Piaseczno, PL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218825
13.8.2007
7.9.2016
1655-2006
7.9.2006
3.5.2007
Sara Lee Household and Body Care Nederland
B.V., Vleutensevaart 35, 3532 AD Utrecht, NL;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218826
13.8.2007
8.9.2016
1656-2006
8.9.2006
3.5.2007
NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA, Záhradnícka 153, 821 08 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218827
13.8.2007
8.9.2016
1657-2006
8.9.2006
3.5.2007
NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA, Záhradnícka 153, 821 08 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218828
13.8.2007
8.9.2016
1658-2006
8.9.2006
3.5.2007
NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA, Záhradnícka 153, 821 08 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218829
13.8.2007
8.9.2016
1659-2006
8.9.2006
3.5.2007
NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA, Záhradnícka 153, 821 08 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218830
13.8.2007
8.9.2016
1660-2006
8.9.2006
3.5.2007
SLOVAK INVEST CORPORATION, a. s., Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218836
13.8.2007
22.9.2016
1741-2006
22.9.2006
3.5.2007
NOVO - NMN - AUTOMATENTECHNIK, spol.
s r. o., Humenské námestie 1, 851 07 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218831
13.8.2007
8.9.2016
1661-2006
8.9.2006
3.5.2007
SLOVAK INVEST CORPORATION, a. s., Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218832
13.8.2007
8.9.2016
1662-2006
8.9.2006
3.5.2007
ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ
SPRÁVA SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218833
13.8.2007
8.9.2016
1663-2006
8.9.2006
3.5.2007
ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ
SPRÁVA SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218834
13.8.2007
13.9.2016
1684-2006
13.9.2006
3.5.2007
Timonity, s. r. o., Gelnická 18, 831 06 Bratislava, SK;
Olexová Zuzana, JUDr., Bratislava, SK;

218835
13.8.2007
20.9.2016
1734-2006
20.9.2006
3.5.2007
MAST-JÄGERMEISTER AG, Jägermeisterstraße 7-15, 38296 Wolfenbüttel, DE;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

218837
13.8.2007
23.1.2014
1744-2006
23.1.2004
3.5.2007
Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Jayhawk
Towers, 700 S.W. Jackson Street, Suite 202, Topeka, Kansas 66603, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218838
13.8.2007
25.9.2016
1747-2006
25.9.2006
3.5.2007
Lamanna Edoardo, Loc. Madonna Di Mezzastrada 147, 52040 Arezzo, IT;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218839
13.8.2007
25.9.2016
1749-2006
25.9.2006
3.5.2007
Carlife PMP, spol. s r. o., Senovážné nám. 8, 110 00
Praha, CZ;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218840
13.8.2007
28.9.2016
1758-2006
28.9.2006
3.5.2007
DANA CORPORATION, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Virginia, Toledo, Ohio, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218841
13.8.2007
1.10.2016
1773-2006
1.10.2006
3.5.2007
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)

218842
13.8.2007
9.10.2016
1816-2006
9.10.2006
3.5.2007
ČOPAN ŠTEFAN, S. TEAM, Jasenov 230, 066 01
Jasenov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218843
13.8.2007
9.10.2016
1817-2006
9.10.2006
3.5.2007
Rigo Ján, Z. Kodálya 1418/18, 925 21 Sládkovičovo, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218844
13.8.2007
11.10.2016
1832-2006
11.10.2006
3.5.2007
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)

218845
13.8.2007
11.10.2016
1833-2006
11.10.2006
3.5.2007
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)

218846
13.8.2007
12.10.2016
1836-2006
12.10.2006
3.5.2007
Marko-Schuhfabrik GmbH, Hauptstrasse 35,
A-4794 Kopfing, AT;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218847
13.8.2007
12.10.2016
1837-2006
12.10.2006
3.5.2007
Bartoš Pavel, WESTEN, Pivničný rad 12, 984 01
Lučenec, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218848
13.8.2007
12.10.2016
1838-2006
12.10.2006
3.5.2007
INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 3-7, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Hrčková Jolana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218849
13.8.2007
12.10.2016
1839-2006
12.10.2006
3.5.2007
INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 3-7, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Hrčková Jolana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218850
13.8.2007
12.10.2016
1846-2006
12.10.2006
3.5.2007
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)

218851
13.8.2007
19.10.2016
1882-2006
19.10.2006
3.5.2007
1-ST CATERING GROUP-MIKUŠ JÁN, Žitavská 6, 821 07 Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218852
13.8.2007
19.10.2016
1883-2006
19.10.2006
3.5.2007
1-ST CATERING GROUP-MIKUŠ JÁN, Žitavská 6, 821 07 Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218853
13.8.2007
20.10.2016
1884-2006
20.10.2006
3.5.2007
TREND Holding, spol. s r. o., Rezedová 5, 851 01
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218854
13.8.2007
20.10.2016
1889-2006
20.10.2006
3.5.2007
NIKA, spol. s r. o., Nová 135, 017 01 Považská
Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218855
13.8.2007
20.10.2016
1892-2006
20.10.2006
3.5.2007
ZIS, s. r. o., Červenej armády 75, 977 01 Turčianske Teplice, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218856
13.8.2007
23.10.2016
1900-2006
23.10.2006
3.5.2007
NEALKO ORAVAN, spol. s r. o., Priemyselná 392,
027 42 Podbiel, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218859
13.8.2007
25.10.2016
1925-2006
25.10.2006
3.5.2007
SB INMART, a.s., Duklianska 21, 085 01 Bardejov, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218860
13.8.2007
26.10.2016
1928-2006
26.10.2006
3.5.2007
Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218861
13.8.2007
26.10.2016
1929-2006
26.10.2006
3.5.2007
Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218862
13.8.2007
26.10.2016
1930-2006
26.10.2006
3.5.2007
ADK spol. s r.o., U Průhonu 22, 170 00 Praha, CZ;
Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

218857
13.8.2007
23.10.2016
1903-2006
23.10.2006
3.5.2007
Remarkplast Slovakia s.r.o., Weisseho 16, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218863
13.8.2007
26.10.2016
1931-2006
26.10.2006
3.5.2007
ADK spol. s r.o., U Průhonu 22, 170 00 Praha, CZ;
Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218858
13.8.2007
24.10.2016
1915-2006
24.10.2006
3.5.2007
Wyeth Holdings Corporation, Five Giralda Farms,
Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

218864
13.8.2007
26.10.2016
1932-2006
26.10.2006
3.5.2007
Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218865
13.8.2007
4.5.2015
1933-2006
4.5.2005
3.5.2007
ALDEMAR, A.G., Grafenauweg 10, CH-6301 Zug,
CH;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218866
13.8.2007
9.11.2016
2047-2006
9.11.2006
3.5.2007
AUTO PALACE BRATISLAVA, s. r. o., Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

218867
13.8.2007
9.11.2016
2050-2006
9.11.2006
Z20060852A
13.5.2006
HR
3.5.2007
Metro International S. A., 11, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, LU;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218868
13.8.2007
10.11.2016
2056-2006
10.11.2006
3.5.2007
NIKA, spol. s r. o., Nová 135, 017 01 Považská
Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218869
13.8.2007
10.11.2016
2064-2006
10.11.2006
3.5.2007
MAGNET, spol. s r. o., Sokolská 85, 960 01
Zvolen, SK;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218870
13.8.2007
10.11.2016
2065-2006
10.11.2006
3.5.2007
MAGNET, spol. s r. o., Sokolská 85, 960 01
Zvolen, SK;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218871
13.8.2007
10.11.2016
2066-2006
10.11.2006
3.5.2007
Motyčík Miroslav, Dr., Vincúrska 8, 902 01 Pezinok, SK;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218872
13.8.2007
13.11.2016
2089-2006
13.11.2006
3.5.2007
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218873
13.8.2007
16.11.2016
2110-2006
16.11.2006
3.5.2007
H+H International A/S, Dampfaergevej 27-29,4.,
2100 Kobenhavn O, DK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218874
13.8.2007
22.11.2016
2143-2006
22.11.2006
3.5.2007
PACE JEANS s. r. o., Solní 19, 301 00 Plzeň, CZ;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218875
13.8.2007
23.11.2016
2145-2006
23.11.2006
3.5.2007
Lenczová Terézia, Mostná 17, 949 01 Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218876
13.8.2007
23.11.2016
2153-2006
23.11.2006
3.5.2007
Milan Binčík - SIEBI, Štefánikova 15, 921 01 Piešťany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 10 - 2007 - SK (zapísané ochranné známky)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218877
13.8.2007
23.11.2016
2154-2006
23.11.2006
3.5.2007
Hermal Kurt Herrmann GmbH & Co OHG, Scholtzstrasse 3, D-21465 Reinbek, DE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218878
13.8.2007
23.11.2016
2155-2006
23.11.2006
3.5.2007
Hermal Kurt Herrmann GmbH & Co OHG, Scholtzstrasse 3, D-21465 Reinbek, DE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218879
13.8.2007
23.11.2016
2156-2006
23.11.2006
3.5.2007
MECOM INVESTMENT s. r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218880
13.8.2007
24.11.2016
2158-2006
24.11.2006
3.5.2007
ALGOTECH, s. r. o., Račianska 13, 831 02 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218881
13.8.2007
24.11.2016
2159-2006
24.11.2006
3.5.2007
JAGA GROUP, s. r. o., Imricha Karvaša, 811 07
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218882
13.8.2007
24.11.2016
2160-2006
24.11.2006
3.5.2007
JAGA GROUP, s. r. o., Imricha Karvaša, 811 07
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

218883
13.8.2007
24.11.2016
2162-2006
24.11.2006
3.5.2007
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(732) Hobža Petr, Chaloupky 72, 696 62 Strážnice, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218884
13.8.2007
24.11.2016
2163-2006
24.11.2006
3.5.2007
Hobža Petr, Chaloupky 72, 696 62 Strážnice, CZ;
Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218885
13.8.2007
5.12.2016
2240-2006
5.12.2006
3.5.2007
Kabel Plus, s.r.o., Rázusova 1, 040 01 Košice, SK;
Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218886
13.8.2007
12.12.2016
2283-2006
12.12.2006
3.5.2007
Vondráčková Lucie, Dvouletky 2898/501, 100 00
Praha - Strašnice, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218887
13.8.2007
14.12.2016
2304-2006
14.12.2006
3.5.2007
ChoFam s. r. o., Buzulucká 1, 040 22 Košice, SK;
Tomko Ľubomír, Ing., Hanušovce, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218888
13.8.2007
21.12.2016
2325-2006
21.12.2006
3.5.2007
MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218889
13.8.2007
22.12.2016
2329-2006
22.12.2006
3.5.2007
VÍNO - MASARYK s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
909 01 Skalica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218890
13.8.2007
22.12.2016
2330-2006
22.12.2006
3.5.2007
VÍNO - MASARYK s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
909 01 Skalica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218891
13.8.2007
22.12.2016
2331-2006
22.12.2006
3.5.2007
VÍNO - MASARYK s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
909 01 Skalica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218892
13.8.2007
22.12.2016
2332-2006
22.12.2006
3.5.2007
VÍNO - MASARYK s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
909 01 Skalica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218893
13.8.2007
22.12.2016
2334-2006
22.12.2006
3.5.2007
DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218894
13.8.2007
22.12.2016
2336-2006
22.12.2006
3.5.2007
DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218895
13.8.2007
22.12.2016
2337-2006
22.12.2006
3.5.2007
DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

218896
14.8.2007
7.12.2015
2256-2005
7.12.2005

(442) 3.5.2007
(732) City Hotels, s. r. o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218897
14.8.2007
15.12.2015
2322-2005
15.12.2005
3.5.2007
HENDY, s. r. o., Tr. SNP 75, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218898
14.8.2007
22.12.2015
2409-2005
22.12.2005
3.5.2007
Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218899
14.8.2007
22.12.2015
2410-2005
22.12.2005
3.5.2007
Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218900
14.8.2007
22.12.2015
2411-2005
22.12.2005
3.5.2007
Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218901
14.8.2007
22.12.2015
2416-2005
22.12.2005
3.5.2007
Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218902
14.8.2007
29.12.2015
2448-2005
29.12.2005
3.5.2007
TREND Holding, spol. s r. o., Rezedova 5, 820 07
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218903
14.8.2007
22.5.2016
948-2006
22.5.2006
3.5.2007
IFA NET, s. r. o., Pri starom letisku 40, 831 07
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218904
14.8.2007
14.11.2016
2092-2006
14.11.2006
3.5.2007
BLACK FASHION, s. r. o., Mierová 16-18, 821 05
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218905
14.8.2007
14.11.2016
2093-2006
14.11.2006
3.5.2007
BLACK FASHION, s. r. o., Mierová 16-18, 821 05
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218906
14.8.2007
23.11.2016
2146-2006
23.11.2006
3.5.2007
ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., LTD.,
A corporation organized and existing under the
laws of P. R. China, No. 8 Changchun Road, Hi-tech
Industrial Park, Zhengzhou, CN;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218907
14.8.2007
23.11.2016
2147-2006
23.11.2006
3.5.2007
ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., LTD.,
A corporation organized and existing under the
laws of P. R. China, No. 8 Changchun Road, Hi-tech
Industrial Park, Zhengzhou, CN;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218908
14.8.2007
23.11.2016
2148-2006
23.11.2006
3.5.2007
Advertis, s. r. o., Námestie Š. Moysesa 15, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218909
14.8.2007
24.11.2016
2164-2006
24.11.2006
3.5.2007
MEGASHOP, s. r. o., Borová 3178/18, 010 07
Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218910
14.8.2007
4.12.2016
2223-2006
4.12.2006
3.5.2007
TRINOM, a. s., Jána Mrvu 4, 949 01 Nitra, SK;
Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218911
14.8.2007
12.12.2016
2284-2006
12.12.2006
3.5.2007
OLMA, a. s., Pavelkova 18, 772 11 Olomouc, CZ;
Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218912
14.8.2007
12.12.2016
2285-2006
12.12.2006
3.5.2007
Antidopingový výbor Slovenskej republiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava, SK;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218913
14.8.2007
12.12.2016
2288-2006
12.12.2006
3.5.2007
Logman, a. s., Jaskový rad 75, 831 01 Bratislava,
SK;
(740) Benčíková Zdenka, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218914
14.8.2007
13.12.2016
2300-2006
13.12.2006
3.5.2007
Matulániová Anna, Pavlova Ves 42, 032 21 Pavlova Ves, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218915
14.8.2007
13.12.2016
2301-2006
13.12.2006
3.5.2007
Matuláni Štefan, Pavlova Ves 42, 032 21 Pavlova Ves, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218916
14.8.2007
14.12.2016
2305-2006
14.12.2006
3.5.2007
Secure W control, a. s., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218917
14.8.2007
15.12.2016
2306-2006
15.12.2006
3.5.2007
REZPA, spol. s r. o., Dolný Val 3, 010 01 Žilina, SK;
Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218918
14.8.2007
15.12.2016
2307-2006
15.12.2006
3.5.2007
Senická mliekáreň, a. s., Priemyselná 1339, 905 27
Senica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218919
14.8.2007
18.12.2016
2309-2006
18.12.2006
3.5.2007
Rádi Ladislav, Tešmák 236, 936 01 Šahy, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

218920
14.8.2007
20.11.2010
2315-2006
20.11.2000
3.5.2007
AMEDEI S.r.l., Via San Gervasio, 29, 56020 La
Rotta - Pontedera (PI), IT;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218921
14.8.2007
29.12.2016
2373-2006
29.12.2006
3.5.2007
Letavay Tomáš, Mgr., POLYGRAFIA GUTENBERG, Šumperská 35/9, 971 01 Prievidza, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218922
14.8.2007
11.1.2016
5023-2006
11.1.2006
3.5.2007
BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218923
14.8.2007
13.1.2016
5059-2006
13.1.2006
3.5.2007
Nadácia Danubiana, Borská 6, 841 04 Bratislava, SK;
Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218924
14.8.2007
1.2.2016
5132-2006
1.2.2006
3.5.2007
OXALIS, spol. s r. o., K Teplinám 663, 763 15
Slušovice, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218925
14.8.2007
25.5.2016
5609-2006
25.5.2006
3.5.2007
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218926
14.8.2007
15.6.2016
5722-2006
15.6.2006
3.5.2007
Costa Limited, Whitbread Court, Houghton Hall
Business Park, Porz Avenue, Dunstable, Bedfordshire LU5 5XE, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218927
14.8.2007
8.8.2016
5898-2006
8.8.2006
3.5.2007
Večeřa Vladimír, Teyschlova 1100/22, 635 00 Brno,
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)

218928
14.8.2007
10.8.2016
5913-2006
10.8.2006
3.5.2007
Green Ways, s. r. o., Na Pasekách 15, 831 06 Bratislava, SK;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218929
14.8.2007
14.8.2016
5938-2006
14.8.2006
3.5.2007
Amiga, Inc., 167 Madison Avenue, Suite 301,
New York, NY 10016, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218930
14.8.2007
14.8.2016
5939-2006
14.8.2006
3.5.2007
Amiga, Inc., 167 Madison Avenue, Suite 301,
New York, NY 10016, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218931
14.8.2007
17.8.2016
5958-2006
17.8.2006
3.5.2007
Forestville Consulting, s. r. o., Františka Klimeša 685/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218932
14.8.2007
30.8.2016
5992-2006
30.8.2006
3.5.2007
Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, CZ;
Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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218933
14.8.2007
5.9.2016
6016-2006
5.9.2006
3.5.2007
J.A.M. FILM 1999, s. r. o., Gallayova 19, 841 02
Bratislava, SK;
(740) Chmelíková Jana, RNDr., Bratislava, SK;

218934
14.8.2007
6.9.2016
6025-2006
6.9.2006
3.5.2007
The affiliate „Image Holding“ of the Joint-Stock
Company „Image Holding ApS“, Pervomayskaya
street, 2b, v. Novoe Zaporozhye, Zaporozhye region, Zaporozhian district, 70420, UA;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218935
14.8.2007
7.9.2016
6028-2006
7.9.2006
3.5.2007
NESS Slovensko, a. s., Na Hrebienku 31, 811 02
Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218936
14.8.2007
7.9.2016
6029-2006
7.9.2006
3.5.2007
Across Wealth Management, o.c.p., a. s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218937
14.8.2007
7.9.2016
6030-2006
7.9.2006
3.5.2007
Across Finance, a. s., Mlynské nivy 45, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218938
14.8.2007
7.9.2016
6031-2006
7.9.2006
3.5.2007
Across Finance, a. s., Mlynské nivy 45, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218939
14.8.2007
20.9.2016
6054-2006
20.9.2006
3.5.2007
MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company, Október huszonharmadika u. 18, 1117 Budapest, HU;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218940
14.8.2007
20.9.2016
6055-2006
20.9.2006
3.5.2007
MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company, Október huszonharmadika u. 18, 1117 Budapest, HU;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218941
14.8.2007
20.9.2016
6056-2006
20.9.2006
3.5.2007
MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company, Október huszonharmadika u. 18, 1117 Budapest, HU;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218942
14.8.2007
20.9.2016
6058-2006
20.9.2006
3.5.2007
Henkel ČR, spol. s r. o., U Průhonu 10, 170 04
Praha, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218943
14.8.2007
20.9.2016
6059-2006
20.9.2006
3.5.2007
Henkel ČR, spol. s r. o., U Průhonu 10, 170 04
Praha, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218944
14.8.2007
20.9.2016
6060-2006
20.9.2006
3.5.2007
Henkel ČR, spol. s r. o., U Průhonu 10, 170 04
Praha, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218945
14.8.2007
20.9.2016
6061-2006
20.9.2006
3.5.2007
Henkel ČR, spol. s r. o., U Průhonu 10, 170 04
Praha, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218946
14.8.2007
22.9.2016
6082-2006
22.9.2006
3.5.2007
ALBATROS GROUP, s. r. o., Živnostenská 2,
811 06 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218947
14.8.2007
25.9.2016
6084-2006
25.9.2006
3.5.2007
JAMELSON GROUP, s. r. o., Opletalova 70,
841 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218948
14.8.2007
28.9.2016
6105-2006
28.9.2006
3.5.2007
TECHFAST MANUFACTURING SDN BHD,
No. 11, Jalan Pasaran 23/5, Seksyen 23, 40300
Shah Alam, Selangor, MY;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218949
14.8.2007
29.9.2016
6118-2006
29.9.2006
3.5.2007
MAC TV, s. r. o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Ďurček Peter, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218950
14.8.2007
9.10.2016
6146-2006
9.10.2006
3.5.2007
COMPEX - SLOVAKIA spol. s r. o., Furdekova 16,
851 03 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218951
14.8.2007
16.10.2016
6181-2006
16.10.2006
3.5.2007
KAPA LEASING, s. r. o., Roľnícka 10, 831 07
Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218952
14.8.2007
16.10.2016
6182-2006
16.10.2006
3.5.2007
KAPA LEASING, s. r. o., Roľnícka 10, 831 07
Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218953
14.8.2007
16.10.2016
6183-2006
16.10.2006
3.5.2007
KAPA LEASING, s. r. o., Roľnícka 10, 831 07
Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218954
14.8.2007
16.10.2016
6184-2006
16.10.2006
3.5.2007
Barošová Nataša, Mgr., Palisády 42, 811 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218955
14.8.2007
17.10.2016
6186-2006
17.10.2006
3.5.2007
PRETO, s. r. o., Celulózka 3494, 011 61 Žilina, SK;
Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218956
14.8.2007
17.10.2016
6187-2006
17.10.2006
3.5.2007
PRETO, s. r. o., Celulózka 3494, 011 61 Žilina, SK;
Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

218957
14.8.2007
18.10.2016
6192-2006
18.10.2006
3.5.2007
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(732) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218958
14.8.2007
18.10.2016
6193-2006
18.10.2006
3.5.2007
MO Slovakia s. r. o., Žitná 7226/48, 831 06 Bratislava, SK;
(740) Machaj Martin, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218959
14.8.2007
19.10.2016
6194-2006
19.10.2006
3.5.2007
MYSTIQ, s. r. o., Dostojevského rad 1, 811 09
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218960
14.8.2007
19.10.2016
6195-2006
19.10.2006
3.5.2007
Ragtime, spol. s r. o., Dr. Vladimíra Clementisa 10,
821 02 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218961
14.8.2007
19.10.2016
6196-2006
19.10.2006
3.5.2007
Ragtime, spol. s r. o., Dr. Vladimíra Clementisa 10,
821 02 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218962
14.8.2007
19.10.2016
6197-2006
19.10.2006
3.5.2007
Ragtime, spol. s r. o., Dr. Vladimíra Clementisa 10,
821 02 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218963
14.8.2007
19.10.2016
6198-2006
19.10.2006
3.5.2007
Ragtime, spol. s r. o., Dr. Vladimíra Clementisa 10,
821 02 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218964
14.8.2007
19.10.2016
6203-2006
19.10.2006
3.5.2007
ASOCIÁCIA INTERNETOVÝCH MÉDIÍ, záujmové združenie právnických osôb, Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Beňa Matej, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

218965
14.8.2007
23.10.2016
6212-2006
23.10.2006
01408/2006
12.7.2006
CH
3.5.2007
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)

218966
14.8.2007
25.10.2016
6217-2006
25.10.2006
3.5.2007
Nováková Nikoleta, PaedDr./INOVATRAINING,
Vajnorská 28, 831 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218967
14.8.2007
27.10.2016
6247-2006
27.10.2006
3.5.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218968
14.8.2007
27.10.2016
6248-2006
27.10.2006
3.5.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218969
14.8.2007
27.10.2016
6249-2006
27.10.2006
3.5.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218970
14.8.2007
31.10.2016
6288-2006
31.10.2006
3.5.2007
APOLLO REAL, s. r. o., Ružinovská 42, 821 01
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218971
14.8.2007
31.10.2016
6290-2006
31.10.2006
3.5.2007
HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné - Kútiky 637,
760 01 Zlín, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218972
14.8.2007
8.11.2016
6319-2006
8.11.2006
3.5.2007
CRESCO Invest Group, s. r. o., Hviezdoslavovo
nám. 14, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218973
14.8.2007
9.11.2016
6325-2006
9.11.2006
3.5.2007
CAPITOL, akciová spoločnosť, Ružová dolina 6,
821 08 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218974
14.8.2007
10.11.2016
6333-2006
10.11.2006
3.5.2007
Unipart Group Limited, Unipart House, Garsington Road, Cowley, Oxford OX4 2PG, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218975
14.8.2007
13.11.2016
6336-2006
13.11.2006
3.5.2007
I & J, s. r. o., Papánkovo nám. 16, 821 03 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218976
14.8.2007
13.11.2016
6341-2006
13.11.2006
3.5.2007
The affiliate „Image Holding“ of the Joint-Stock
Company „Image Holding ApS“, Pervomayskaya
street, 2b, v. Novoe Zaporozhye, Zaporozhye region, Zaporozhian district, 70420, UA;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218977
14.8.2007
14.11.2016
6346-2006
14.11.2006
3.5.2007
DELTA M, spol. s r. o., Palisády 37, 811 06 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218978
14.8.2007
15.11.2016
6360-2006
15.11.2006
3.5.2007
NIKEA, spol. s r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218979
14.8.2007
15.11.2016
6361-2006
15.11.2006
3.5.2007
NIKEA, spol. s r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218980
14.8.2007
22.11.2016
6376-2006
22.11.2006
3.5.2007
Société des Produits Nestlé S. A., Vevey, CH;
Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

218981
14.8.2007
23.11.2016
6378-2006
23.11.2006
3.5.2007
Koczotowski Marcin, Tomášikova 13, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218982
14.8.2007
27.11.2016
6395-2006
27.11.2006
3.5.2007
SEVAPHARMA a. s., Korunní tř. 108, 101 03 Praha, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218983
14.8.2007
5.12.2016
6414-2006
5.12.2006
3.5.2007
GG, a. s., Pod brehmi 6, 841 03 Bratislava, SK;
Koštial Ján, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218984
14.8.2007
5.12.2016
6415-2006
5.12.2006
3.5.2007
GG, a. s., Pod brehmi 6, 841 03 Bratislava, SK;
Koštial Ján, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218985
14.8.2007
5.12.2016
6416-2006
5.12.2006
3.5.2007
GG, a. s., Pod brehmi 6, 841 03 Bratislava, SK;
Koštial Ján, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218986
14.8.2007
5.12.2016
6417-2006
5.12.2006
3.5.2007
GG, a. s., Pod brehmi 6, 841 03 Bratislava, SK;
Koštial Ján, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218987
14.8.2007
5.12.2016
6418-2006
5.12.2006
3.5.2007
GG, a. s., Pod brehmi 6, 841 03 Bratislava, SK;
Koštial Ján, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218988
14.8.2007
5.12.2016
6419-2006
5.12.2006
3.5.2007
GG, a. s., Pod brehmi 6, 841 03 Bratislava, SK;
Koštial Ján, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218989
14.8.2007
12.12.2016
6452-2006
12.12.2006
3.5.2007
Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218990
14.8.2007
12.12.2016
6453-2006
12.12.2006
3.5.2007
Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218991
14.8.2007
12.12.2016
6455-2006
12.12.2006
3.5.2007
Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218992
14.8.2007
12.12.2016
6460-2006
12.12.2006
3.5.2007
Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218993
14.8.2007
13.12.2016
6466-2006
13.12.2006
3.5.2007
GAMA GROUP a. s., Mánesova 3/11, 370 67
České Budějovice, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

218994
14.8.2007
13.12.2016
6471-2006
13.12.2006
3.5.2007
ASP s.r.o., Divina 467, 013 31 Divina, SK;
Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

218995
14.8.2007
14.12.2016
6483-2006
14.12.2006
3.5.2007

(732) Peter Martinka - MP Servis, Bojnická 10, 831 04
Bratislava - Nové Mesto, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218996
14.8.2007
14.12.2016
6484-2006
14.12.2006
3.5.2007
GEODÉZIA BRATISLAVA a.s., Pekná cesta 15,
834 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218997
14.8.2007
18.12.2016
6495-2006
18.12.2006
3.5.2007
UNIMED PHARMA, spol. s r. o., Oriešková 11,
821 05 Bratislava, SK;
(740) Tencerová Miroslava, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218998
14.8.2007
18.12.2016
6496-2006
18.12.2006
3.5.2007
Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, Ch-6000
Lucerne 6, CH;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

218999
14.8.2007
18.12.2016
6501-2006
18.12.2006
3.5.2007
MEGAMIN-SK, s. r. o., Moyzesova 3895/14,
902 01 Pezinok, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219000
14.8.2007
19.12.2016
6502-2006
19.12.2006
3.5.2007
PROTETIKA, a. s., Bojnická 10, 823 65 Bratislava, SK;

219001
14.8.2007
19.12.2016
6503-2006
19.12.2006
3.5.2007
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118
Bad Vilbel, DE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219002
14.8.2007
20.12.2016
6506-2006
20.12.2006
3.5.2007
Dansk Eternit Holding A/S, Sohngaardsholmsvej 2,
9100 Aalborg, DK;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219003
14.8.2007
20.12.2016
6507-2006
20.12.2006
3.5.2007
Pharma Agency, s. r. o., Zelený pruh 1091/109,
140 00 Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219004
14.8.2007
21.12.2016
6512-2006
21.12.2006
3.5.2007
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)

219005
14.8.2007
21.12.2016
6513-2006
21.12.2006
3.5.2007
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)
(740)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219006
14.8.2007
21.12.2016
6514-2006
21.12.2006
3.5.2007
Solomonová Kamila, Dúbrava 79, Snina, SK;
Pechová Rašlová Andrea, Mgr., Bratislava, SK;

219007
14.8.2007
10.1.2017
38-2007
10.1.2007
3.5.2007
NEW DIESEL, a. s., Obchodná 58, 811 06 Bratislava, SK;
(740) Pataj Marián, JUDr., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219008
14.8.2007
11.1.2017
41-2007
11.1.2007
3.5.2007
INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Hrčková Jolana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219009
14.8.2007
11.1.2017
54-2007
11.1.2007
3.5.2007
PIERCE CONTROL AUTOMATION - SK, spol.
s r. o., ČSA 1, 036 01 Martin, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219010
14.8.2007
11.1.2017
55-2007
11.1.2007
3.5.2007
PIERCE CONTROL AUTOMATION - SK, spol.
s r. o., ČSA 1, 036 01 Martin, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219011
14.8.2007
11.1.2017
56-2007
11.1.2007
3.5.2007
PIERCE CONTROL AUTOMATION - SK, spol.
s r. o., ČSA 1, 036 01 Martin, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219017
14.8.2007
31.10.2015
2016-2005
31.10.2005
4.1.2007
DYNEX, s. r. o., Tallerova 9, 811 02 Bratislava, SK;

219019
14.8.2007
1.2.2016
196-2006
1.2.2006
7.9.2006
AVIANA PLUS, s. r. o., Šenkvická 5, 902 01
Pezinok, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219020
14.8.2007
11.8.2016
1459-2006
11.8.2006
5.10.2006
Finančné centrum, a. s., Centrum 27/32, 017 01
Považská Bystrica, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219023
17.8.2007
24.4.2016
772-2006
24.4.2006
3.11.2006
Dziak Valentín, Ing., Strakova 258/5, 040 01 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219029
23.8.2007
5.9.2015
1623-2005
5.9.2005
7.7.2006
GREEN - SWAN PHARMACEUTICALS CR,
a. s., Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219034
30.8.2007
8.8.2016
5905-2006
8.8.2006
1.2.2007
Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Corporation, 345 Park Avenue, New York, New York
10154, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219035
30.8.2007
9.9.2015
1650-2005
9.9.2005
7.7.2006
CHIROSAN, s. r. o., Sadová 2, 922 03 Vrbové, SK;
Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
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Zapísané ochranné známky so zmenou
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

3502-97
2971-2004
299-2005
748-2005

219021
219025
219016
219014

1353-2005
2074-2005
2280-2005
2310-2005

219026
219018
219022
219015

1144-2006
1921-2006
2068-2006
2151-2006

218805
219030
219028
219031

2152-2006
5065-2006
5210-2006
6465-2006

219032
219033
219024
219027

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

218805
13.8.2007
16.6.2016
1144-2006
16.6.2006
3.5.2007
16, 35, 41, 42, 43
16 - Papier, lepenka, výrobky z papiera a z lepenky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačoviny, knihy, ročenky, publikácie, komiksy, spevníky, magazíny, letáky, noviny, albumy, periodiká, časopisy, katalógy, manuály, mapy, pamflety,
prospekty, plagáty, papiernický tovar, štítky, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, materiál
a nástroje na kreslenie a maľovanie, písacie potreby, inštruktážne a vyučovacie materiály, vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení, potreby na zväzovanie kníh, knižné väzby, záložky do kníh, tlačiarenské nástroje, kresby,
maľby, fotografie, pečiatky, obrazy, kalendáre,
perá, ceruzky, značkovacie ceruzky, farby ako školské pomôcky, štetce, maliarska výbava, značkovače, darčekové balenia tovarov patriace do tejto
triedy, menovky na darčeky, hodvábny papier na
balenie darčekov, škatule na darčeky/tovary patriace do tejto triedy, baliaci papier, poznámkové
bloky, obtlačky, papierové obrúsky a ostatný dekoratívny papierový tovar, papierový tovar a dekorácie na spoločenské zábavy, papierové obrusy
a pokrývky na stôl, papierové podložky pod riad,
papierové stužky a vlajky na spoločenské zábavy, predtlače a vzorky na vyšívanie, dekoratívne
obtlačky, pravítka, gumy, blahoželania, štítky a nálepky, papierové značky, transparenty, tabule, nie
elektrické, náhradné diely a príslušenstvo pre
všetky uvedené druhy výrobkov, všetko uvedené
patriace do tejto triedy.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; činnosť reklamných agentúr; rozhlasová a televízna
reklama; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie, aktualizovanie, zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; sprostredkovanie reklamy a inzercie; prieskum v oblasti reklamy; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarmi
uvedenými v triede 16; konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb uvedených
v triede 35; organizovanie spotrebiteľských súťaží.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov.
42 - Grafický dizajn.

43 - Rezervácia prechodného ubytovania, prenájom spotrebného tovaru spojený s prípravou a podávaním jedál, príprava a dodávka jedla do domu, usporadúvanie spoločenských zábav, recepcií s občerstvením, usporadúvanie ochutnávok
a prezentácií potravín a jedál.
(540) partyslava
(732) Lazar - Klostermann, s. r. o., Údernícka 3, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

219014
14.8.2007
19.4.2015
748-2005
19.4.2005
5.1.2006
9, 16, 24, 35
9 - Protipožiarne ochranné odevy, ohňovzdorné
obaly, ochranná obuv proti žiareniu, ohňu a iným
nebezpečenstvám, ochranné helmy, ochranné masky protipožiarne, ochranné obleky proti úrazom,
radiácii a ohňu, protipožiarne rukavice.
16 - Brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie),
časopisy, etikety s výnimkou textilných, kávové
filtre, papierové, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na
fľaše, periodické a neperiodické publikácie, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, tlačené
reklamné materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
24 - Barchet, bavlnené textílie, látky pre bielizeň,
plátenná bielizeň, brokáty, bukram (hrubé voskované plátno, najmä knihárske), cestovné prikrývky, čalúnnické látky, damask (tkanina), drožet (vzorované pretkávaná látka), držiaky na záclony a závesy z textilných materiálov, dverové
závesy, esparto (látka), flanel, flauš, gáza, závoj
(textília), látky z hodvábu, hodvábne tkaniny na
tlačové vzory, hrubé plátno, jutová látka, konopné tkaniny, krep (textília), krepon (jemná vlnená
tkanina), kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, látky s imitáciou kože, obliečka na matrace,
obliečky na podušky, obliečky na vankúše, textilné obrúsky, plachty, pleteniny (látky), posteľná
bielizeň, posteľné pokrývky a prikrývky, prikrývky, textílie, vlnené látky, nehorľavé textílie a materiály.
35 - Maloobchodný predaj tovaru uvedeného v triede 9, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblas-
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ti umenia, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely,
personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti,
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, reklama, rozširovanie reklamných materiálov, prieskum trhu, reklama, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie uvedených služieb, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz,
zoraďovanie údajov v počítačových databázach.

(540) DEVA
(732) DEVA F-M, s. r. o., Collo-louky 2140, 978 02
Frýdek - Místek, CZ;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

219015
14.8.2007
14.12.2015
2310-2005
14.12.2005
7.9.2006
32, 35, 43
32 - Pivo, 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, pivné koktaily.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; personálne poradenstvo,
pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, 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.
43 - Barové služby, bufety (rýchle občerstvenie),
hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne,
kaviarne, prevádzkovanie kempov, motelové služby, penzióny, poskytovanie prechodného ubytovania, prenájom prenosných stavieb, prenájom turistických stanov, reštaurácie (jedálne), samoobslužné reštaurácie, rezervácia hotelov, rezervácia
penziónov, rezervácia prechodného ubytovania,
turistické ubytovne, ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny), prenájom prechodného ubytovania, sprostredkovanie uvedených služieb.

(540)

(591) zelená, biela, červená
(732) CDR s. r. o., Dominikánske námestie 15, 040 01
Košice, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

219016
14.8.2007
21.2.2015
299-2005
21.2.2005
1.6.2006
29
29 - Mäsové konzervy; konzervované hotové jedlá
z mäsa, konzervované hotové jedlá z vnútorností;
konzervované hotové jedlá z mäsa, vnútorností
a rastlinných bielkovín; konzervy so zeleninou;
nátierky a paštéty v konzervách; konzervovaná
zelenina.

(540) FAMILY
(732) TATRAKON, spol. s r. o., Alžbetina 23, 058 01
Poprad, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

219018
14.8.2007
8.11.2015
2074-2005
8.11.2005
7.7.2006
16, 35, 41
16 - Brožúry, časopisy (periodiká), knihy, papierové obaly na spisy, plagáty, pohľadnice, prospekty, publikácie.
35 - Reklamné agentúry, obchodné alebo podnikateľské informácie, marketingové štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti, podpora predaja
(pre tretie osoby), reklama, reklama na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky).
41 - Gymnastický výcvik, informácie o možnostiach rekreácie, výchovno-zábavné klubové služby, kluby zdravia (telesné cvičenia), organizovanie a vedenie konferencií, prevádzkovanie športových zariadení, školenie, prenájom športovej
výstroje s výnimkou dopravných prostriedkov,
športové podujatia, služby športovísk, štadióny,
organizovanie športových súťaží, telesné cvičenia.

(540)

(591) oranžová, šedá, čierna
(732) Mokoš Michal, Slnečná 58, 974 04 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

219021
16.8.2007
27.11.2007
3502-97
27.11.1997
14.2.2000
29, 30, 32
29 - Mäso, hydina, ryby, zverina, mäsové výťažky, konzervy s ovocím, s rybami, so zeleninou, mäsové konzervy, sušená a varená zelenina a ovocie,
rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné mliečne
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výrobky vrátane mliečnych nápojov, jedlé oleje
a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, kávové náhradky, múka a obilné výrobky určené na ľudskú výživu vrátane ovsených vločiek a podobne, nápoje
z kávy, kakaa alebo čokolády, chlieb, sucháre,
med, sirup, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, čierne korenie, ocot, chuťové omáčky.
32 - Pivo, nealkoholické pivo, minerálne vody,
šumivé a iné nealkoholické nápoje ovocné šťavy
a nápoje s ovocných štiav.
(540) DALI
(732) Čanda Václav - CANDA, Moyzesova 11, 010 01
Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

219022
17.8.2007
9.12.2015
2280-2005
9.12.2005
3.11.2006
35
35 - Maloobchodné služby obchodného domu vo
vzťahu k toaletným potrebám, čistiacim potrebám na osobné použitie, parfumérii, kozmetike,
prípravkom na starostlivosť o pokožku, farmaceutickým a hygienickým prípravkom, súpravám
prvej pomoci, ústnej vode, prípravkom starostlivosti o zdravie na osobnú starostlivosť, kľúčenkám, zámkom, holiacim strojčekom, elektrickým
holiacim strojčekom, žiletkám, zubným kefkám,
elektrickým zubným kefkám, hrebeňom, špongiám,
rámikom na fotografie a obrázky; zrkadlám, domácim riadom a nádobám, sklenenému tovaru,
porcelánu, kryštálu a hrnčiarskym výrobkom; príborom a stolovému prestieraniu, klenotom, hodinárskym a časometrickým prístrojom, papieru,
kartónu a tovarom z týchto materiálov, tlačovinám, knihám, magazínom, plagátom, novinám,
papierovému tovaru, písacím potrebám, hracím
kartám, koženému tovaru a tovaru vyrábanému
z imitácie kože, kufrom a cestovným taškám, batožinám, dáždnikom, paliciam na chodenie, vakom a taškám nezahrnutým v iných triedach, textilnému tovaru, odevom, pokrývkam hlavy
a obuvi, hrám a hračkám, telocvičňovým a športovým výrobkom, jedlu a nápojom, konzervovanému jedlu, jedlu rýchleho občerstvenia, cukrovinkám, alkoholickým a/alebo nealkoholickým nápojom, pivu, tabaku, cigaretám, fajčiarskym predmetom, zápalkám; všetko obsiahnuté v triede 35.

(540) WATSON'S
(732) Watson Enterprises Limited, Trident Chambers,
Road Town, VG;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

219024
17.8.2007
17.2.2016
5210-2006
17.2.2006
6.4.2006
35, 37, 42
35 - Reklamná a propagačná činnosť; sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodná administratíva; kancelárske práce; marketing; obchodné
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alebo podnikateľské poradenstvo; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií.
37 - Čalúnenie a čalúnnické opravy; čistenie a tepovanie čalúneného nábytku; čistenie; upratovanie; čistenie interiérov a exteriérov budov; čistenie okien; čistenie žalúzií; prenájom čistiacich
strojov; pranie, pranie a žehlenie bielizne, šatstva,
záclon a závesov; údržba nábytku; údržba a opravy domov; tepovanie kobercov; čistenie automobilov; konzultácie, poradenstvo a poskytovanie
informácií v uvedených oblastiach.
42 - Dizajnérske služby a poradenstvo v oblasti
dizajnu; interiérová výzdoba; architektonické poradenstvo; priemyselný a umelecký dizajn.
(540) DANA - HOME SERVICE
(732) DANA - HOME SERVICE s. r. o., Gelnická 7603/14,
831 06 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

219025
22.8.2007
4.10.2014
2971-2004
4.10.2004
1.4.2005
32
32 - Prípravok na výrobu nealkoholických nápojov;
nealkoholické nápoje s ovocnými príchuťami.

(540) Horúce jablko
(732) JPLUS, s. r. o., Přátelství 550, 104 00 Praha - Uhříněves, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

219026
22.8.2007
25.7.2015
1353-2005
25.7.2005
4.5.2006
6, 7, 8, 35
6 - Kovový spojovací materiál, drôty oceľové a z farebných kovov, drôty zváracie a pájkovacie, zámočnícke výrobky kovové, nákovy, kovové pieskovacie kabíny, kovové kovania stavebné, dverné, okenné a nábytkové, kovové skrine a boxy na
náradie, stojany, kovové vráta, dvere a okná, kovové zárubne a okenné rámy, okenné parapety
kovové, ochranné mreže, odkvapové žľaby a odkvapové zvody kovové, držadlá kovové, zábradlia
kovové, schody a rebríky kovové.
7 - Stroje vrátane motorov na opracovanie a tvarovanie kovových aj nekovových materiálov, hydraulické a mechanické lisy, brúsky všetkého druhu (uhlové, vibračné, hranové, pásové, pneumatické), brúsne hlavy (časti strojov), brúsne kefy
(časti strojov), ostričky nástrojov (brúsky nástrojové), elektrické vŕtačky ručné, stojanové a stolné, vŕtacie hlavy a korunky (časti strojov), sústruhy, ohýbačky, pásové píly, kotúčové píly, drevoobrábacie stroje, hoblice, spinkovačky, klincovačky, frézky (stroje), zdvíhacie zariadenia, leštičky (stroje), mechanické ručné nástroje a náradia, ručné pneumatické náradia patriace do tr. 7,
pištole striekacie na farby, pištole na práškové
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lakovanie, pieskovacie pištole, elektrické lanové
navijaky, olepovačky hrán, ohýbacie stroje, tlakové umývačky, súčasti a príslušenstvá uvedených výrobkov, všetko v rámci tejto triedy.
8 - Náradie na opracovanie a tvarovanie kovových a nekovových materiálov vrátane ručných
nástrojov a náradí, zdviháky a zdvíhadlá na ručné
ovládanie, sťahováky, strojné zveráky a upínače,
pákové nožničky, prestrihovadlá, svorky a zveráky, upínacie dosky a upínacie prípravky, skľučovadlá a iné nástroje nahradzujúce funkciu skľučovadiel, nitovacie kliešte, stužovadlá, nitovačky
(ručné nástroje), súčasti a príslušenstvá uvedených výrobkov.
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu a maloobchodu vrátane sprostredkovateľských služieb v oblasti obchodu a maloobchodu
poskytovaných prostredníctvom globálnej počítačovej siete internet, on-line maloobchodné a veľkoobchodné vyhľadávanie a objednávanie pre
obchod so všeobecným a spotrebným tovarom,
reklamné služby poskytované prostredníctvom
globálnej počítačovej siete internet, poradenské
a konzultačné služby v oblasti reklamy, reklamné
služby a marketing, poskytovanie reklamných
plôch, reklama na internete, on-line inzercia, marketing, prezentácia užívateľov na internetových
stránkach, rozširovanie a poskytovanie reklamných a inzertných materiálov hlavne novín, časopisov určených na reklamu a propagáciu, prospektov, letákov, katalógov, reklamnej literatúry,
brožúr v tlačenej podobe, na iných nosných médiách či prostredníctvom siete internet alebo inej
podobnej verejnej či neverejnej siete.

(540) max-i-max
(732) Hrbáček Kamil, U Vysočanského pivovaru 701/3,
190 00 Praha, CZ;
(740) Šiška Milan, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

219027
22.8.2007
13.12.2016
6465-2006
13.12.2006
3.5.2007
35, 36, 37, 42
35 - Obchodná činnosť, poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, pomoc pri riadení
obchodnej činnosti, oceňovanie a odhady v oblasti podnikania, organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav a veľtrhov, reklama, reklamné agentúry, reklamné služby, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch.
36 - Správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, sprostredkovatelia nehnuteľností, realitné kancelárie, oceňovanie a odhady nehnuteľností, správcovstvo,
vedenie nájomných domov; prenájom bytov.
37 - Stavebníctvo, stavebná činnosť, výstavba
obchodných a veľtržných stánkov, budovanie závodov a tovární, stavebný dozor, prenájom stavebných strojov a zariadení, demolácia budov, izolovanie stavieb, dozor nad stavbami, murovanie,

utesňovanie budov a stavieb, montovanie lešení,
stavebné informácie.
42 - Architektúra, architektonické služby, projektovanie, štúdie technických projektov, architektonické poradenstvo, projektovanie stavieb, projektová činnosť, vypracovanie stavebných výkresov, prieskumy, inžinierske práce, grafický dizajn,
navrhovanie obalov, obalový dizajn, priemyselný
dizajn, umelecký dizajn.
(540)

(591) zlatožltá, striebornobiela, čierna, tmavosivá (antracitová)
(732) eurodesk s. r. o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Vodová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

219028
22.8.2007
13.11.2016
2068-2006
13.11.2006
3.5.2007
29, 35, 40
29 - Mäso; čerstvé, chladené a mrazené mäso; čerstvé, chladené a mrazené polotovary z mäsa; mäsové výrobky.
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými
v triede 29; obchodné sprostredkovanie v oblasti
nákupu a predaja tovarov uvedených v triede 29.
40 - Údenie potravín; rozoberanie a spracovanie
mäsa.

(540)

(732) MäsoSpiš, spol. s r. o., Podskala 1, 052 01 Spišská Nová Ves, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

219030
24.8.2007
25.10.2016
1921-2006
25.10.2006
5.4.2007
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 dojčatá, náplasti, materiály na obväzovanie, prípravky na ničenie pa-
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razitov, fungicídy, herbicídy, medicinálne bylinky a rastliny, prípravky založené na medicinálnych bylinkách a rastlinách, lekárske prípravky
na dentálnu starostlivosť, lekárske prípravky na
leštenie zubov, lekárske prípravky na bielenie zubov, lekárske prípravky na vymývanie ústnej dutiny, lekárske bieliace prípravky.
(540) BETANIL
(732) BIOFARM, Sp. z o.o., Ul. Walbrzyska No. 13,
60-198 Poznań, PL;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

219031
24.8.2007
23.11.2016
2151-2006
23.11.2006
3.5.2007
9, 35, 38, 41, 42
9 - Telekomunikačná technika všetkých druhov
vrátane interface na spojenie s výpočtovou technikou; výpočtová technika všetkých druhov vrátane periférnych zariadení, počítače, hardvér vrátane počítačových doplnkov, užívateľské počítače, prenosné počítače, notebooky a laptopy, prístroje na záznam, príjem, reprodukciu, prenos,
modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie, vysielanie, mixovanie a/alebo na rozširovanie
zvuku, videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát;
magnetické a optické nosiče údajov; elektronické
obvody na prenos programových dát; MP3 prehrávače; filmy; modemy; audiovizuálne prístroje
a zariadenia a prístroje na elektronické hry; settop boxy (časť hardvéru spojeného s televíznym
prijímačom, ktorému umožňuje prepojenie s internetom, inými káblovými digitálnymi zdrojmi,
a tak fungovať ako počítač); počítačové programy, najmä počítačové programy na prístup a použitie internetu, počítačové programy na riadenie
siete, počítačové obslužné programy, počítačové
programy na záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát; počítačový softvér, najmä
počítačový softvér poskytovaný z internetu, počítačový softvér na umožnenie pripojenia k bázam
dát a k internetu, počítačový softvér na umožnenie vyhľadávania dát; kopírovateľná digitálna
hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok, kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online z počítačových báz dát alebo z internetu.
35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, spracovanie dát; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch; prenájom
reklamného času vo všetkých komunikačných
médiách; služby obchodnej správy na spracovanie predaja prostredníctvom internetu; obchodné
informačné služby; poradenstvo v obchodnej činnosti súvisiacej s telekomunikáciami; reklama
a predvádzanie služieb a výrobkov na reklamné
účely a podporu predaja, reklama (online) v počítačovej sieti, inzercia výrobkov a služieb, prezentácia užívateľov na stránkach World Wide Web
v počítačovej sieti internet v rámci inzercie alebo
služieb, prieskum trhu, spracovanie a zasielanie
reklamných materiálov zákazníkom; vzťahy s verejnosťou, sprostredkovanie obchodných služieb.
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38 - Telekomunikačné a komunikačné služby, najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačného
pripojenia a prepojenia pre užívateľov sietí, poskytovanie telekomunikačného pripojenia a užívateľského prístupu na internet alebo na bázy
dát; prenos všetkých druhov signálov a informácií po verejnej telefónnej sieti (vrátane zabezpečenia nadväznosti vymedzenej časti verejnej telefónnej siete na medzinárodnú telekomunikačnú
sieť); príjem, vysielanie a prenos rozhlasových,
televíznych a ostatných komunikačných a telekomunikačných signálov a správ, telefónna a telegrafická komunikácia, komunikácia prostredníctvom optických káblov, počítačová komunikácia, prevádzkovanie rozhlasového a televízneho vysielania v sieťach elektronických komunikácií, prenájom telekomunikačných okruhov; prenájom telekomunikačných zariadení; informačné
kancelárie na poskytovanie informácií o uvedených službách; poskytovanie poradenstva o uvedených službách.
41 - Poskytovanie elektronických publikácií online, publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie počítačových hier
z počítačových báz dát alebo prostredníctvom
internetu (online); služby video- a audioprenájmu; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov, poskytované online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo
počítačovej siete; publikácia textov s výnimkou
reklamných a náborových; poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní,
poskytované online z počítačových báz dát alebo
internetu.
42 - Tvorba softvéru a programov, programovanie,
softvér - navrhovanie, inštalácia, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem
fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov
a dokumentov z fyzických médií na elektronické
médiá, návrh počítačových systémov, programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií, tvorba WWW prezentácií a riešenie WWW softvérov; údržba a aktualizácia počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov; poskytovanie informácií
týkajúcich sa počítačov a vybavenia počítačových sietí online; prenájom počítačov a počítačových softvérov; služby počítačového programovania, poskytované online; vytváranie a údržba webových stránok; vytváranie a údržba registra doménových mien; prenájom počítačov a softvérov,
hosťovanie na počítačových stránkach (WEB);
poradenské služby online alebo prostredníctvom
internetu; programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií, programovanie multimediálnych aplikácií, vytváranie
interaktívnych programov, počítačové animácie
a vizualizácie, obnovovanie databáz, tvorba špeciálnych softvérov pre služby zaisťovania bezpečnosti a ochrany informácií pred zneužitím.
(540) www.slovaktelekom.sk
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

219032
24.8.2007
23.11.2016
2152-2006
23.11.2006
3.5.2007
9, 35, 38, 41, 42
9 - Telekomunikačná technika všetkých druhov
vrátane interface na spojenie s výpočtovou technikou; výpočtová technika všetkých druhov vrátane periférnych zariadení, počítače, hardvér vrátane počítačových doplnkov, užívateľské počítače, prenosné počítače, notebooky a laptopy, prístroje na záznam, príjem, reprodukciu, prenos,
modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie, vysielanie, mixovanie a/alebo na rozširovanie
zvuku, videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát;
magnetické a optické nosiče údajov; elektronické
obvody na prenos programových dát; MP3 prehrávače; filmy; modemy; audiovizuálne prístroje
a zariadenia a prístroje na elektronické hry; settop boxy (časť hardvéru spojeného s televíznym prijímačom, ktorému umožňuje prepojenie s internetom, inými káblovými digitálnymi zdrojmi,
a tak fungovať ako počítač); počítačové programy, najmä počítačové programy na prístup a použitie internetu, počítačové programy na riadenie
siete, počítačové obslužné programy, počítačové
programy na záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát; počítačový softvér, najmä
počítačový softvér poskytovaný z internetu, počítačový softvér na umožnenie pripojenia k bázam
dát a k internetu, počítačový softvér na umožnenie vyhľadávania dát; kopírovateľná digitálna
hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok,
kopírovateľné elektronické publikácie poskytované online z počítačových báz dát alebo z internetu.
35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, spracovanie dát; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch; prenájom
reklamného času vo všetkých komunikačných
médiách; služby obchodnej správy na spracovanie predaja prostredníctvom internetu; obchodné
informačné služby; poradenstvo v obchodnej činnosti súvisiacej s telekomunikáciami; reklama
a predvádzanie služieb a výrobkov na reklamné
účely a podporu predaja, reklama (online) v počítačovej sieti, inzercia výrobkov a služieb, prezentácia užívateľov na stránkach World Wide Web
v počítačovej sieti internet v rámci inzercie alebo
služieb, prieskum trhu, spracovanie a zasielanie
reklamných materiálov zákazníkom; vzťahy s verejnosťou, sprostredkovanie obchodných služieb.
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby,
najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačného pripojenia a prepojenia pre užívateľov sietí,
poskytovanie telekomunikačného pripojenia a užívateľského prístupu na internet alebo na bázy
dát; prenos všetkých druhov signálov a informácií po verejnej telefónnej sieti (vrátane zabezpečenia nadväznosti vymedzenej časti verejnej telefónnej siete na medzinárodnú telekomunikačnú
sieť); príjem, vysielanie a prenos rozhlasových,
televíznych a ostatných komunikačných a telekomunikačných signálov a správ, telefónna a te-

legrafická komunikácia, komunikácia prostredníctvom optických káblov, počítačová komunikácia,
prevádzkovanie rozhlasového a televízneho vysielania v sieťach elektronických komunikácií,
prenájom telekomunikačných okruhov; prenájom
telekomunikačných zariadení; informačné kancelárie na poskytovanie informácií o uvedených
službách; poskytovanie poradenstva o uvedených
službách.
41 - Poskytovanie elektronických publikácií online, publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie počítačových hier
z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu (online); služby video- a audioprenájmu;
orga-nizovanie a vedenie konferencií, seminárov
a workshopov, poskytované online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov s výnimkou reklamných a náborových; poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní,
poskytované online z počítačových báz dát alebo
internetu.
42 - Tvorba softvéru a programov, programovanie, softvér - navrhovanie, inštalácia, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem
fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov
a dokumentov z fyzických médií na elektronické
médiá, návrh počítačových systémov, programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií, tvorba WWW prezentácií a riešenie WWW softvérov; údržba a aktualizácia počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov; poskytovanie informácií
týkajúcich sa počítačov a vybavenia počítačových sietí online; prenájom počítačov a počítačových softvérov; služby počítačového programovania, poskytované online; vytváranie a údržba
webových stránok; vytváranie a údržba registra
doménových mien; prenájom počítačov a softvérov, hosťovanie na počítačových stránkach (WEB);
poradenské služby online alebo prostredníctvom
internetu; programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií, programovanie multimediálnych aplikácií, vytváranie
interaktívnych programov, počítačové animácie
a vizualizácie, obnovovanie databáz, tvorba špeciálnych softvérov pre služby zaisťovania bezpečnosti a ochrany informácií pred zneužitím.
(540) www.telekom.sk
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

219033
24.8.2007
17.1.2016
5065-2006
17.1.2006
3.5.2007
9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42
9 - Elektrické, elektronické, optické, meracie, signalizačné, kontrolné prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu
zvuku, obrazu alebo dát; koncové a ostatné telekomunikačné zariadenia; vysielacie zariadenia;
prepájacie alebo smerovacie zariadenia, zabezpe-
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čovacie zariadenia proti odcudzeniu; zariadenia
na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy; počítačový
softvér, počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované online z počítačových báz dát alebo
z internetu týkajúce sa technických noriem alebo
noriem kvality v obchode; počítačový softvér na
umožnenie pripojenia k bázam dát a k internetu,
počítačový softvér na umožnenie vyhľadávania
dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná
z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok; MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; klávesnice; modemy;
audiovizuálne prístroje a zariadenia a prístro-je na
elektronické hry; čipové telefónne karty.
16 - Telefónne zoznamy; adresáre; diáre; kalendáre; inštruktážny materiál s výnimkou prístrojov
a zariadení.
35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, spracovanie dát; služby obchodnej správy na spracovanie predaja prostredníctvom internetu; obchodné informačné služby; poradenstvo v obchodnej činnosti súvisiacej s telekomunikáciami; reklama, predvádzanie služieb
a výrobkov na reklamné účely a na podporu predaja, prieskum trhu, spracovanie výpisov z účtu,
zasielanie reklamných materiálov zákazníkom;
vzťahy s verejnosťou, reklama (online) v počítačovej sieti, inzercia výrobkov a služieb, sprostredkovanie obchodných služieb.
36 - Služby v oblasti realít; manažment nehnuteľností a s tým súvisiace poskytovanie informácií a poradenstvo; poskytovanie informačných
služieb z oblasti poisťovníctva, finančníctva, peňažníctva, internetového bankovníctva poskytované online z počítačových báz dát alebo z internetu; vydávanie a predaj telekomunikačných cenín; finančný a operatívny lízing; sprostredkovanie bankových operácií.
37 - Inštalácia, údržba a servis telekomunikačného a komunikačného vybavenia; zriaďovanie,
výstavba a údržba telekomunikačných a komunikačných zariadení, výstavba a údržba telekomunikačných a komunikačných sietí; poradenské
a konzultačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby, najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačného
pripojenia a prepojenia pre užívateľov sietí, poskytovanie telekomunikačného pripojenia a užíva-teľského prístupu na internet alebo bázy dát;
prenos všetkých druhov signálov a informácií po
verejnej telefónnej sieti (vrátane zabezpečenia
nadväznosti vymedzenej časti verejnej telefónnej
sie-te na medzinárodnú telekomunikačnú sieť);
príjem, vysielanie a prenos rozhlasových, televíznych a ostatných komunikačných a telekomunikačných signálov a správ; telefónna a telegrafická komunikácia, komunikácia prostredníctvom
optických káblov, počítačová komunikácia, prenájom telekomunikačných okruhov; prenájom telekomunikačných zariadení; informačné kancelárie
na poskytovanie informácií o uvedených službách; poskytovanie poradenstva o uvedených službách.
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41 - Poskytovanie online elektronických publikácií, publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie online počítačových
hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; služby video- a audioprenájmu;
organizovanie a vedenie konferencií, seminárov
a workshopov poskytované online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov; poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a o vzdelávaní poskytované online z počítačových báz dát
alebo z internetu.
42 - Plánovanie a projektovanie telekomunikačných zariadení, návrh telekomunikačných, dátových a multimediálnych sietí; poskytovanie informácií týkajúcich sa počítačov a vybavenia počítačových sietí online; prenájom počítačov a počítačových softvérov; návrh, inštalácia, údržba
a aktualizácia počítačového softvéru (vrátane softvérových systémov) a počítačových programov;
služby počítačového programovania poskytované
online; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; vytváranie a údržba webových stránok; vytváranie a
údržba registra doménových mien; poradenstvo o
uvedených službách poskytované online z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom počítačov a softvérov, hosťovanie
na počítačových stránkach (WEB); pora-denské
služby online alebo prostredníctvom inter-netu;
poskytovanie prístupu online na účely vyhľadávania a obnovovania informácií; tvorba špeciálnych softvérov pre služby zaisťovania bezpečnosti a ochrany informácií pred zneužitím.
(540) Biznis Standard
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
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Obnovené ochranné známky
(210)

(111)

987
1672
9096
9753
10287
15624
40421
40483
40516
49956
50127
50128
50133
50171
50223
50276
55037
55205
55233
55263
55273
55274
55280
55284
55286
59133
3516-96
327-97
328-97
992-97
993-97
994-97
995-97
996-97
998-97
1175-97
1176-97
1177-97
1178-97
1179-97
1180-97
1181-97
1182-97
1189-97
1277-97
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

97818
98955
93931
97327
91508
101900
157465
157709
157796
163452
163600
163619
164197
164009
163709
163750
166750
166849
166857
167530
166784
167248
166916
167249
167251
179386
185776
186416
186417
178349
178350
178351
178352
178729
178346
180781
178713
178714
178715
178716
178717
178718
178719
187428
188778

(210)
1382-97
1513-97
1599-97
1674-97
1687-97
1812-97
1916-97
1917-97
1991-97
2041-97
2059-97
2063-97
2135-97
2141-97
2148-97
2149-97
2150-97
2153-97
2155-97
2163-97
2181-97
2193-97
2198-97
2201-97
2217-97
2218-97
2219-97
2220-97
2233-97
2236-97
2275-97
2276-97
2277-97
2279-97
2299-97
2307-97
2308-97
2328-97
2334-97
2345-97
2350-97
2351-97
2352-97
2354-97
2360-97

(111)
188331
187857
189696
191786
187222
188352
187923
187924
188868
187576
188364
188368
188109
187960
180282
180026
189234
188884
179933
191040
188396
188400
189222
191794
190688
194927
180890
195000
179934
190690
188410
188411
188412
188414
188432
187588
187589
188435
187601
190075
190691
190692
190693
190076
189720

91508
10.11.1937
10.11.2007
10.11.2017
10287
10.11.1937
1, 4
Mazacie oleje, chemická hmota ktorá znižuje vplyv
teploty na viskozitu mazacích olejov.

(540) PARATONE
(732) Chevron Intellectual Property LLC, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 6001
Bollinger Canyon Road, San Ramon, California
94583, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(210)
2367-97
2377-97
2378-97
2397-97
2436-97
2446-97
2450-97
2451-97
2452-97
2454-97
2455-97
2458-97
2468-97
2469-97
2496-97
2497-97
2498-97
2541-97
2571-97
2584-97
2603-97
2614-97
2632-97
2688-97
2704-97
2755-97
2788-97
2823-97
2824-97
2825-97
2827-97
2828-97
2829-97
2830-97
2831-97
2832-97
2833-97
2834-97
2835-97
2836-97
2837-97
2838-97
2839-97
2840-97
2841-97
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

(111)
190139
189387
189388
206240
188437
188442
188443
188005
188006
188007
188008
188011
188013
188014
188028
188029
188030
200575
198534
190147
189737
188054
206241
199927
188946
190696
188991
189759
189760
191799
189761
189762
189763
181140
190151
189764
189765
194849
196444
196445
189766
189767
189768
189769
189770

(210)
2842-97
2843-97
2844-97
2845-97
2846-97
2847-97
2848-97
2849-97
2850-97
2851-97
2852-97
2853-97
2855-97
2866-97
2867-97
2911-97
2953-97
2990-97
2998-97
2999-97
3046-97
3047-97
3049-97
3063-97
3073-97
3250-97
3538-97
3710-97
3711-97
3715-97
3716-97
3717-97
3718-97
3728-97
3729-97
3787-97
3788-97
3796-97
3802-97
3803-97
3804-97
3815-97
1538-98

(111)
189771
189772
189773
189774
189775
189776
189777
189778
189779
189780
189781
189782
189783
188066
188067
180531
188457
188484
188489
188490
193545
193044
189792
188083
191406
189033
188099
189151
189152
191416
191417
191418
191419
189485
189486
189505
189815
190997
189153
189154
190734
189157
196917

93931
16.11.1927
16.11.2007
16.11.2017
9096
16.11.1927
3, 4, 5, 29, 30
3 - Prípravky na čistenie, odstraňovanie mastnoty, mydlo, výrobky voňavkárske a kozmetické,
francovky.
4 - Sviečky a sviečkársky tovar.
5 - Dezinfekčné prostriedky.
29 - Umelé jedlé tuky, potraviny a požívatiny všetkých druhov.
30 - Požívatiny a potraviny všetkých druhov nezahrnuté do tr. 29.
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(540) Amica
(732) ALPA, a. s., Hornoměstská 378, 594 25 Velké
Meziříčí, CZ;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

97327
7.8.1937
7.8.2007
7.8.2017
9753
7.8.1937
1
Fluorované uhľovodíky používané ako chladivá,
pohonné látky a prípravky na hasenie ohňa.

(540) Freon
(732) E. I. du Pont de Nemours and Company, 1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

97818
31.10.1927
31.10.2007
31.10.2017
987
31.10.1927
3, 5
3 - Kozmetické prípravky.
5 - Lekárnické a dietetické prípravky.

(540) Aviril
(732) ALPA, a. s., Hornoměstská 378, 594 25 Velké
Meziříčí, CZ;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

98955
7.11.1947
7.11.2007
7.11.2017
1672
7.11.1947
3
3 - Všetky výrobky voňavkárske, kozmetické, lúhovacie a toaletné mydlá.

(540)

(591) zelená, sivá
(732) ALPA, a. s., Hornoměstská 378, 594 25 Velké Meziříčí, CZ;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
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101900
27.4.1948
27.4.2008
27.4.2018
15624
27.4.1948
11
Akumulátorové batérie, ich súčasti a príslušenstvo obsahujúce elektródy alebo dosky, nádoby,
vrchnáky, priehradky, svorkové spoje, vetracie
a plniace zátky a zadržovadlá.

(540)

(732) Exide Technologies, 13000 Deerfield Parkway,
Suite 200, Alpharetta, Georgia 30004, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

157465
3.8.1967
16.6.2007
16.6.2017
40421
16.6.1967
3
3 - Mydlá, pracie a čistiace prostriedky.

(540) PALMSIL
(732) Henkel Slovensko, spol. s r. o., Záhradnícka 91,
821 08 Bratislava, SK;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

157709
13.11.1967
4.8.2007
4.8.2017
40483
4.8.1967
3
3 - Prostriedky pracie, bieliace a odmasťovacie.

(540) DUOPON
(732) Enaspol a. s., Velvěty 79, 415 01 Teplice 1, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)
(540)

157796
5.9.1967
22.8.2007
22.8.2017
40516
22.8.1967
15
15 - Hudobné nástroje a súčiastky k nim.

(732) ELPRO - DELICIA, a. s., Příbram III/168, 261 01
Příbram, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163452
27.12.1977
6.5.2007
6.5.2017
49956
6.5.1977
1, 2, 4
Impregnačné materiály na báze minerálnych olejov na konzervovanie kovov, prírodných a umelých vlákien s výnimkou náterových farieb; prostriedky na dočasnú ochranu proti korózii; mazadlá na báze minerálnych olejov na mazanie
strojových súčastí, lán a ozubených súkolí, vrátane mazadiel antikoróznych.

(540)

(732) Elaskon Sachsen GmbH & Co. KG für Spezialschmierstoffe, Lohrmannstrasse 5-9, 01237 Dresden, DE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

163600
24.3.1978
1.8.2007
1.8.2017
50127
1.8.1977
16
16 - Zahadzovacie plienky, vyrobené úplne alebo
sčasti z papiera alebo z pijavého papiera, podobného materiálu.

(540) PAMPERS
(732) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio, Cincinnati,Ohio,
US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163619
7.4.1978
1.8.2007
1.8.2017
50128
1.8.1977
1, 3, 16
Prípravky na zmäkčovanie tkanín. Mydlá, čistiace prípravky pre domácnosť a práčovne, toaletné
mydlá, zubné pasty, ústne vody, šampóny, dezodoranty. Zahadzovacie plienky, výrobky z jemného papiera, ako toaletné šatky šatky na tvár a papierové uteráky.

(540)

(732) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163709
19.6.1978
30.9.2007
30.9.2017
50223
30.9.1977
27
Textilné rohože, koberce a kobercové podlahové
krytiny.

(540) MILLITRON
(732) MILLIKEN & COMPANY, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 920 Milliken Road,
Spartanburg, State of South Carolina 29303, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163750
14.7.1978
27.10.2007
27.10.2017
50276
27.10.1977
5
Gynekologické prípravky.

(540) DINOLYTIC
(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)

164009
8.3.1979
26.8.2007
26.8.2017
50171
26.8.1977
9
Elektrické prístroje na meranie uhlov a lineárnych
posunov.

(540) INDUCTOSYN
(732) RUHLE COMPANIES, INC., 99 Wall Street,
Valhalla, NY 10595, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

164197
17.10.1979
4.8.2007
4.8.2017
50133
4.8.1977
36
Všetky druhy ochrany poistením vrátane poistenia života, zdravia, renty, dôchodku a podielu zo
zisku, majetku a nehôd a spätného poistenia, tiež
administratívne služby, organizácia starostlivosti
o zdravie, peňažné obchody vrátane služieb poskytovania hypoték, služby v spojitosti s investíciami, cennými papiermi, nehnuteľnosťami a iná
činnosť realizovaná spoločnosťou priamo alebo
prostredníctvom zástupcu.
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(540)

(732) The Prudential Insurance Company of America,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New Jersey, Prudential Plaza, Newark, New Jersey 07101, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

166750
18.11.1987
26.2.2007
26.2.2017
55037
26.2.1987
34
Tabak a tabakové výrobky.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166784
5.1.1988
19.8.2007
19.8.2017
55273
19.8.1987
32
Nealkoholické nápoje.

(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166849
9.3.1988
6.7.2007
6.7.2017
55205
6.7.1987
3
Voňavkárske výrobky, skrášľovacie kozmetické
prípravky, mydlárske výrobky, líčidlá, najmä pastelové líčidlá očných viečok, éterické oleje, kozmetické výrobky, chemické a kozmetické prípravky na starostlivosť o vlasy, zubné pasty.

(540) PASTEL FOLIES
(732) BOURJOIS SAS, 12/14, rue Victor Noir, 92200
Neuilly sur Seine, FR;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

166857
21.3.1988
28.7.2007
28.7.2017
55233
28.7.1987
1
Chemické výrobky na použitie pri výrobe rastových regulátorov rastlín, rastové regulátory rastlín, hormóny pre rastliny, látky proti poľahnutiu
rastlín.

(540) SUMIUP
(732) Sumitomo Chemical Co., Ltd., 27-1, Shinkawa
2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(732) Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku,
Tokyo, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)
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166916
11.5.1988
26.8.2007
26.8.2017
55280
26.8.1987
9
Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne účely, prístroje a nástroje navigačné, t. j. prístroje
a nástroje určené na prenášanie rozkazov, na meranie a prístroje všeobecne používané pri riadení
lodí a lietadiel, prístroje a nástroje geodetické
a elektrické, nezačlenené do iných tried, prístroje
a nástroje na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje fotografické, kinematografické, optické vrátane premietačov obrazov a zväčšovacích prístrojov, prístroje a nástroje na váženie, meranie, prístroje
a nástroje signalizačné vrátane píšťaliek (signálnych), prístroje a nástroje na kontrolné účely,
prístroje a nástroje na účely záchranné a učebné,
automaty uvádzané do činnosti vhodením mince
alebo známky, prístroje na záznam a reprodukciu
hovoreného slova, zapisovacie pokladnice a počítacie prístroje vrátane kancelárskych a dierovacích strojov, hasiace prístroje, špeciálne puzdrá
na prístroje a nástroje, ktoré sú zaradené do tejto
triedy. Spínacie zariadenia vrátane telefónneho
spínacieho zariadenia, telegrafného spínacieho zariadenia, dátového spínacieho zariadenia. Telefónne zariadenia. Komunikačné zariadenia vrátane
nosných prenosných zariadení, rádio-komunikačných zariadení, rozhlasových zariadení, zariadení
na diaľkový prenos. Zariadenia na spracovanie
informácií vrátane elektronických počítačov, tlačiarenských zariadení, terminálových zariadení, periférnych zariadení. Aplikované elektronické prístroje vrátane zapisovacích pokladníc, kontrolných pokladníc, elektronických kopírovacích strojov. Rádiolokačné zariadenia. Meracie zariadenia.
Polovodičové súčiastky. Elektrické drôty a káble.
Požiarne poplachové zariadenia.

(540)

(732) OKI Electric Industry Co. Ltd., Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

167248
16.5.1989
20.8.2007
20.8.2017
55274
20.8.1987
5
Herbicídy.

(540) CHISEL
(732) E. I. du Pont de Nemours & Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 1007
Market Street, Wilmington, Delaware 19898, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

167249
16.5.1989
26.8.2007
26.8.2017
55284
26.8.1987
1, 4, 12, 17, 19, 21, 35, 39
Chemické výrobky odvodené z ropy na použitie
v priemysle, poľnohospodárstve, záhradníctve
a lesníctve, hnojivá, umelé hnojivá, umelé živice
a plastické hmoty v surovom stave, chemické výrobky na použitie v garbiarstve. Mrazuodolné zlúčeniny, výrobky odolné proti vlhkosti, výrobky
proti pichnutiu, voda bez minerálnych látok do
batérií, výrobky proti unikaniu kvapalín z chladiča motorových vozidiel, výrobky na dekalcifikáciu vody v chladičoch motorových vozidiel, priemyselné oleje a tuky (s výnimkou jedlých olejov
a éterických olejov). Odlievacie oleje, kvapalné,
pevné a plynné palivá, mazacie oleje a tuky, brzdové oleje, kvapaliny, hydraulické suspenzie a náplne, oleje pre garbiarsky priemysel, izolačné oleje, zvlášť jemné oleje do motorov. Príslušenstvá
automobilov, výbava, príslušenstvá vozidiel, vozidlá, zariadenie na pozemnú, leteckú a vodnú
dopravu, prívesy. Gutaperča, guma, balata a náhradky týchto hmôt, výrobky z týchto hmôt
obsiahnuté v triede 17, plastické hmoty v tvare
fólií, dosiek a tyčí (polotovary), tesniace hmoty,
vypchávky a izolácie, azbest, sľuda a výrobky
z nich. Hadice (s výnimkou kovových), asfalt, smola, živec pre stavebníctvo a stavbu ciest, stavebné
materiály na izoláciu proti vode, prírodný a umelý kameň, cement, vápno, malta, sadra, štrk, kameninové a cementové rúry, prenosné budovy.
Čistiace podušky a látky, špongie, prachovky, náradie na čistenie pohárov, kefy, najmä na čistenie
a leštenie automobilov, náradie a nádoby na domáce a kuchynské účely, hrebene, sklený tovar,
porcelánový a kameninový tovar. Služby poskytované v súvislosti s dovozom, vývozom, zastúpením a výlučným zastúpením v oblasti mazacích a energetických výrobkov a uhľovodíkov.
Služby poskytované v súvislosti so skladovaním,
ukladaním, distribúciou a dopravou energetických
a ropných výrobkov a uhľovodíkov.

(540)

(591) červená, čierna

(732) Repsol Petroleo, S.A., de la Castellana 278-280,
28046 Madrid, ES;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

167251
16.5.1989
26.8.2007
26.8.2017
55286
26.8.1987
7, 9, 16
Stroje a obrábacie stroje (s výnimkou tých, ktoré
sú zahrnuté v triedach 9-12 a 16); motory; súkolesia a hnacie remene; poľnohospodárske stroje
a liahne, maznice. Prístroje a nástroje na vedecké
a laboratórne účely; prístroje a nástroje navigačné, t. j. prístroje a nástroje na prenášanie rozkazov, na meranie a prístroje všeobecne používané
pri riadení lodí a lietadiel; prístroje a nástroje
geodetické a prístroje a nástroje elektrické, nezačlenené do iných tried; prístroje a nástroje na
bezdrôtovú telegrafiu, prístroje fotografické, kinematografické, optické vrátane premietačov obrazov a zväčšovacích prístrojov; prístroje a nástroje na váženie a meranie; prístroje a nástroje signalizačné vrátane signalizačných píšťaliek; prístroje a nástroje určené na kontrolné účely; prístroje a nástroje na účely záchranné a učebné; automaty uvádzané do činnosti vhodením mince
alebo známky, prístroje na záznam a reprodukciu
hovoreného slova; zapisovacie pokladne a počítacie stroje vrátane kancelárskych a dierovacích
strojov; hasiace prístroje; špeciálne puzdrá na
prístroje a nástroje, ktoré sú zaradené do triedy 9.
Papier a výrobky z papiera; lepenka a kartónové
výrobky; tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy,
výrobky knihárske, fotografie, písacie potreby,
kancelárske lepidlá; potreby pre umelcov; štetce;
písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou
nábytku; učebné a školské potreby a pomôcky;
hracie karty, tlačené písmená; štočky. Stroje a nástroje na papierové peniaze, tikety, karty a iné
podobné predmety (napr. počítače peňazí, triediče peňazí, viazače peňazí, rozdeľovače peňazí,
predajné stroje). Stroje a nástroje na mince, známky, kovové disky a iné podobné predmety (napr.
počítače peňazí, triediče peňazí, viazače peňazí,
rozdeľovače peňazí, predajné stroje). Elektrické
a elektronické stroje a nástroje na použitie v kancelárii.

(540) TELLAC
(732) KABUSHIKI KAISHA MUSASHI, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

167530
18.1.1990
13.8.2007
13.8.2017
55263
13.8.1987
3, 8
Holiace strojčeky (elektrické), holiace strojčeky
a čepele, vrátane holiacich čepelí obsahujúcich aj
prostriedky na mastenie pokožky na uľahčenie
hladkého oholenia.
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(540) CONTOUR PLUS
(732) The Gillette Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Boston, Massachusetts,
US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178346
27.10.1997
9.4.2007
9.4.2017
998-97
9.4.1997
9.7.1997
14.1.1998
29, 30
29 - Mlieko a iné mliečne výrobky, najmä jogurty, smotana, maslo, tvaroh, syry, mliečne nápoje,
ochutené mlieko, kyslomliečne nápoje, všetko
s rôznou trvanlivosťou.
30 - Pudingy, mrazené mliečne a smotanové zmrzliny a krémy.

(540)

(732) RAJO, a. s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK;
(740) Vlček Róbert, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178349
27.10.1997
9.4.2007
9.4.2017
992-97
9.4.1997
9.7.1997
14.1.1998
29, 30
29 - Mlieko a iné mliečne výrobky, najmä jogurty, smotana, maslo, tvaroh, syry, mliečne nápoje,
ochutené mlieko, kyslomliečne nápoje, všetko
s rôznou trvanlivosťou.
30 - Pudingy, mrazené mliečne a smotanové zmrzliny a krémy.

(540)

(732) RAJO, a. s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK;
(740) Vlček Róbert, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

178350
27.10.1997
9.4.2007
9.4.2017
993-97
9.4.1997
9.7.1997
14.1.1998
29, 30
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(511) 29 - Mlieko a iné mliečne výrobky, najmä jogurty, smotana, maslo, tvaroh, syry, mliečne nápoje,
ochutené mlieko, kyslomliečne nápoje, všetko
s rôznou trvanlivosťou.
30 - Pudingy, mrazené mliečne a smotanové zmrzliny a krémy.
(540)

(732) RAJO, a. s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK;
(740) Vlček Róbert, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178351
27.10.1997
9.4.2007
9.4.2017
994-97
9.4.1997
9.7.1997
14.1.1998
29, 30
29 - Mlieko a iné mliečne výrobky, najmä jogurty, smotana, maslo, tvaroh, syry, mliečne nápoje,
ochutené mlieko, kyslomliečne nápoje, všetko
s rôznou trvanlivosťou.
30 - Pudingy, mrazené mliečne a smotanové zmrzliny a krémy.

(540)

(732) RAJO, a. s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK;
(740) Vlček Róbert, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178352
27.10.1997
9.4.2007
9.4.2017
995-97
9.4.1997
9.7.1997
14.1.1998
29, 30
29 - Mlieko a iné mliečne výrobky, najmä jogurty, smotana, maslo, tvaroh, pudingy, syry, mliečne nápoje, ochutené mlieko, kyslomliečne nápoje, všetko s rôznou trvanlivosťou.
30 - Pudingy, mrazené mliečne a smotanové zmrzliny a krémy.
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(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) RAJO, a. s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK;
(740) Vlček Róbert, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178713
2.12.1997
29.4.2007
29.4.2017
1176-97
29.4.1997
6.8.1997
4.2.1998
29, 30
29 - Mlieko a mliečne výrobky, jogurty, smotana,
maslo, tvaroh, syry, mliečne nápoje, ochutené mlieko, kyslomliečne nápoje, všetko s rôznou trvanlivosťou.
30 - Pudingy, mrazené mliečne a smotanové zmrzliny a krémy.

(540)

(540)

(732) RAJO, a. s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) RAJO, a. s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178714
2.12.1997
29.4.2007
29.4.2017
1177-97
29.4.1997
6.8.1997
4.2.1998
29, 30
29 - Mlieko a mliečne výrobky, jogurty, smotana,
maslo, tvaroh, syry, mliečne nápoje, ochutené mlieko, kyslomliečne nápoje, všetko s rôznou trvanlivosťou.
30 - Pudingy, mrazené mliečne a smotanové zmrzliny a krémy.

(540)

(732) RAJO, a. s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK;

178715
2.12.1997
29.4.2007
29.4.2017
1178-97
29.4.1997
6.8.1997
4.2.1998
29, 30
29 - Mlieko a mliečne výrobky, jogurty, smotana,
maslo, tvaroh, syry, mliečne nápoje, ochutené mlieko, kyslomliečne nápoje, všetko s rôznou trvanlivosťou.
30 - Pudingy, mrazené mliečne a smotanové zmrzliny a krémy.

178716
2.12.1997
29.4.2007
29.4.2017
1179-97
29.4.1997
6.8.1997
4.2.1998
29, 30
29 - Mlieko a mliečne výrobky, jogurty, smotana,
maslo, tvaroh, syry, mliečne nápoje, ochutené mlieko, kyslomliečne nápoje, všetko s rôznou trvanlivosťou.
30 - Pudingy, mrazené mliečne a smotanové zmrzliny a krémy.

(540)

(732) RAJO, a. s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

178717
2.12.1997
29.4.2007
29.4.2017
1180-97
29.4.1997
6.8.1997
4.2.1998
29, 30
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(511) 29 - Mlieko a mliečne výrobky, jogurty, smotana,
maslo, tvaroh, syry, mliečne nápoje, ochutené mlieko, kyslomliečne nápoje, všetko s rôznou trvanlivosťou.
30 - Pudingy, mrazené mliečne a smotanové zmrzliny a krémy.
(540)
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(540)

(732) RAJO, a. s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK;

(732) RAJO, a. s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178718
2.12.1997
29.4.2007
29.4.2017
1181-97
29.4.1997
6.8.1997
4.2.1998
29, 30
29 - Mlieko a mliečne výrobky, jogurty, smotana,
maslo, tvaroh, syry, mliečne nápoje, ochutené mlieko, kyslomliečne nápoje, všetko s rôznou trvanlivosťou.
30 - Pudingy, mrazené mliečne a smotanové zmrzliny a krémy.

(540)

178729
2.12.1997
9.4.2007
9.4.2017
996-97
9.4.1997
6.8.1997
4.2.1998
29, 30
29 - Mlieko a iné mliečne výrobky, najmä jogurty, smotana, maslo, tvaroh, syry, mliečne nápoje,
ochutené mlieko, kyslomliečne nápoje, všetko
s rôznou trvanlivosťou.
30 - Pudingy.

(540)

(732) RAJO, a. s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK;

(732) RAJO, a. s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178719
2.12.1997
29.4.2007
29.4.2017
1182-97
29.4.1997
6.8.1997
4.2.1998
29, 30
29 - Mlieko a mliečne výrobky, jogurty, smotana,
maslo, tvaroh, syry, mliečne nápoje, ochutené mlieko, kyslomliečne nápoje, všetko s rôznou trvanlivosťou.
30 - Pudingy, mrazené mliečne a smotanové zmrzliny a krémy.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

179386
21.1.1998
4.6.2007
4.6.2017
59133
4.6.1997
8.10.1997
8.4.1998
12
Dielce a komponenty na nákladné automobily.

(732) AVC, a. s., Slobody 1360, 022 11 Čadca, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

179933
17.3.1998
25.7.2007
25.7.2017
2155-97
25.7.1997
10.12.1997
3.6.1998
1, 2, 9, 37
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(511) 1 - Hasiace zmesi, chladiace prípravky.
2 - Ohňovzdorné farby.
9 - Hasiace prístroje a zariadenia, zvukové a optické signalizačné prístroje, hlásiče plameňa, detektory horľavých a jedovatých plynov, protipožiarne systémy dopravných prostriedkov a budov.
37 - Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov,
servis signalizačných a detekčných protipožiarnych systémov.
(540) HALOTRON
(732) American Pacific Corporation, 3770, Howard Hughes Parkway, Suite 300, Las Vegas, State of Nevada, US;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179934
17.3.1998
5.8.2007
5.8.2017
2233-97
5.8.1997
10.12.1997
3.6.1998
29, 30
29 - Sušená zelenina, sušené huby.
30 - Chuťové prísady, korenie, soľ.

(540) VEGETANKA
(732) Trade servis plus, s. r. o., Krížna 52, 821 08 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180026
17.3.1998
25.7.2007
25.7.2017
2149-97
25.7.1997
10.12.1997
3.6.1998
9, 17, 20
9 - Záchranné vesty z penového polyetylénu.
17 - Penový polyetylén ako materiál na výstuže,
výplne, vypchávky, izoláciu, pohlcovanie rezonancií.
20 - Kempingové podložky na spanie (karimatky)
a sedenie z penového polyetylénu.

(540)

(732) Leszkó Vendelín, Vodná 15/9, 945 01 Komárno, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

180282
20.4.1998
25.7.2007
25.7.2017
2148-97
25.7.1997
14.1.1998
8.7.1998
7, 9, 11, 16, 25, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42

(511) 7 - Elektrické stroje, elektromotory a ich časti; elektrické vysávače, elektrické leštiče parkiet, regulátory otáčok strojov, motorov a hnacích strojov.
9 - Elektrické a elektronické prístroje a zariadenia; meracie prístroje; elektrické a elektronické
regulátory; elektrické regulátory osvetlenia; regulátory napätia; elektrické regulátory zvuku a ozvučenia; regulátory napätia pre automobily; elektroinštalačný materiál; elektrické drôty, vodiče
a káble; elektrické prípojky; vonkajšie elektrické
rozvody; materiál na vonkajšie a vnútorné elektrické rozvody; aktívne a pasívne bleskozvody;
materiál na bleskozvody; prepäťové ochrany;
elektrické spínače, tlačidlá, zásuvky, vidlice, objímky, ističe, poistky, rozvádzače, rozvodné skrine,
spojky, svorky; transformátory; antény; fotobunky; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu
zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče zvuku,
údajov, obrazu; záznamové disky; počítače; elektrické spájkovačky; elektrické žehličky; zariadenia na zábavu prispôsobené na použitie s televíznym prijímačom;
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, chladenie, mrazenie, varenie a sušenie; vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia; klimatizačné zariadenia; elektrické kanvice; svetelné sústavy;
žiarovky; žiarivky; slnečné kolektory; regulátory
na reguláciu klimatizácie, vykurovania, kotlov,
kotolní, výmenníkových staníc, reaktorov, chladenia, mrazenia, vodárenských zariadení a potrubí, plynových zariadení a potrubí.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov; tlačoviny; knihárske výrobky; periodické a neperiodické publikácie; fotografie; pohľadnice; albumy všetkých druhov; rámiky na fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; písacie stroje a kancelárske potreby; vzdelávacie
a učebné potreby; plastové obaly, vrecúška a tašky ako obalové materiály; hracie karty; kopírovacie zariadenia;
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy;
35 - Reklamná a inzertná činnosť; marketing - prieskum trhu; kopírovacia služba; sprostredkovanie
obchodu; sprostredkovanie reklamy a inzercie;
sprostredkovanie marketingu - prieskumu trhu.
36 - Realitná agentúra; sprostredkovanie služieb
realitnej agentúry.
37 - Montáž, inštalácia, servis, opravy elektrických strojov, elektrických prístrojov a elektrických zariadení, bleskozvodov, elektroinštalácií,
bezpečnostných systémov, elektrickej požiarnej
signalizácie, kancelárskej a reprodukčnej techniky, meracej a regulačnej techniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, elektrických prístrojov pre domácnosť; opravy elektrických šijacích strojov, bicyklov a športových potrieb; sprostredkovanie uvedených služieb;
39 - Distribúcia tlače a kníh; sprostredkovanie
distribúcie tlače a kníh.
40 - Šitie odevov a módnych doplnkov; vyvolávanie fotografických filmov; sprostredkovanie
uvedených služieb.
41 - Vydavateľská činnosť; organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a konferencií; požičiavanie videopások; nahrávanie videopások; výroba a rozmnožovanie video-audionahrávok; prednášková činnosť v oblasti elektro-
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techniky, energetiky, osvetlenia, technického zabezpečenia budov a úspory energií; sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Módny dizajn; inžinierska činnosť; projektová činnosť, najmä projektovanie stavieb, silových elektroinštalácií, slaboprúdových elektroinštalácií, technologického zariadenia stavieb, elektrických zariadení, elektrických sietí, elektrickej
požiarnej signalizácie, merania, regulácie a systémov riadenia technologických procesov; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti elektrotechniky, energetiky, osvetlenia, technického zariadenia budov a úspory energií; rozmnožovanie nahratých nosičov magnetického záznamu pre počítače; nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so
súhlasom autora; fotografovanie a fotografická
reportáž; sprostredkovanie uvedených služieb.
(540)

(732) Ingeli Michal, Ing., Sedmokrásková 2, 821 01
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

180531
23.4.1998
2.10.2007
2.10.2017
2911-97
2.10.1997
14.1.1998
8.7.1998
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince, vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami,
puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne zariadenia, exponované filmy, magnetické disky, hracie
zariadenia fungujúce po pripojení na televízne
prijímače, exponované kinofilmy, zábavné zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické
kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické
nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky, prístroje ako učebné pomôcky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny, zariadenia do automobilov proti
oslneniu.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
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16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zaraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papierenský tovar), verzatilky, divadelné dekorácie,
obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá,
štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky
vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové
obrusy, záložky do kníh, plniace perá, prospekty,
perá (kancelárske potreby), vrecká z papiera alebo plastických materiálov, školské potreby s výnimkou prístrojov, blahoprajné karty, papierové
podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky
na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia (papiernický tovar),
papierové vlajky, papierové zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové presteranie), puzdrá
na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky, utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky, lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky, kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky (kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo z plastov, pletené predmety zo slamy, drevené alebo plastové
nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo z plastov.
21 - Poháriky papierové alebo z plastov, puzdrá,
vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo, mydelničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov, poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry
okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere ( prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
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25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodná činnosť v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľské práce; štatistické informácie; 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;
poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie
reklamných textov; vydávanie reklamných alebo
náborových textov; reklama; rozhlasová reklama;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; vzťahy
s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské
služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie (služby modeliek) na
reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu;
hospodárske a ekonomické predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov,
prenájom reklamných plôch; podpora predaja
(pre tretie osoby); spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie;
sprostredkovateľská činnosť; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; finančné oceňovanie
(poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa
nehnuteľností; organizovanie lotérií.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom; sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; kníhviazačstvo, knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie osoby; strihanie videopások.

41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; orchestre (služby poskytované-); divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; kluby zdravia (služby-); služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch;
organizovanie živých vystúpení; živé predstavenia; organizovanie športových súťaží; plánovanie
a organizovanie večierkov; služby nahrávacích
šúdií; informácie o možnostiach rekreácie; prenájom videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba
videofilmov.
42 - Poradenské služby v oblasti životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie;
meteorologické informácie; predpovede počasia;
informácie o móde; pomoc pri výbere povolania;
reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby;
barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
(540)

(591) Modrá, žltá
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

180781
15.5.1998
29.4.2007
29.4.2017
1175-97
29.4.1997
4.2.1998
5.8.1998
29, 30
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(511) 29 - Mlieko a mliečne výrobky, jogurty, smotana,
maslo, tvaroh, pudingy, syry, mliečne nápoje, ochutené mlieko, kyslomliečne nápoje, všetko s rôznou trvanlivosťou.
30 - Mrazené mliečne a smotanové zmrzliny a krémy.
(540)

(732) RAJO, a. s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK;
(740) Vlček Róbert, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180890
11.6.1998
5.8.2007
5.8.2017
2219-97
5.8.1997
4.3.1998
9.9.1998
12, 16, 35, 41
12- Automobily.
16- Časopisy, periodiká.
35 - Uverejňovanie reklamných textov, reklama,
reklamné agentúry.
41 - Vydávanie kníh, časopisov.

(540)

(732) Motor - Presse Slovakia, s. r. o., Prievozská 18,
824 51 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

181140
22.6.1998
29.9.2007
29.9.2017
2830-97
29.9.1997
4.2.1998
9.9.1998
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince, vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami,
puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné svetel-
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né tabule, neónové reklamy, zariadenia na prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne zariadenia, exponované filmy, magnetické disky, hracie
zariadenia fungujúce po pripojení na televízne
prijímače, exponované kinofilmy, zábavné zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické
kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické
nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky, prístroje ako učebné pomôcky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny, zariadenia do automobilov proti
oslneniu.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zoraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papierenský tovar), verzatilky, divadelné dekorácie,
obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá,
štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky
vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby
s výnimkou nábytku, pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové
obrusy, záložky do kníh, plniace perá, prospekty,
perá (kancelárske potreby), vrecká z papiera alebo plastických materiálov, školské potreby s výnimkou prístrojov, blahoprajné karty, papierové
podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky
na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia (papiernický tovar),
papierové vlajky, papierové zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky, utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky, lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky, kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky (kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovanie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických hmôt,
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pletené predmety zo slamy, drevené alebo plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky,
figuríny z dreva, vosku, sadry alebo z plastov.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydelničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie);
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
35 - Obchodná činnosť v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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;
poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie
reklamných textov; vydávanie reklamných alebo
náborových textov; reklama; rozhlasová reklama;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; vzťahy
s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské
služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie (služby modeliek) na
reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu;
hospodárske a ekonomické predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov;

prenájom reklamných plôch; podpora predaja
(pre tretie osoby); spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie;
sprostredkovateľská činnosť; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; finančné oceňovanie
(poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa
nehnuteľností; organizovanie lotérií.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom; sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; kníhviazačstvo, knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie osoby; strihanie videopások.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; orchestre (služby poskytované-); divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; kluby zdravia (služby-);
služby a zábava poskytované v prázdninových
táboroch; organizovanie živých vystúpení; živé
predstavenie; organizovanie športových súťaží;
plánovanie a organizovanie večierkov; služby
nahrávacích štúdií; informácie o možnostiach rekreácie; prenájom videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
(540) MARKÍZA
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

185776
25.5.1999
31.12.2006
31.12.2016
3516-96
31.12.1996
11.2.1999
6.8.1999
5
5 - Oftalmologické prípravky.

(540) XALATAN
(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)

186416
20.7.1999
30.1.2007
30.1.2017
327-97
30.1.1997
13.4.1999
8.10.1999
5
5 - Čapíky, farmaceutické prípravky, liečivá na
ľudskú spotrebu, liečivá na zverolekárske účely,
masti na farmaceutické účely, tabletky na farmaceutické účely.

(511) 30 - Káva, čaj.
39 - Balenie potravín.
(540)

(732) Tchibo Praha, spol. s r.o., Pávovská 3138/75,
586 39 Jihlava, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

(732) GALVEX, spol. s r. o., Jegorovova 37, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186417
20.7.1999
30.1.2007
30.1.2017
328-97
30.1.1997
13.4.1999
8.10.1999
5
5 - Čapíky, farmaceutické prípravky, liečivá na
ľudskú spotrebu, liečivá na zverolekárske účely,
masti na farmaceutické účely, tabletky na farmaceutické účely.

(540) GALVEX
(732) GALVEX, spol. s r. o., Jegorovova 37, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

187222
20.9.1999
16.6.2007
16.6.2017
1687-97
16.6.1997
11.6.1999
10.12.1999
30, 39
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187428
19.10.1999
29.4.2007
29.4.2017
1189-97
29.4.1997
12.7.1999
18.1.2000
8, 11, 21
8 - Príbory vrátane krájačov na zeleninu, nožov
na zeleninu, plátkovačov, krájačov (nožov), sekáčikov na mäso (ručné nástroje), roztierok, nožníc,
škrabiek, škrabiek na ryby a mäsiarskych sekáčov; ostriace nástroje; príbory (nože, vidličky
a lyžice), otvárače na konzervy s výnimkou elektrických, misky (trecie-), luskáčiky s výnimkou
luskáčikov z drahých kovov, škrabky na zeleninu,
naberačky (ručné nástroje), otvárače na ustrice.
11 - Rošty na opekanie mäsa, grily vrátane príslušenstva, ktoré sú zatriedené v triede 11, kuchynské potreby elektrické vrátane hriankovačov, ponorných varičov, varičov, varných prístrojov a zariadení, fritéz, hrncov a rajníc na varenie
a smaženie, kávovarov (elektrických), kanvíc
(elektrických), tlakových hrncov, tlakových varákov, elektrických foriem na pečenie.
21 - Potreby pre domácnosť, náradie a náčinie
pre domácnosť a kuchynské náradie a náčinie
s výnimkou potrieb z drahých kovov, kuchynské
potreby neelektrické, kuchynský riad vrátane
panvíc na smaženie, panvíc, hrncov, hrnčekov,
súpravy kuchynského riadu s výnimkou riadu
z drahých kovov, nádoby na použitie v domácnosti a v kuchyni s výnimkou nádob z drahých
kovov; pokrievky a príklopy; sklo, porcelán a keramika (zatriedené do triedy 21).

(540) SCANPAN
(732) SCANPAN A/S, Industrivej 49, DK-8550 Ryomgaard, DK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187576
19.10.1999
16.7.2007
16.7.2017
2041-97
16.7.1997
12.7.1999
18.1.2000
9
9 - Signalizačné, kontrolné a záchranné prístroje,
najmä: signalizačné zariadenie na dym, signalizačné zariadenie na požiare, signalizačné zariadenie na oxid uhoľnatý CO, signalizačné zariadenie na horľavé plyny; termostaty, elektrické me-
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lodické dverové zvončeky, hasiace prístroje, časti
a súčasti uvedených tovarov.

lak na vlasy, farby na vlasy; prípravky na starostlivosť o pleť, ruky, temeno hlavy a telo (nie na
lekárske účely ); čistiace prípravky; krémy na pleť,
pleťové vody na kozmetické účely; práškový púder (mastenec); laky na nechty, odlakovače, ošetrovacie prípravky na nechty, umelé nechty, lepiace prípravky na lepenie umelých nechtov, prípravky na úpravu umelých nechtov, umelé mihalnice, lepidlá na nalepovanie umelých mihalníc.

(540) FIREX
(732) Maple Chase Company, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 191 East North
Avenue, Carol Stream, Illinois, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187588
19.10.1999
13.8.2007
13.8.2017
2307-97
13.8.1997
12.7.1999
18.1.2000
10
Netkané obaly používané pri sterilizácii chirurgických nástrojov a materiálov.

(540) KIMGUARD
(732) Kimberly - Clark Worldwide, Inc., Neenah, Wisconsin 54956, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187589
19.10.1999
13.8.2007
13.8.2017
2308-97
13.8.1997
12.7.1999
18.1.2000
10
Netkané obaly používané pri sterilizácii chirurgických nástrojov a materiálov.

(540) KIMGUARD ONE-STEP
(732) Kimberly - Clark Worldwide, Inc., Neenah, Wisconsin 54956, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187601
19.10.1999
15.8.2007
15.8.2017
2334-97
15.8.1997
2126337
12.3.1997
GB
12.7.1999
18.1.2000
3
Mydlá, šampóny, voňavky, kolínske vody, toaletné vody, esenciálne oleje, holiace prípravky,
vody po holení, peny na holenie, toaletné prípravky, kúpeľové soli (s výnimkou solí na liečebné
účely), oleje do kúpeľa (s výnimkou olejov na
liečebné účely); prípravky proti poteniu, dezodoranty na osobnú potrebu, depilačné prípravky,
prípravky na čistenie zubov, ústne vody (nie na
lekárske účely); kozmetické opaľovacie a ochranné prípravky; prípravky na vlasy, vlasové vody,

(540)

(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, 120 Campden Hill Road, London W8 7AR, GB;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187857
17.11.1999
2.6.2007
2.6.2017
1513-97
2.6.1997
6.8.1999
14.2.2000
1, 5
1 - Lepidlá, spojivá a tmely na priemyselné účely
s výnimkou lepidiel, spojív a tmelov na kancelárske použitie a pre domácnosť.
5 - Lepidlá, spojivá a tmely na tkanivá, všetky
používané ako spojovací materiál na chirurgické
a lekárske účely.

(540) INDERMIL
(732) Henkel Corporation, The Triad, 2200 Renaissance Blvd., Gulph Mills, Pennsylvania 19406, US;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187923
17.11.1999
9.7.2007
9.7.2017
1916-97
9.7.1997
6.8.1999
14.2.2000
9
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zememeračské, elektrické (vrátane na bezdrôtovú
telegrafiu), fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie, prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku
alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy
prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; hasiace prístroje; puzdrá na kamery, videoprístroje,
audioprístroje a telefónne prístroje.

(540) SAMSONITE
(732) Samsonite Corporation, 575 West Street, Suite 110,
Mansfield, Massachusetts 02048, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187924
17.11.1999
9.7.2007
9.7.2017
1917-97
9.7.1997
6.8.1999
14.2.2000
9, 18
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zememeračské, elektrické (vrátane na bezdrôtovú
telegrafiu), fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie, prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku
alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince;
registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; hasiace prístroje; puzdrá na kamery, videoprístroje, audioprístroje a telefónne prístroje.
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov
nezahrnuté v iných triedach; koža; surové kože;
tašky, kufríky, kufre, vaky, cestovné tašky a batožina všetkých druhov; dáždniky, slnečníky a palice; biče, postroje na kone a sedlárske výrobky.

(540)

elektronický prevod kapitálu, finančné informácie, finančné odhady a oceňovania (poisťovníctvo,
bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančné poradenstvo, finančné riadenie, finančné analýzy, finančníctvo, klíring (zúčtovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie), informácie o poistení, kapitálové investície, nákup na
splátky, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, sprostredkovatelia nehnuteľnosti, nehody (poistenie), platenie na splátky, burzové maklérstvo,
kaucie, záruky, garancie, ručenie, pripoistenie.
(540)

(591) modrá
(732) American Life Insurance Company, 600 King
Street, Wilmington, Delaware 19899, US;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) Samsonite Corporation, 575 West Street, Suite 110,
Mansfield, Massachusetts 02048, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187960
17.11.1999
25.7.2007
25.7.2017
2141-97
25.7.1997
6.8.1999
14.2.2000
37
Montáž, údržba a opravy autoklimatizácií a autoalarmov, oprava a výmena automobilových skiel.
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188006
17.11.1999
26.8.2007
26.8.2017
2452-97
26.8.1997
6.8.1999
14.2.2000
36
36 - Uzatváranie životnej poistky, dôchodkové fondy, poistenie pre prípad dožitia dieťaťa, poistenie
pre prípad smrti úrazom spolupoisteného rodiča
a trvalej invalidity úrazom dieťaťa a spolupoisteného rodiča, poistenie v prospech detí - oslobodenie od platenia poistného pri smrti alebo úplnej
trvalej invalidite spolupoisteného rodiča.

(540)

(540) AUTO - KLIMA
(732) AUTO-KLIMA Bratislava, s. r. o., Beňadická 5,
851 06 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188005
17.11.1999
26.8.2007
26.8.2017
2451-97
26.8.1997
6.8.1999
14.2.2000
36
36 - Poistky (uzatváranie), uzatváranie poistiek proti požiaru, uzatváranie životných poistiek, poistno-technické služby, poradenstvo v oblasti poistenia, sprostredkovanie poistenia, konzultačné služby, sprostredkovanie záruk, dôchodkové fondy,

(591) žltá, biela, modrá, zelená, čierna, červená
(732) American Life Insurance Company, 600 King
Street, Wilmington, Delaware 19899, US;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

188007
17.11.1999
26.8.2007
26.8.2017
2454-97
26.8.1997
6.8.1999
14.2.2000
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7 (511) 36
(511) 36 - Uzatváranie životnej poistky, dôchodkové fondy, poistenie pre prípad smrti úrazom poisteného,
poistenie pre prípad trvalej invalidity poisteného,
poistenie pre prípad hospitalizácie poisteného,
poistenie pre prípad chirurgického zákroku poisteného.
(540)

(591) žltá, čierna, modrá, biela, hnedá, červená, zelená
(732) American Life Insurance Company, 600 King
Street, Wilmington, Delaware 19899, US;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188011
17.11.1999
27.8.2007
27.8.2017
2458-97
27.8.1997
6.8.1999
14.2.2000
3, 5
3 - Bieliace, pracie a čistiace prostriedky.
5 - Dezinfekčné a germicídne čistiace zmesi.

(540)

(591) žltá, biela, modrá, zelená, čierna, červená, ružová,
hnedá
(732) American Life Insurance Company, 600 King
Street, Wilmington, Delaware 19899, US;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188008
17.11.1999
26.8.2007
26.8.2017
2455-97
26.8.1997
6.8.1999
14.2.2000
36
36 - Poistky (uzatváranie), uzatváranie poistiek proti požiaru, uzatváranie životných poistiek, poistno-technické služby, poradenstvo v oblasti poistenia, sprostredkovanie poistenia, konzultačné služby, sprostredkovanie záruk, dôchodkové fondy,
elektronický prevod kapitálu, finančné informácie, finančné odhady a oceňovania (poisťovníctvo,
bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančné poradenstvo, finančné riadenie, finančné analýzy, finančníctvo, klíring (zúčtovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie), informácie o poistení, kapitálové investície, nákup na
splátky, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, sprostredkovatelia nehnuteľnosti, nehody (poistenie), platenie na splátky, burzové maklérstvo, kaucie, záruky, garancie, ručenie, pripoistenie.

(732) The Clorox Company, 1221 Broadway, Oakland,
California 94623-1305, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188013
17.11.1999
28.8.2007
28.8.2017
2468-97
28.8.1997
6.8.1999
14.2.2000
29, 40
29 - Mäso, konzervované mäso, mäsové výťažky,
slanina, bravčové mäso, bravčová masť, divina,
držky, hydina, ryby, huspenina, klobásy, salámy,
párky, kôrovce, krvavnice, mäkkýše, mušle, pečienka, šunka, údeniny.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo, rozoberanie a spracovanie mäsa, údenie potravín.

(540)

(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(540)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

188014
17.11.1999
28.8.2007
28.8.2017
2469-97
28.8.1997
6.8.1999
14.2.2000
29, 40
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(511) 29 - Mäso, konzervované mäso, mäsové výťažky,
slanina, bravčové mäso, bravčová masť, divina,
držky, hydina, ryby, huspenina, klobásy, salámy,
párky, kôrovce, krvavnice, mäkkýše, mušle, pečienka, šunka, údeniny.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo, rozoberanie a spracovanie mäsa, údenie potravín.
(540)

(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188028
17.11.1999
3.9.2007
3.9.2017
2496-97
3.9.1997
6.8.1999
14.2.2000
3, 5
3 - Bieliace, pracie a čistiace prostriedky.
5 - Dezinfekčné a germicídne čistiace zmesi.

(540)
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(732) THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway,
Oakland, California 94623-1305, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188030
17.11.1999
3.9.2007
3.9.2017
2498-97
3.9.1997
6.8.1999
14.2.2000
3
3 - Bieliace, pracie a čistiace prostriedky, čističe pre domácnosť, odstraňovače náterov, čističe
odpadu, leštiace prípravky.

(540) JEMNY
(732) THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway,
Oakland, California 94623-1305, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188054
22.11.1999
12.9.2007
12.9.2017
2614-97
12.9.1997
6.8.1999
14.2.2000
28
28 - Hry a hračky.

(540) HORNBY
(732) Hornby Hobbies Limited, spol. podľa zákonov št.
GB, Westwood, Margate, Kent CT9 4JX, GB;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(591) žltá, oranžová, červená, ružová, fialová, bledomodrá, tmavomodrá, tyrkysová
(732) THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway,
Oakland, California 94623-1305, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

188029
17.11.1999
3.9.2007
3.9.2017
2497-97
3.9.1997
6.8.1999
14.2.2000
3
3 - Bieliace, pracie a čistiace prostriedky, čističe pre domácnosť, odstraňovače náterov, čističe
odpadu, leštiace prípravky.

PETRNNY

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188066
22.11.1999
29.9.2007
29.9.2017
2866-97
29.9.1997
6.8.1999
14.2.2000
5
Herbicídy, fungicídy a insekticídy.

(540) STEWARD
(732) E. I. du Pont de Nemours and Company, 1007
Market Street, Wilmington, Delaware 19898, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188067
22.11.1999
29.9.2007
29.9.2017
2867-97
29.9.1997
6.8.1999
14.2.2000
5
Herbicídy, fungicídy a insekticídy.
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(540) AVAUNT
(732) E. I. du Pont de Nemours and Company, 1007
Market Street, Wilmington, Delaware 19898, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188083
22.11.1999
20.10.2007
20.10.2017
3063-97
20.10.1997
6.8.1999
14.2.2000
12, 19, 20, 21
12 - Lode a loďky z laminátov, lodné kostry z laminátov, člny laminátové, karosérie dopravných
prostriedkov, batožinové nosiče na vozidlá.
19 - Bazény z laminátov, strešné krytiny laminátové, stavby prenosné s výnimkou kovových, stajne.
20 - Nábytok záhradný, nádoby z plastov.
21 - Cisterny z laminátov.

(540)

(732) NOVOPLAST, výrobné družstvo, Galantská cesta 590/369, 925 63 Dolná Streda, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

188099
22.11.1999
1.12.2007
1.12.2017
3538-97
1.12.1997
6.8.1999
14.2.2000
3
Šampón na umývanie psov.

(732) TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, Bulharská 40, 917 02 Trnava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

188109
25.11.1999
24.7.2007
24.7.2017
2135-97
24.7.1997
6.8.1999
14.2.2000
5, 29, 30, 32

(511) 5 - Dietetické výrobky na lekárske účely, lekárske prípravky na chudnutie, liečivé rastliny, oleje
na lekárske účely, odvary z liečivých rastlín na
použitie v medicíne, cukor na použitie v medicíne; vitamínové prípravky; výživa pre dojčatá,
najmä sušené mlieko, polievky, dehydrované polievky, mlieko, mlieko v prášku, ovocné kompóty, zeleninové pyré, dehydrované zeleninové pyré, ovocné a zeleninové šťavy, kaše.
29 - Mäso, ryby, šunka, hydina, zverina, údeniny;
zavárané a/alebo sušené ovocie a zelenina, kompóty, džemy, marmelády, rôsoly, ovocné pretlaky, polievky, vývary; konzervované potraviny
obsahujúce čiastočne alebo úplne mäso, ryby, šunku, hydinu, zverinu a/alebo údeniny; zavárané,
sušené, tepelne spracované, konzervované alebo
mrazené hotové jedlá obsahujúce čiastočne alebo
úplne mäso, ryby, šunku, hydinu, zverinu a/alebo
údeniny; sladké alebo slané, ochutené alebo neochutené predjedlá obsahujúce najmä zemiaky,
malé porcie údenín ako predjedlá; mlieko, práškové mlieko, ochutené zahustené mlieko a šľahané mlieko; mliečne výrobky, mliečne dezerty,
jogurty, tekuté jogurty, peny, krémy, smotana,
smotanové dezerty, čerstvá smotana, maslo, natieracie syry, syry, vyzrievacie syry, vyzrievacie
syry s plesňou, čerstvé syry a syry v slanom náleve, tvaroh, vyzreté syry, ochutené alebo neochutené vyzreté syry predávané vo forme pastovitej
alebo tekutej; nápoje vyrobené najmä z mlieka
alebo mliečnych produktov, nápoje vyrobené najmä z fermentovaných mliečnych produktov, mliečne nápoje obsahujúce ovocie; prírodné alebo ochutené fermentované mliečne výrobky; jedlé oleje,
olivový olej, jedlé tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda, cukor, ryža, ryžový nákyp, tapioka, múka, torty a koláče (sladké
alebo slané), pizza; cestoviny obyčajné alebo ochutené a/alebo plnené, výrobky z obilnín, raňajkové
obilninové zmesi; hotové jedlá obsahujúce najmä
cestoviny; hotové jedlá obsahujúce najmä pekárske cesto; pekárske výrobky, chlieb, sucháre, sladké alebo slané pečivo, sladké a slané sušienky,
oblátky, vafle, zákusky, koláčiky, keksy, jemné
pečivo, všetky uvedené tovary buď ako neochutené a/alebo natreté, poliate alebo posypané a/alebo plnené, a/alebo ochutené; slané a sladké predjedlá tvorené sušienkami, jemným pečivom, cestom, jemným šľahaným cestom; cukrovinky, zmrzliny, zmrzlinové výrobky, mrazené cukrovinky,
zmrzliny obsahujúce najmä jogurt, mrazené krémy, šerbety, jogurtové zmrzliny, mrazené ochutené šťavy, med, soľ, horčica, ocot, omáčky ako
chuťové prísady, sladké omáčky, omáčky na cestoviny, koreniny.
32 - Minerálne, stolové a sýtené vody; ovocné
a zeleninové šťavy, ovocné a zeleninové nápoje;
limonády, sóda, zázvorové pivo, nealkoholické
nápoje, šerbety; prípravky na výrobu nápojov, sirupy na prípravu nápojov, ovocné a zeleninové
extrakty bez obsahu alkoholu, nealkoholické nápoje s nízkym obsahom mliečnych produktov,
nealkoholické nápoje s nízkym obsahom mliečnych kvasiniek.
(540) VITALINEA
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, FR;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188331
14.12.1999
21.5.2007
21.5.2017
1382-97
21.5.1997
10.9.1999
13.3.2000
25, 26
25 - Pánske, dámske, dievčenské, chlapčenské a detské oblečenie, odevy vrátane osobnej bielizne,
košele, svetre, vesty, bundy, saká, nohavice, zvrchníky, plášte, kabáty, oblečenie do dažďa a zlého počasia, dámske plášte, vetrovky, peleríny,
bundy s kapucňou, trenčkoty, tenké bundy, pulóvre, blúzky, sukne, parky, kostýmy, šaty, tričká, krátke nohavice, džínsy, večerné oblečenie,
večerné šaty, obleky, kombinézy, uniformy, oblečenie na voľný čas, športové oblečenie, plavky
a iné kúpacie a plážové oblečenie, zápästky, kravaty, motýliky, pánske šály, klobúky, čiapky, barety, šatky, šály, rukavice, opasky, odevné doplnky patriace do triedy 25, traky, teplákové súpravy, ponožky, spodná bielizeň, spodničky, nohavičky, body, tielka, podprsenky, korzety, živôtiky, podväzky, oblečenie na spanie, pyžamá, nočné košele, nočné kabátiky, domáce oblečenie, župany, obuv, topánky, čižmy, vysoké topánky, papuče a iná domáca obuv, športová obuv a jej časti
patriace do triedy 25, podošvy na obuv, podpätky, zvršky obuvi a iné časti obuvi patriace do
triedy 25.
26 - Spony, pracky, cvoky, klipsy, zipsy a iné
funkčné a ozdobné časti obuvi a odevov, ako aj
odevné doplnky patriace do triedy 26, pásky na
rukávy, mašle, stuhy.

(540)

(732) CAK TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI (CAK TEXTILE INDUSTRY AND COMMERCE INC.), GUNESLI, BAGLAR MAHALLESI MIMAR SINAN CADDESI, NO: 3, BAGCILAR-ISTANBUL, TR;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188352
14.12.1999
1.7.2007
1.7.2017
1812-97
1.7.1997
10.9.1999
13.3.2000
9, 11, 21
9 - Prístroje elektrické.
11 - Sanitárne zariadenia.
21 - Prostriedky a pomôcky na čistenie.

(540)

(591) modrá, čierna

229

(732) EKOHAUS, s. r. o., Saratovská 5, 841 02 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188364
14.12.1999
18.7.2007
18.7.2017
2059-97
18.7.1997
10.9.1999
13.3.2000
12
Motorové vozidlá a ich časti.

(540) CAMARO
(732) GENERAL MOTORS CORPORATION, spoločnosť podľa zákonov štátu Delaware, West Grand
Boulevard and Cass Avenue, Detroit, Michigan
48202-5114, US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188368
14.12.1999
18.7.2007
18.7.2017
2063-97
18.7.1997
10.9.1999
13.3.2000
12
Motorové vozidlá a ich časti.

(540) CORVETTE
(732) GENERAL MOTORS CORPORATION, spoločnosť podľa zákonov štátu Delaware, West Grand
Boulevard and Cass Avenue, Detroit, Michigan
48202-5114, US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188396
15.12.1999
30.7.2007
30.7.2017
2181-97
30.7.1997
10.9.1999
13.3.2000
7
Lisy (stroje na priemyselné využitie); kovoobrábacie stroje a ich príslušenstvá vrátane mechanických lisov, hydraulických lisov, strojových nožníc,
kovacích strojov, ohýbacích strojov (ohýbačiek)
a ich príslušenstvá; rezné nástroje (časti strojov);
pridržovacie mechanizmy na obrábacie stroje
vrátane lisovadiel, kovacích foriem, foriem na formovanie plastických výrobkov; formovacie stroje
a ich príslušenstvá vrátane strojov na formovanie
plastických výrobkov a ich príslušenstvá; roboty
(stroje) a ich príslušenstvá vrátane robotov (strojov) na priemyselné využitie a ich príslušenstvá;
stroje a prístroje na dodávanie kovových a/alebo
plastických materiálov; stroje a prístroje na extrahovanie konečných kovových a/alebo plastických
výrobkov; stroje a prístroje na extrahovanie odpadu z kovových a/alebo plastických materiálov.
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(540)

(540) RODINNÝ PLÁN
(732) American Life Insurance Company, 600 King
Street, Wilmington, Delaware 19899, US;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;

(732) Aida Engineering, Ltd., 2-10, Ohyama-cho, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188400
15.12.1999
31.7.2007
31.7.2017
2193-97
31.7.1997
10.9.1999
13.3.2000
9
9 - Počítačový hardvér a softvér, najmä sieťové
moduly používané v súvislosti s automatizačnými systémami do budovy a stavby.

(540) LONPOINT
(732) ECHELON CORPORATION, a Delaware corporation, 550 Meridian Avenue, San Jose, California 95126, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188410
15.12.1999
11.8.2007
11.8.2017
2275-97
11.8.1997
10.9.1999
13.3.2000
36
36 - Uzatváranie životnej poistky, dôchodkové fondy, poistenie pre prípad smrti alebo dožitia poistného, poistenie pre prípad smrti úrazom a úplnej
invalidity poisteného, oslobodenie od platenia poistného pri úplnej invalidite poisteného.

(540) ZLATÝ KAPITÁL
(732) American Life Insurance Company, 600 King
Street, Wilmington, Delaware 19899, US;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188411
15.12.1999
11.8.2007
11.8.2017
2276-97
11.8.1997
10.9.1999
13.3.2000
36
36 - Uzatváranie životnej poistky, dôchodkové fondy, poistenie pre prípad dožitia poistného, poistenie pre prípad smrti úrazom poisteného, oslobodenie od platenia poistného pri úplnej trvalej
invalidite poisteného.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188412
15.12.1999
11.8.2007
11.8.2017
2277-97
11.8.1997
10.9.1999
13.3.2000
36
36 - Uzatváranie životnej poistky, dôchodkové fondy, poistenie pre prípad dožitia dieťaťa, poistenie
pre prípad smrti úrazom spolupoisteného rodiča
a trvalej invalidity úrazom dieťaťa a spolupoisteného rodiča, poistenie v prospech detí - oslobodenie od platenia poistného pri smrti alebo úplnej
trvalej invalidite spolupoisteného rodiča.

(540) JUNIOR KAPITÁL
(732) American Life Insurance Company, 600 King
Street, Wilmington, Delaware 19899, US;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188414
15.12.1999
11.8.2007
11.8.2017
2279-97
11.8.1997
10.9.1999
13.3.2000
36
36 - Uzatváranie životnej poistky, dôchodkové fondy, poistenie pre prípad smrti úrazom poisteného,
poistenie pre prípad trvalej invalidity poisteného,
poistenie pre prípad hospitalizácie poisteného,
poistenie pre prípad chirurgického zákroku poisteného.

(540) DOKTOR AMSLICO
(732) American Life Insurance Company, 600 King
Street, Wilmington, Delaware 19899, US;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188432
15.12.1999
12.8.2007
12.8.2017
2299-97
12.8.1997
10.9.1999
13.3.2000
29, 30, 31, 32, 33, 35
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina, rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, potraviny v konzervách, nálevy na šaláty, výrobky zo sóje.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky, múka a obilné prípravky, chlieb,
sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo a cukro-
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vinky, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do
pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky.
31 - Ovocie a zelenina, semená, živé rastliny a prírodné kvety, krmivá pre dobytok, slad.
32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky, vody minerálne
a šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné
prípravky na prípravu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v odbore kúpy
a predaja hnuteľností, obchodné poradenstvo.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540) NOVOFRUCT
(732) NOVOFRUCT SK, s. r. o., Komárňanská cesta 13,
940 43 Nové Zámky, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188435
15.12.1999
15.8.2007
15.8.2017
2328-97
15.8.1997
10.9.1999
13.3.2000
7, 9, 12
7 - Motory s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá, spaľovacie motory s výnimkou motorov
pre pozemné vozidlá, strojové spojovacie súčasti,
spojky s výnimkou pre pozemné vozidlá, časti uvedených tovarov.
9 - Batérie, súpravy batérií a elektrické silové jednotky na vonkajšie silové vybavenie.
12 - Motory pre pozemné vozidlá, spaľovacie motory pre pozemné vozidlá, časti uvedených tovarov.

(540)

188437
15.12.1999
25.8.2007
25.8.2017
2436-97
25.8.1997
75/333.221
29.7.1997
US
10.9.1999
13.3.2000
3
3 - Parfumy, kolínske vody, voňavkárske výrobky,
kúpeľové gély, mydlá, vonné oleje, telové vody,
krémy a púdre.

(540) ELIGE
(732) MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas, Texas 75248, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

188442
15.12.1999
26.8.2007
26.8.2017
2446-97
26.8.1997
10.9.1999
13.3.2000
5, 30
5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke, najmä medikovaná žuvačka; výrobky
dietetické pre deti a chorých; náplasti, obväzový
materiál, hmoty určené na plombovanie zubov
a na odtlačky zubov; dezinfekčné prostriedky,
prostriedky na hubenie rastlinných a živočíšnych
škodcov, antiparazitné látky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky; múka a obilné výrobky, chlieb,
sucháre a sušienky, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, najmä žuvačka; zmrzlina, med, sirup z melasy, droždie, prášky do pečiva; soľ, horčica, ocot,
chuťové omáčky, korenie, ľad.

(540) BLEND-A-GUM
(732) Procter & Gamble Holding GmbH, Sulzbacher
Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) Briggs Stratton Corporation, 12301 West Wirth
Street, Wauwatosa, WI 53222, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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188443
15.12.1999
26.8.2007
26.8.2017
2450-97
26.8.1997
10.9.1999
13.3.2000
36
36 - Poistky (uzatváranie), uzatváranie poistiek proti požiaru, uzatváranie poistky životnej, poistno-technické služby, poradenstvo v oblasti poistenia, sprostredkovanie poistenia, konzultačné služby, sprostredkovanie záruk, dôchodkové fondy, elektronický prevod kapitálu, finančné informácie, finančné odhady a oceňovania (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančné poradenstvo,
finančné riadenie, finančné analýzy, finančníctvo, klíring (zúčtovanie vzájomných pohľadávok
a záväzkov - bezhotovostné platenie), informácie
o poistení, kapitálové investície, nákup na splátky, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, sprostredkovatelia nehnuteľnosti, nehody (poistenie), platenie na splátky, burzové maklérstvo,
kaucie, záruky, garancie, ručenie, pripoistenie.

(540)

(732) American Life Insurance Company, 600 King
Street, Wilmington, Delaware 19899, US;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188457
14.12.1999
6.10.2007
6.10.2017
2953-97
6.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
3
3 - Kombinácia biologicky degradovateľných prísad obsahujúcich povrchovo aktívne činidlá, enzýmy a prírodné zmäkčovadlá vody predávaných
v pracích práškoch.

(540) BIOQUEST
(732) ALTICOR INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188484
14.12.1999
10.10.2007
10.10.2017
2990-97
10.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
5
Farmaceutické prípravky.

(540) MONONIT
(732) SANOFI-SYNTHELABO Sp. z o. o., Domaniewska 41, Warszawa, PL;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188489
14.12.1999
10.10.2007
10.10.2017
2998-97
10.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
30
30 - Čokoláda, čokoládové a nečokoládové cukrovinky.

(540)

(732) Cadbury Limited, Bournville, Birmingham, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

188490
14.12.1999
10.10.2007
10.10.2017
2999-97
10.10.1997

(442)
(450)
7 (511)
(511)

10.9.1999
13.3.2000
30
30 - Čokoláda, čokoládové a nečokoládové cukrovinky.

(540)

(732) Cadbury Limited, Bournville, Birmingham, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188778
19.1.2000
9.5.2007
9.5.2017
1277-97
9.5.1997
8.10.1999
10.4.2000
1, 2, 17
1 - Chemické prípravky na odmasťovanie; gleje
(lepidlá) s výnimkou glejov na kancelárske použitie a pre domácnosť; gumové rozpúšťadlá; látky na konzervovanie kaučuku; kaučukový roztok; rozpúšťadlá na laky; plagátové lepidlá; lepidlá a gleje na lepenie plagátov; lepidlá na priemyselné účely; lepidlá na tapety; lepidlá, spojivá,
tmely na obkladačky; lepidlá a tmely na obuv;
organické čistiace prípravky; škrobové lepidlá
s výnimkou kancelárskych lepidiel a lepidiel pre
domácnosť; tmel na pneumatiky; tmelové konzervačné prípravky s výnimkou farieb a mazadiel; tmely (vodoodolné chemické prípravky) s výnimkou farieb; tmely na vypĺňanie dutín stromov; vulkanizačné prípravky.
2 - Moridlá na drevo; prípravky na konzervovanie
dreva; emailové farby; ohňovzdorné farby; spojivá na farby; zahusťovače (farby); farby na obuv;
farby; laky; rozpúšťadlá na laky; moridlá; nátery
(farby); nátery na strešné krytiny; ochranné nátery na podvozky automobilov; ochranné pásky
proti korózii; ochranné prípravky na kovy; riedidlá na farby; riedidlá na laky; prípravky na
odstraňovanie tapiet; náterový tmel; vodové náterové farby; základné náterové farby; základné nátery; značkovacia farba na zvieratá.
17 - Chemické prípravky na opravu dier, puklín
a štrbín; izolačné farby; guma ako surovina alebo
polotovar; izolačné laky; gumové krúžky; tesniace krúžky; lepiace pásky s výnimkou pások na
lekárske, kancelárske účely a použitie v domácnosti; gumové manšóny na ochranné časti strojov; nálepky s výnimkou pások na lekárske, kancelárske účely a použitie v domácnosti; podkladové materiály z gumy a plastov; samolepky s výnimkou samolepiek na lekárske, kancelárske účely a pre domácnosť; tesniace alebo vypchávkové
materiály z gumy alebo plastov; tesniace tmely;
tmely.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 10 - 2007 - SK (obnovené ochranné známky)

né sklo, okná, celosklenený alebo prevažne sklenený tovar, panely a steny vyrobené úplne alebo
najmä zo skla, prístrešky, skleníky, rozmanito zasklené jednotky, štrukturálne zasklené celky, štrukturálne sklenené zostavy, súčasti a diely všetkého
uvedeného tovaru, všetok uvedený tovar na stavebné účely.
20 - Zrkadlá, tovar vyrobený úplne alebo prevažne zo skla, patriaci do triedy 20.
21 - Sklo, tovar vyrobený úplne alebo prevažne
zo skla, patriaci do triedy 21.
37 - Inštalovanie skla, dvojité zasklievanie a osadzovanie okien na vozidlá, vykonávanie obkladov.

(540)

(732) MATADORFIX, s. r. o., Kopčianska cesta 22,
852 58 Bratislava, SK;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188868
19.1.2000
14.7.2007
14.7.2017
1991-97
14.7.1997
8.10.1999
10.4.2000
29
Syry, mliečne výrobky, mlieko.

(540) PLESNIVEC
(732) TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Nad traťou 26,
060 01 Kežmarok, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188884
19.1.2000
25.7.2007
25.7.2017
2153-97
25.7.1997
8.10.1999
10.4.2000
5, 30, 32
5 - Farmaceutické a vitamínové prípravky tabletované a v prášku, homeopatické výrobky, dietetické prípravky ako vitamínové prípravky a ďalšie výrobky s liečivými účinkami.
30 - Dietetické prípravky ako potraviny.
32 - Dietetické prípravky ako nápoje a prípravky
na prípravu nápojov.

(540) ALLICOR
(732) AGROCHEMIE, spol. s r. o., Neubuz 156, 763 15
Slušovice, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188946
19.1.2000
17.9.2007
17.9.2017
2704-97
17.9.1997
8.10.1999
10.4.2000
12, 19, 20, 21, 37
12 - Predné okná, okná vrátane strešných okien
na pozemné, morské a vzdušné dopravné prostriedky, spätné zrkadlá, toaletné zrkadlá na použitie vo vozidlách.
19 - Stavebné materiály, sklo, tvrdené sklo, laminátové sklo, sklo s ochrannou vrstvou, antireflexné sklo, telovo tónované alebo telovo zafarbe-
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(540)

4

(732) Pilkington plc. incorporated in England, Prescot
Road, St. Helens, Merseyside WA10 3TT, GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188991
19.1.2000
24.9.2007
24.9.2017
2788-97
24.9.1997
8.10.1999
10.4.2000
16, 35, 41, 42
16 - Periodické a neperiodické tlačoviny.
35 - Reklamné a inzertné služby.
41 - Vydavateľská činnosť, školiaca činnosť v oblasti vydavateľstva a obchodu.
42 - Tlačiarenské služby.

(540)

(732) TYPOCON, spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 01 Bratislava, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189033
20.1.2000
4.11.2007
4.11.2017
3250-97
4.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
25
25 - Odevy, oblečenie, obuv a pokrývky hlavy.

(540) LEESURES
(732) THE H.D. LEE COMPANY, INC., Concord Plaza,
3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189151
20.1.2000
18.12.2007
18.12.2017
3710-97
18.12.1997
8.10.1999
10.4.2000
1
1 - Neexponované fotografické filmy a neexponované fotografické papiere.

(540) NEXIA
(732) FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189152
20.1.2000
18.12.2007
18.12.2017
3711-97
18.12.1997
8.10.1999
10.4.2000
9
9 - Fotoaparáty, elektronické prístroje, nástroje
a zariadenia.

(540) FOTONEX
(732) FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189153
20.1.2000
29.12.2007
29.12.2017
3802-97
29.12.1997
8.10.1999
10.4.2000
9, 16, 42
9 - Počítačový softvér, najmä počítačový softvér
na ochranu dát.
16 - Tlačoviny reklamného a informačného charakteru, sprievodca pre užívateľa softvéru.
42 - Tvorba a výroba počítačového softvéru, najmä počítačového softvéru na ochranu dát; poradenské, konzultačné a expertízne služby k počítačovému softvéru.

(540) PERSPEKT
(732) ESET, spol. s r.o., Pionierska 9/a, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

189154
20.1.2000
29.12.2007
29.12.2017
3803-97
29.12.1997
8.10.1999
10.4.2000

7 (511) 9, 16, 42
(511) 9 - Počítačový softvér, najmä počítačový softvér
na ochranu dát.
16 - Tlačoviny reklamného a informačného charakteru, sprievodca pre užívateľa softvéru.
42 - Tvorba a výroba počítačového softvéru, najmä počítačového softvéru na ochranu dát; poradenské, konzultačné a expertízne služby k počítačovému softvéru.
(540) NOD
(732) ESET, spol. s r.o., Pionierska 9/a, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189157
20.1.2000
30.12.2007
30.12.2017
3815-97
30.12.1997
8.10.1999
10.4.2000
3, 5
3 - Bieliace prípravky, pracie a umývacie prostriedky, čistiace prostriedky, čistiace prostriedky
pre domácnosť, čističe škvŕn, leštiace prípravky,
čistiace prostriedky na odpady, dezodoranty.
5 - Dezinfekčné, baktericídne, insekticídne a dezodoračné prostriedky.

(540)

(732) THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway,
Oakland, California 94623-1305, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

189222
27.1.2000
31.7.2007
31.7.2017
2198-97
31.7.1997
2125945
6.3.1997
GB
10.9.1999
10.4.2000
4, 39
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje a mazadlá; generátorový plyn; pevné, kvapalné alebo
plynné palivá.
39 - Dodávky, distribúcia, preprava a skladovanie
plynu; prenájom nádrží, fliaš a kontajnerov na
prepravu, dodávku alebo skladovanie plynu; prenájom vozidiel na prepravu plynu.
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(732) IN SALAH GAS LIMITED, 22 Grenville Street,
St. Helier, Jersey, Channel Islands, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189234
1.2.2000
25.7.2007
25.7.2017
2150-97
25.7.1997
8.10.1999
10.4.2000
5, 30, 32
5 - Farmaceutické prípravky tabletované a v prášku na humánne použitie, homeopatické výrobky
na humánne použitie, dietetické prípravky na humánne použitie ako vitamínové prípravky a ďalšie výrobky s liečivými účinkami na humánne
použitie.
30 - Dietetické prípravky ako potraviny.
32 - Dietetické prípravky ako nápoje a prípravky
na prípravu nápojov.

(540) BIOSIL
(732) AGROCHEMIE, spol. s r. o., Neubuz 156, 763 15
Slušovice, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189387
16.2.2000
22.8.2007
22.8.2017
2377-97
22.8.1997
8.11.1999
16.5.2000
7, 9, 11
7 - Stroje a prístroje na výrobu polovodičov, tekutých kryštálov, obvodových dosiek s plošnými
spojmi, masiek, kontrolných šablón, pružných diskov, magnetických pások klávesníc; časti a súčasti uvedeného tovaru v triede 7.
9 - Stroje a prístroje na skúšanie polovodičov, tekutých kryštálov, obvodových dosiek s plošnými
spojmi, masiek kontrolných šablón, pružných diskov, magnetických pások klávesníc; časti a súčasti uvedeného tovaru v triede 9.
11 - Difúzne a oxidačné pece na tepelné spracovanie polovodičov; časti a súčasti uvedeného tovaru
v triede 11.

(540)

(591) biela, modrá, zelená
(732) Tokyo Electron Kabushiki Kaisha, also trading
as Tokyo Electron Limited, 3-6- Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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189388
16.2.2000
22.8.2007
22.8.2017
2378-97
22.8.1997
8.11.1999
16.5.2000
7, 9, 11
7 - Stroje a prístroje na výrobu polovodičov, tekutých kryštálov, obvodových dosiek s plošnými
spojmi, masiek, kontrolných šablón, pružných diskov, magnetických pások klávesníc; časti a súčasti uvedeného tovaru v triede 7.
9 - Stroje a prístroje na skúšanie polovodičov, tekutých kryštálov, obvodových dosiek s plošnými
spojmi, masiek kontrolných šablón, pružných diskov, magnetických pások klávesníc; časti a súčasti uvedeného tovaru v triede 9.
11 - Difúzne a oxidačné pece na tepelné spracovanie polovodičov; časti a súčasti uvedeného tovaru v triede 11.

(540) TOKYO ELECTRON LIMITED
(732) Tokyo Electron Kabushiki Kaisha, also trading
as Tokyo Electron Limited, 3-6- Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189485
16.2.2000
19.12.2007
19.12.2017
3728-97
19.12.1997
8.11.1999
16.5.2000
18
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov
patriace do tejto triedy vrátane diplomatických
kufríkov, kľúčeniek, puzdier na navštívenky a diárov; kože a výrobky z týchto materiálov patriace
do tejto triedy vrátane diplomatických kufríkov,
kľúčeniek, puzdier na navštívenky a diárov; surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky.

(540) VIRGIN
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, 120 Campden Hill Road, London W8 7AR, GB;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189486
16.2.2000
19.12.2007
19.12.2017
3729-97
19.12.1997
8.11.1999
16.5.2000
16, 35, 41
16 - Časopisy.
35 - Reklamná činnosť.
41 - Vydavateľská činnosť.
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(540)

(732) Informačné centrum podnikateľov, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189505
16.2.2000
29.12.2007
29.12.2017
3787-97
29.12.1997
8.11.1999
16.5.2000
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečbu neurologických stavov.

(540)

(732) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, New
York 10017, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

189696
20.3.2000
11.6.2007
11.6.2017
1599-97
11.6.1997
10.12.1999
12.6.2000
9
Softvér a hardvér určený pre oblasť hudobného
priemyslu.

(540) KEYMUSIC
(732) Pavelka Rastislav M., Irkutská 8, 040 12 Košice,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189720
20.3.2000
19.8.2007
19.8.2017
2360-97
19.8.1997
10.12.1999
12.6.2000
30
30 - Žuvačky.

(540) WRIGLEY'S EXTRA
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189737
20.3.2000
12.9.2007
12.9.2017
2603-97
12.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
35, 39, 42
35 - Administratívne riadenie, sekretárske služby.
39 - Preprava osôb a tovarov po zemi, mori a vzduchu, balenie a skladovanie, expedícia tovarov.
42 - Odborné konzultácie a rady o medzinárodnej
preprave osôb a tovarov.

(540)

(732) EuroExpress (Verein), c/o Dr. Max P. Oesch Gotthardstrasse 52, 8002 Zürich, CH;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

189759
20.3.2000
29.9.2007
29.9.2017
2823-97
29.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince, vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami,
puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne zariadenia,
exponované filmy, magnetické disky, hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
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16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zaraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky,
utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky,
lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky
pre turistov, plážové tašky, kožené baliace tašky,
kožené vrecká na balenie vecí, aktovky, kufríky,
puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky (kožená
galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
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alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov;
rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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;
služby, poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským
prostredím; televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické
predpovede; organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby);
spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; finančné oceňovanie
(poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa
nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
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40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch;
organizovanie lotérií, organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie o možnostiach rekreácie; prenájom videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov; strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov),
zoznamovacie služby; odborné poradenstvo s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie;
meteorologické informácie; predpovede počasia;
informácie o móde; pomoc pri výbere povolania;
reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby;
barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.

(540) LEBO MEDVEĎ
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

189760
20.3.2000
29.9.2007
29.9.2017
2824-97
29.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.

9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zaraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruky, papierové podložky pod poháre, oznámenia (papiernický tovar), papierové vlajky, papierové zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá
na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky, utierky,
etikety s výnimkou textilných, nálepky, lepiace
štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace
tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky,
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kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky
(kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov;
rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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; služby, poradenstvo v obchodnej činnosti;
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uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné
agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomiké predpovede; organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby);
spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; finančné oceňovanie
(poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa
nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby
a zábava poskytované v prázdninových táboroch;
organizovanie lotérií, organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie o možnostiach rekreácie; prenájom videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov; strihanie videopások.
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42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

189761
20.3.2000
29.9.2007
29.9.2017
2827-97
29.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne
zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zaraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (pa-

piernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky,
utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky,
lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky, kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky (kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických hmôt,
pletené predmety zo slamy, drevené alebo plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky,
figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických
hmôt, puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka
na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na
mydlo, mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých
kovov, poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov
a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu,
terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; ode-
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vy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov;
rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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; služby, poradenstvo v obchodnej činnosti;
uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné
agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok;
organizovanie zbierok; finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obve-
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selenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých
vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie
o možnostiach rekreácie; prenájom videopások;
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov;
strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
(540) HÁDAJ, NA ČO MYSLÍM
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

189762
20.3.2000
29.9.2007
29.9.2017
2828-97
29.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
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vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne
zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými
kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zaraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky,
utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky,
lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace
tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky,
kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky
(kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.

20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov;
rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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; služby, poradenstvo v obchodnej činnosti;
uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama;
rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum
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vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; finančné oceňovanie
(poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa
nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch;
organizovanie lotérií, organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie o možnostiach rekreácie; prenájom videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov; strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
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počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
(540) BONZÁČIK
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

189763
20.3.2000
29.9.2007
29.9.2017
2829-97
29.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne
zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zaraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papie-
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ra, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky,
utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky,
lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace
tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky,
kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky
(kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;

bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov;
rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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; služby, poradenstvo v obchodnej činnosti;
uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné
agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; finančné oceňovanie
(poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa
nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
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a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch;
organizovanie lotérií, organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie o možnostiach rekreácie; prenájom videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov; strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
(540) VRECE PLNÉ PEŇAZÍ
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

189764
20.3.2000
29.9.2007
29.9.2017
2832-97
29.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
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hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zaraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické
prestieranie), nálepky na kancelárske použitie
alebo pre domácnosť, ročenky, stojany na perá
a ceruzky, papierové podložky pod poháre,
oznámenia (papiernický tovar), papierové vlajky,
papierové zástavy, nože na papier, otvárače na
listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky
(papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky, utierky, etikety s výnimkou textilných,
nálepky, lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace
tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky,
kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky
(kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
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21 - Poháriky papierové alebo z plastických
hmôt, puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka
na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na
mydlo, mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých
kovov, poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov
a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu,
terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov;
rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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; služby, poradenstvo v obchodnej činnosti;
uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama;
rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných

alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; finančné oceňovanie
(poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa
nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služ-by a
zábava poskytované v prázdninových táboroch;
organizovanie lotérií, organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie
o možnostiach rekreácie; prenájom videopások;
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov; strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
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(540) STRELNICA
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

189765
20.3.2000
29.9.2007
29.9.2017
2833-97
29.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne
zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zoraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
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potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky,
utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky,
lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky, kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky (kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na
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elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich
televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky
(hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov;
rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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; služby, poradenstvo v obchodnej činnosti;
uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama;
rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; finančné oceňovanie
(poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa
nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných

predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých
vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie
o možnostiach rekreácie; prenájom videopások;
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov; strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
(540) TIVOLI
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

189766
20.3.2000
29.9.2007
29.9.2017
2837-97
29.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne
zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
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11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými
kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zaraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické
prestieranie), nálepky na kancelárske použitie
alebo pre domácnosť, ročenky, stojany na perá
a ceruzky, papierové podložky pod poháre,
oznámenia (papiernický tovar), papierové vlajky,
papierové zástavy, nože na papier, otvárače na
listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky
(papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové
obrúsky, utierky, etikety s výnimkou textilných,
nálepky, lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky, kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky (kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
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poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov;
rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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;
služby, poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov
medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským
prostredím; televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické
predpovede; organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby);
spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok;
organizovanie zbierok; finančné oceňovanie (po-
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istenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby
a zábava poskytované v prázdninových táboroch;
organizovanie lotérií, organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie o možnostiach rekreácie; prenájom videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov; strihanie
videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.

(540)

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

189767
20.3.2000
29.9.2007
29.9.2017
2838-97
29.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne
zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zaraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické
prestieranie), nálepky na kancelárske použitie
alebo pre domácnosť, ročenky, stojany na perá
a ceruzky, papierové podložky pod poháre,
oznámenia (papiernický tovar), papierové vlajky,
papierové zástavy, nože na papier, otvárače na
listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky
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(papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové
obrúsky, utierky, etikety s výnimkou textilných,
nálepky, lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky, kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky (kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických
hmôt, puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka
na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na
mydlo, mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých
kovov, poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov
a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu,
terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
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35 - Obchodný manažment v oblasti umenia;
organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie;
predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom, letáky, prospekty, tlačivá,
vzor-ky; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; distribúcia vzoriek; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prenájom reklamných
materiálov; služby, poradenstvo v obchodnej
činnosti; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov;
reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; vzťahy s verejnosťou,
prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami
a spoločenským prostredím; televízna reklama;
reklamné agentúry; poradenské služby v oblasti
obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely
a podporu predaja; prieskum trhu; hospodárske
a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; obchodné
alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov;
prenájom reklamných plôch; podpora predaja
(pre tretie osoby); spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; finančné oceňovanie
(poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa
nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o mož-
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nostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby
a zábava poskytované v prázdninových táboroch;
organizovanie lotérií, organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie o možnostiach rekreácie; prenájom videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov; strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.

(540)

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

189768
20.3.2000
29.9.2007
29.9.2017
2839-97
29.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.

11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými
kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zaraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky,
utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky,
lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace
tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky,
kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky
(kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
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poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov;
rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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; služby, poradenstvo v obchodnej činnosti;
uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné
agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok;
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organizovanie zbierok; finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch;
organizovanie lotérií, organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie o možnostiach rekreácie; prenájom videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov; strihanie
videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
(540)

(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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189769
20.3.2000
29.9.2007
29.9.2017
2840-97
29.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne
zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými
kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zoraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papiero-

vé prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky,
utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky,
lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace
tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky,
kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky
(kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie;
odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové
nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
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35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov;
rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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;
služby, poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné
agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby);
spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok;
organizovanie zbierok; finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o mož-
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nostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch;
organizovanie lotérií, organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie o možnostiach rekreácie; prenájom videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov; strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
(540)

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

189770
20.3.2000
29.9.2007
29.9.2017
2841-97
29.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne
zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
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11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zoraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky,
utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky,
lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace
tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky,
kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky
(kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,

poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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;
služby, poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné
agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbie-
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rok; organizovanie zbierok; finančné oceňovanie
(poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa
nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých
vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie
o možnostiach rekreácie; prenájom videopások;
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov; strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
(540)

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
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189771
20.3.2000
29.9.2007
29.9.2017
2842-97
29.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne
zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zoraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, púta-

258

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 10 - 2007 - SK (obnovené ochranné známky)
če z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky,
utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky,
lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace
tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky,
kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky
(kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických
hmôt, puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka
na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na
mydlo, mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov, poháriky s výnimkou pohárikov z drahých
kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých
kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.

35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov;
rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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; služby, poradenstvo v obchodnej činnosti;
uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama;
rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok;
organizovanie zbierok; finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 10 - 2007 - SK (obnovené ochranné známky)
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých
vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie o možnostiach rekreácie; prenájom videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov; strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
(540) SMOTÁNKA
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

189772
20.3.2000
29.9.2007
29.9.2017
2843-97
29.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne
zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
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14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zoraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické
prestieranie), nálepky na kancelárske použitie
alebo pre domácnosť, ročenky, stojany na perá
a ceruzky, papierové podložky pod poháre,
oznámenia (papiernický tovar), papierové vlajky,
papierové zástavy, nože na papier, otvárače na
listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky
(papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové
obrúsky, utierky, etikety s výnimkou textilných,
nálepky, lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace
tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky,
kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky
(kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krča-
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hov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov;
rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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; služby, poradenstvo v obchodnej činnosti;
uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama;
rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; finančné oceňovanie
(poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa
nehnuteľností.

38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov;
knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia;
služby a zábava poskytované v prázdninových
táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; organizovanie
športových súťaží; plánovanie a organizovanie
večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie
o možnostiach rekreácie; prenájom videopások;
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov; strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
(540) VŠETCI SÚ ZA DVERAMI
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

189773
20.3.2000
29.9.2007
29.9.2017
2844-97
29.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne
zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zoraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (pa-
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pierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby,
pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky, utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky, lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky, kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky (kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
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35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov;
rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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; služby, poradenstvo v obchodnej činnosti;
uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné
agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok;
organizovanie zbierok; finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie

o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých
vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie
o možnostiach rekreácie; prenájom videopások;
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov; strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
(540) HVEZDÁREŇ
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
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20.3.2000
29.9.2007
29.9.2017
2845-97
29.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
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14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zoraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky,
utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky,
lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace
tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky,
kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky
(kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krča-
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hov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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;
služby, poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné
agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; finančné oceňovanie
(poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa
nehnuteľností.
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38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby
a zábava poskytované v prázdninových táboroch;
organizovanie lotérií, organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie o možnostiach rekreácie; prenájom videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov; strihanie
videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.

(540) ÚSMEV
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

189775
20.3.2000
29.9.2007
29.9.2017
2846-97
29.9.1997

(442) 10.12.1999
(450) 12.6.2000
7 (511) 6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne
zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zoraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky,
utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky,
lepiace štítky.
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17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace
tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky,
kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky
(kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie;
odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové
nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
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činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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;
služby, poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné
agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; finančné oceňovanie
(poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa
nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služ-
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by a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých
vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie
o možnostiach rekreácie; prenájom videopások;
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov; strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

189776
22.3.2000
29.9.2007
29.9.2017
2847-97
29.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonbonié-

ry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zoraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky,
utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky,
lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace
tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky,
kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky
(kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických
hmôt, puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka
na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na
mydlo, mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých
kovov, poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov
a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu,
terakoty alebo skla.
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24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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;
služby, poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné
agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby);
spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; finančné oceňovanie
(poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa
nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
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39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých
vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie
o možnostiach rekreácie; prenájom videopások;
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov; strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
(540) MÚZEJKA
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

189777
20.3.2000
29.9.2007
29.9.2017
2848-97
29.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
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7 (511) 6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne
zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zoraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky,
utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky,
lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.

18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace
tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky,
kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky
(kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov;
rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom, letáky, prospekty, tlačivá, vzorky; za-
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sielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov;
služby, poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné
agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; finančné oceňovanie
(poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa
nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých
vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie
o možnostiach rekreácie; prenájom videopások;
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organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov; strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
(540) V TIENI
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

189778
20.3.2000
29.9.2007
29.9.2017
2849-97
29.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne
zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické
disky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
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obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zoraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky,
utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky,
lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace
tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky,
kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky
(kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických hmôt,
pletené predmety zo slamy, drevené alebo plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky,
figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky

hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov;
rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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; služby, poradenstvo v obchodnej činnosti;
uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama;
rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok;
organizovanie zbierok; finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obve-
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selenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých
vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie
o možnostiach rekreácie; prenájom videopások;
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov;
strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
(540) AHA !
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

189779
20.3.2000
29.9.2007
29.9.2017
2850-97
29.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
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vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne
zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zoraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky,
utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky,
lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky, kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky (kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
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20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických hmôt,
pletené predmety zo slamy, drevené alebo plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky,
figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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;
služby, poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťa-

hov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné
agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok;
organizovanie zbierok; finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých
vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie
o možnostiach rekreácie; prenájom videopások;
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov; strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
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počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
(540) REBRINÁK
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

189780
20.3.2000
29.9.2007
29.9.2017
2851-97
29.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne
zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zoraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papie-
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ra, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky,
utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky,
lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace
tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky,
kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky
(kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
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bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov;
rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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; služby, poradenstvo v obchodnej činnosti;
uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama;
rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; finančné oceňovanie
(poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa
nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných

a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých
vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie
o možnostiach rekreácie; prenájom videopások;
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov;
strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
(540) FILMPARÁDA
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

189781
20.3.2000
29.9.2007
29.9.2017
2852-97
29.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne
zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
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zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zaraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky,
utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky,
lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy,
plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky,
vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace
tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky,
kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky
(kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
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mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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;
služby, poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné
agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
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36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok;
organizovanie zbierok; finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých
vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie
o možnostiach rekreácie; prenájom videopások;
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov; strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.

(540) DOBÝVANIE PEVNOSTÍ
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

189782
20.3.2000
29.9.2007
29.9.2017
2853-97
29.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne
zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zaraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, púta-
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če z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky,
utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky,
lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace
tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky,
kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky
(kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
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35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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;
služby, poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné
agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; finančné oceňovanie
(poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa
nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
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o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých
vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie
o možnostiach rekreácie; prenájom videopások;
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov; strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.

(540) RODINY V ARÉNE
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

189783
20.3.2000
29.9.2007
29.9.2017
2855-97
29.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne
zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené vý-

robky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zaraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky,
utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky,
lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky, kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky (kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
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24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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;
služby, poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné
agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby);
spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; finančné oceňovanie
(poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa
nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
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39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých
vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie
o možnostiach rekreácie; prenájom videopások;
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov;
strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
(540) TELEDIÁR
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

189792
20.3.2000
16.10.2007
16.10.2017
3049-97
16.10.1997
10.12.1999
12.6.2000
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vulkanizovanej syntetickej a prírodnej gumy a kaučuku; zlúčeniny používané ako urýchľovače vulkanizácie pri vulkanizácii a vytvrdzovaní gumových a plastických tovarov; zlúčeniny používané
pri vulkanizácii, vytvrdzovaní a konzervovaní gumových a kaučukových výrobkov; syntetické živičné plastické materiály a syntetické živice na
použitie v priemyselnej a inej výrobe; syntetické
živicové adhezíva na laminovanie; chemické potláčače pien, odpeňovadlá; chemické aditíva na
použitie vo výrobe polyuretánových pien; chemické stabilizátory biomasy na použitie pri odstraňovaní odpadov a pri priemyselnej recyklácii;
fluidné aditíva na vŕtanie ropy; chemické zmesi
na použitie ako činidlo pri zatopení ropou; chemikálie na použitie v olejovom a plynnom vrtnom priemysle, najmä biopolyméry a anorganické fosfáty; oxidačné katalyzátory; deflokulačné
a sekvestračné činidlá; tekutiny na prenos tepla;
chemikálie na použitie do protipožiarnych zmesí;
do retardérov horenia; do ohňovzdorných zmesí;
chemické konzervačné látky do mydiel a rastlinných olejov; hydraulické kvapaliny; chemické produkty na použitie v potravinárskom, papierenskom, textilnom a farmaceutickom priemysle; chemické produkty na použitie pri šlichtovaní papierenských a textilných výrobkov; chladiace zmesi
na použitie pri spracovaní kovov; stabilizátory
výroby; zmesi na konzervovanie potravín; činidlá
na nakyprenie cesta; fosfáty na ošetrenie pitnej
vody; syntetické vlákna.

7 (511) 12
(511) 12 - Pozemné vozidlá a ich motory; časti a príslušenstvo (patriace do triedy 12) všetkých uvedených tovarov (s výnimkou pneumatík a duší
pneumatík); poťahy na volanty, na sedadlá automobilov a pozemných vozidiel; pumpy na nafukovanie pneumatík vozidiel; plátenné strechy, nosiče na automobily, batožinové nosiče, nosiče bicyklov, nosiče surfov, nosiče lyží a snehové reťaze, všetko na pozemné motorové vozidlá.
27 - Tvarované podložky a podlahové pokrývky
na pozemné motorové vozidlá.
(540) MINI COOPER
(732) Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130,
BMW Haus, D - 800 München 40, DE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189815
20.3.2000
29.12.2007
29.12.2017
3788-97
29.12.1997
10.12.1999
12.6.2000
5
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov
a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie škodlivých zvierat; fungicídy, herbicídy a insekticídy.

(540)

(732) Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, Groton,
Connecticut 06340, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190075
23.3.2000
18.8.2007
18.8.2017
2345-97
18.8.1997
75/285.207
2.5.1997
US
12.7.1999
12.6.2000
1
1 - Chemikálie zahrnujúce: monolitické štruktúry
pozostávajúce z tuhých foriem uhlíka alebo obsahujúce tuhé formy uhlíka na použitie vo výrobe
optických a elektrických komponentov; povrchovo aktívne zlúčeniny na všeobecné použitie
v priemyselných odvetviach, najmä zmáčadlá, zvlhčovadlá, natieracie zmesi, emulgátory, dispergátory a penetračné činidlá; zlúčeniny na použitie
do gúm a kaučukov, najmä na konzervovanie ne-

(540) SOLUTIA
(732) SOLUTIA INC., 575 Maryville Center Drive, St.
Louis, Missouri 63141, US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

190076
23.3.2000
18.8.2007
18.8.2017
2354-97
18.8.1997
10.12.1999
12.6.2000
29
Mliečne dezerty, jogurty, smotany, smotanové dezerty, čerstvé nevyzreté syry, tvaroh.

(540) FANTASIA
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, FR;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190139
26.4.2000
20.8.2007
20.8.2017
2367-97
20.8.1997
18.1.2000
11.7.2000
16, 25, 28, 41
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; potreby na knihárske výrobky;
fotografie; papiernický tovar a písacie potreby;
lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; štetce; písacie stroje a kance-
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lárske potreby (okrem nábytku); učebné potreby
(okrem prístrojov); obalové materiály z plastických hmôt (nie zahrnuté v iných triedach); hracie
karty; typografické písmo; štočky.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.
28 - Elektronické hry a zábavné prístroje iné ako
na použitie spolu s televíznymi prijímačmi; stroje
na videohry aj s ručným ovládaním iné ako na
použitie spolu s televíznymi prijímačmi; hry,
hračky; gymnastické a športové potreby a prístroje, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; hračky
a bábiky; časti a súčasti uvedeného tovaru, dekorácie na vianočné stromčeky - nie elektrické.
41 - Vzdelávanie, školenia, zábava a zábavné parky, športové a kultúrne aktivity, najmä zabezpečovanie rekreačných zariadení.
(540)

(732) Kabushiki Kaisha Sega, 2-12, Haneda 1-chome,
Ohta-ku, Tokyo 144-0043, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190147
26.4.2000
10.9.2007
10.9.2017
2584-97
10.9.1997
18.1.2000
11.7.2000
29, 35
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina okrem živej; rybie výrobky, morské špeciality z rýb, hydinové
výrobky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina, zemiaky a zemiakové výrobky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; marinované výrobky, mrazené a chladené potraviny
živočíšneho pôvodu a záhradné produkty konzervované.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.

(540)

(732) NOWACO, s. r. o., Piešťanská ul. 2321/71, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

190151
26.4.2000
29.9.2007
29.9.2017
2831-97
29.9.1997
18.1.2000
11.7.2000
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
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9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne
zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zaraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky,
utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky,
lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace
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tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky,
kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky
(kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte, čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy; saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov;
rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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; služby, poradenstvo v obchodnej činnosti;

uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné
agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; finančné oceňovanie
(poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa
nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia;
služby a zábava poskytované v prázdninových
táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; organizovanie
športových súťaží; plánovanie a organizovanie
večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie
o možnostiach rekreácie; prenájom videopások;
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov; strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
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s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
(540) ZVEROKRUH
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) Motor - Presse Slovakia, s. r. o., Prievozská 18,
824 51 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190688
19.5.2000
5.8.2007
5.8.2017
2217-97
5.8.1997
14.2.2000
14.8.2000
12, 16, 35, 41
12 - Automobily.
16 - Časopisy, periodiká.
35 - Vydavateľstvo; vydávanie reklamných materiálov a reklamných ocenení, reklamné texty, reklama, aktualizovanie reklamných materiálov,
činnosť reklamnej agentúry.
41 - Súťaže; organizovanie čitateľských vedomostných, športových a náučných súťaží spojených
s voľbou najlepších automobilov, vydavateľstvo - vydávanie časopisov a diplomov.

(540)

(732) Motor - Presse Slovakia, s. r. o., Prievozská 18,
824 51 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

190690
19.5.2000
5.8.2007
5.8.2017
2236-97
5.8.1997
14.2.2000
14.8.2000
12, 16, 35, 41
12 - Automobily.
16 - Časopisy, periodiká.
35 - Vydavateľstvo; vydávanie reklamných materiálov a reklamných ocenení, reklamné texty, reklama, aktualizovanie reklamných materiálov,
činnosť reklamnej agentúry.
41 - Súťaže; organizovanie čitateľských vedomostných, športových a náučných súťaží spojených
s voľbou najlepších automobilov, vydavateľstvo - vydávanie časopisov a diplomov.
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190691
19.5.2000
18.8.2007
18.8.2017
2350-97
18.8.1997
14.2.2000
14.8.2000
25, 35, 36, 37, 39, 40, 42
25 - Odevy, hlavne košele, nohavice, krátke nohavice, saká, kabáty, čiapky, klobúky, pančuchy,
vrchné odevy, kombinézy, odevy do dažďa, spodná bielizeň, rukavice, svetre, laboratórne plášte,
haleny, opasky, traky, zástery, vesty, tenké bundy, masky, tričká, kukly na tvár, šatky, sukne, šaty, vetrovky, kravaty a uniformy.
35 - Obchodný manažment; poradenské služby
v oblasti personálneho manažmentu a reklamy;
manažment kontraktačných programov v oblasti
medicínskych služieb; sprostredkovanie predaja
suvenírov a drobného tovaru na letiskách.
36 - Finančné spravovanie kontraktačných programov v oblasti medicínskych služieb.
37 - Údržba a oprava elektrických prístrojov, ohrievačov, ventilácie a klimatizácie; údržba a oprava
zariadení na výučbu, vzdelávanie, liečenie; údržba a oprava priemyselného a bytového vybavenia.
39 - Maloobchodné služby týkajúce sa skladovania a predaja odevov a príbuzného tovaru cestou
poštovej objednávky z katalógu.
40 - Šitie na zákazku a oprava odevov.
42 - Služby týkajúce sa úpravy interiérov a návrhárske služby v oblasti stravovacích prevádzok;
služby týkajúce sa zabezpečovania stravovania,
občerstvenia a nápojov; reštauračné služby, služby v oblasti zdravotníckej starostlivosti; požičiavanie šiat a uniforiem, bielizne a odevov na upratovanie; služby týkajúce sa ubytovania; služby
týkajúce sa starostlivosti o deti; navrhovanie kontraktačných programov v oblasti medicínskych
služieb, služby týkajúce sa zabezpečovania garantovanej úrovne poskytované nemocniciam
a poskytovateľom liečebnej starostlivosti, poradenstvo v oblasti výživy a kondičných programov.

(540) ARAMARK
(732) Aramark Corporation, Aramark Tower, 1101 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania, 19107-2988,
US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

190692
19.5.2000
18.8.2007
18.8.2017
2351-97
18.8.1997
14.2.2000
14.8.2000
25, 35, 36, 37, 39, 40, 42
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(511) 25 - Odevy, hlavne košele, nohavice, krátke nohavice, saká, kabáty, čiapky, klobúky, pančuchy,
obuv, vrchné odevy, kombinézy, odevy do dažďa, spodná bielizeň, rukavice, svetre, laboratórne
plášte, haleny, opasky, traky, zástery, vesty, tenké bundy, masky, tričká, kukly na tvár, šatky,
sukne, šaty, vetrovky, kravaty a uniformy.
35 - Obchodný manažment; poradenské služby
v oblasti personálneho manažmentu a reklamy;
manažment kontraktačných programov v oblasti
medicínskych služieb; sprostredkovanie predaja
suvenírov a drobného tovaru na letiskách.
36 - Finančné spravovanie kontraktačných programov v oblasti medicínskych služieb.
37 - Údržba a oprava elektrických prístrojov, ohrievačov, ventilácie a klimatizácie; údržba a oprava
zariadení na výučbu, vzdelávanie, liečenie; údržba a oprava priemyselného a bytového vybavenia.
39 - Maloobchodné služby týkajúce sa skladovania a predaja odevov a príbuzného tovaru cestou
poštovej objednávky z katalógu.
40 - Šitie na zákazku a oprava odevov.
42 - Služby týkajúce sa úpravy interiérov a návrhárske služby v oblasti stravovacích prevádzok;
služby týkajúce sa zabezpečovania stravovania,
občerstvenia a nápojov; reštauračné služby, služby v oblasti zdravotníckej starostlivosti; požičiavanie šiat a uniforiem, bielizne a odevov na upratovanie; služby týkajúce sa ubytovania; služ-by
týkajúce sa starostlivosti o deti; navrhovanie kontraktačných programov v oblasti medicínskych
služieb, služby týkajúce sa zabezpečovania garantovanej úrovne poskytované nemocniciam
a poskytovateľom liečebnej starostlivosti, poradenstvo v oblasti výživy a kondičných programov.
(540)

(732) Aramark Corporation, Aramark Tower, 1101 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania, 19107-2988,
US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190693
19.5.2000
18.8.2007
18.8.2017
2352-97
18.8.1997
14.2.2000
14.8.2000
25, 35, 36, 37, 39, 40, 42
25 - Odevy, hlavne košele, nohavice, krátke nohavice, saká, kabáty, čiapky, klobúky, pančuchy,
vrchné odevy, kombinézy, odevy do dažďa, spodná bielizeň, rukavice, svetre, laboratórne plášte,
haleny, opasky, traky, zástery, vesty, tenké bundy, masky, tričká, kukly na tvár, šatky, sukne, šaty, vetrovky, kravaty a uniformy.
35 - Obchodný manažment; poradenské služby
v oblasti personálneho manažmentu a reklamy;
manažment kontraktačných programov v oblasti
medicínskych služieb; sprostredkovanie predaja
suvenírov a drobného tovaru na letiskách.

36 - Finančné spravovanie kontraktačných programov v oblasti medicínskych služieb.
37 - Údržba a oprava elektrických prístrojov, ohrievačov, ventilácie a klimatizácie; údržba a oprava
zariadení na výučbu, vzdelávanie, liečenie; údržba a oprava priemyselného a bytového vybavenia.
39 - Maloobchodné služby týkajúce sa skladovania a predaja odevov a príbuzného tovaru cestou
poštovej objednávky z katalógu.
40 - Šitie na zákazku a oprava odevov.
42 - Služby týkajúce sa úpravy interiérov a návrhárske služby v oblasti stravovacích prevádzok;
služby týkajúce sa zabezpečovania stravovania,
občerstvenia a nápojov; reštauračné služby, služby v oblasti zdravotníckej starostlivosti; požičiavanie šiat a uniforiem, bielizne a odevov na upratovanie; služby týkajúce sa ubytovania; služby
týkajúce sa starostlivosti o deti; navrhovanie kontraktačných programov v oblasti medicínskych
služieb, služby týkajúce sa zabezpečovania garantovanej úrovne poskytované nemocniciam
a poskytovateľom liečebnej starostlivosti, poradenstvo v oblasti výživy a kondičných programov.
(540)

(732) Aramark Corporation, Aramark Tower, 1101 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania, 19107-2988,
US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190696
19.5.2000
22.9.2007
22.9.2017
2755-97
22.9.1997
14.2.2000
14.8.2000
6, 21, 36
6 - Kovový spojovací materiál, zámočnícke výrobky, stavebný a železiarsky tovar a materiál
z liatych alebo valcovaných kovov; drobný železiarsky materiál.
21 - Drobné náradie a prenosné nádoby pre domácnosť a kuchyne.
36 - Sprostredkovanie nákupu a predaja hnuteľností a nehnuteľností.

(540)

(732) VISIMPEX, s. r. o., Klčové 85/1, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

190734
22.5.2000
29.12.2007
29.12.2017
3804-97
29.12.1997
14.2.2000
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(450) 14.8.2000
7 (511) 9, 16, 42
(511) 9 - Počítačový softvér, najmä počítačový softvér
na ochranu dát.
16 - Tlačoviny reklamného a informačného charakteru, sprievodca pre používateľa softvéru.
42 - Tvorba a výroba počítačového softvéru, najmä počítačového softvéru na ochranu dát; poradenské, konzultačné a expertízne služby k počítačovému softvéru.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540) AMON
(732) ESET, spol. s r.o., Pionierska 9/a, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190997
22.5.2000
29.12.2007
29.12.2017
3796-97
29.12.1997
18.1.2000
14.8.2000
5, 29, 30, 32
5 - Dojčenská výživa, potrava pre deti.
29 - Konzervované, sušené a tepelne upravené
ovocie a zelenina.
30 - Kakao, prípravky z obilnín, pečivo, múčniky,
cukrárske výrobky.
32 - Sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov.

(540) BABY LINO
(732) PODRAVKA Prehrambena industrija d. d., Ante
Starčevića 32, HR-48000 Koprivnica, HR;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191040
19.6.2000
28.7.2007
28.7.2017
2163-97
28.7.1997
13.3.2000
12.9.2000
1, 2, 19
1 - Chemické výrobky pre priemysel, nespracované umelé živice, plastické hmoty v surovom stave, priemyselné lepidlá vrátane tmelov, živice
a tmely na obuv, živice a tmely na kožu, tmelové
lepidlá na opravu rozbitých predmetov, tmelové
plnidlá na dutiny stromov (používané v lesníctve), živice a tmely na pneumatiky.
2 - Ochranné prostriedky proti hrdzi a proti hnilobe dreva, farbivá, lepidlá na farby a nátery, lepidlá, najmä sklenárske tmely a gity, moridlá.
19 - Stavebný materiál (nekovový), tmely nezaradené v iných triedach.

(540) SIROFLEX
(732) Den Braven Sealants B. V., Denariusstraat 11,
4903 RC, OOSTERHOUT, NL;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
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191406
17.7.2000
21.10.2007
21.10.2017
3073-97
21.10.1997
10.4.2000
9.10.2000
35, 37, 40, 42
35 - Profesionálne obchodné alebo podnikateľské
poradenstvo, obchodné alebo podnikateľské informácie.
37 - Montáž a opravy pecí, inštalovanie a opravy
elektronických spotrebičov, izolovanie stavieb proti vlhkosti, kladenie tehál (murovanie), klampiarstvo a inštalatérstvo, inštalácia a opravy klimatizačných zariadení, čistenie a opravy kotlov, montáž kuchynských zariadení, lakovanie, glazovanie,
maľovanie a natieranie, údržba a oprava horákov.
40 - Montáž materiálu na objednávku, informácie
o spracovaní materiálov, kotlárstvo, kováčstvo,
kreslenie a rysovanie laserom, látky (ohňovzdorná úprava a údržba).
42 - Inžinierska činnosť, kontrola kvality (vykonávanie revízií plynových zariadení a parných kotlov), módny a priemyselný dizajn, poradenstvo
(odborné) v oblasti progresívnych technológií
a inštalačných celkov, projektová činnosť, štúdie
technických projektov, skúšky materiálov, výzdoba interiérov.

(540)

(732) HITECO, s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 20, 813 46
Bratislava, SK;
(740) Benčíková Zdenka, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191416
17.7.2000
18.12.2007
18.12.2017
3715-97
18.12.1997
10.4.2000
9.10.2000
9, 25, 35, 38, 41, 42
9 - Nosiče zvukových nahrávok, videohry, videokazety, zvukové nahrávacie zariadenia, kompaktné disky, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov.
25 - Tričká, šatky, čiapky, športové oblečenie, pančuchy, pančuchové nohavice.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov, rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; predvádzanie
tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, letáky, prospekty, tlačivá, vzorky; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
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distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov;
služby, poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné
agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby);
spracovanie textov.
38 - Televízne vysielanie, informačné kancelárie,
tlačové kancelárie, prenájom prístrojov na prenos
správ.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrom, divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia;
služby a zábava poskytované v prázdninových
táboroch; organizovanie živých vystúpení; živé
predstavenie; organizovanie športových súťaží;
plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie o možnostiach rekreácie; prenájom videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.

(540)

(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191417
17.7.2000
18.12.2007
18.12.2017
3716-97
18.12.1997
10.4.2000
9.10.2000
9, 25, 35, 38, 41, 42
9 - Nosiče zvukových nahrávok, videohry, videokazety, zvukové nahrávacie zariadenia, kompaktné disky, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov.
25 - Tričká, šatky, čiapky, športové oblečenie, pančuchy, pančuchové nohavice.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov,
rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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; služby, poradenstvo v obchodnej činnosti;
uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné
agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
38 - Televízne vysielanie, informačné kancelárie,
tlačové kancelárie, prenájom prístrojov na prenos
správ.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obve-
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selenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá, organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie textov
okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou
reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrom, divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie o možnostiach rekreácie; prenájom videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
(540)

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191418
17.7.2000
18.12.2007
18.12.2017
3717-97
18.12.1997
10.4.2000
9.10.2000
9, 25, 35, 38, 41, 42
9 - Nosiče zvukových nahrávok, videohry, videokazety, zvukové nahrávacie zariadenia, kompaktné disky, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov.

287

25 - Tričká, šatky, čiapky, športové oblečenie, pančuchy, pančuchové nohavice.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov,
rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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; služby, poradenstvo v obchodnej činnosti;
uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama;
rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
38 - Televízne vysielanie, informačné kancelárie,
tlačové kancelárie, prenájom prístrojov na prenos
správ.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrom, divadelné
predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie o možnostiach rekreácie; prenájom videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov.
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42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.

alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
38 - Televízne vysielanie, informačné kancelárie,
tlačové kancelárie, prenájom prístrojov na prenos
správ.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrom, divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie o možnostiach rekreácie; prenájom videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.

(540)

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191419
17.7.2000
18.12.2007
18.12.2017
3718-97
18.12.1997
10.4.2000
9.10.2000
9, 25, 35, 38, 41, 42
9 - Nosiče zvukových nahrávok, videohry, videokazety, zvukové nahrávacie zariadenia, kompaktné disky, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov.
25 - Tričká, šatky, čiapky, športové oblečenie, pančuchy, pančuchové nohavice.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov,
rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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; služby, poradenstvo v obchodnej činnosti;
uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama;
rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných

(540)

(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191786
23.8.2000
16.6.2007
16.6.2017
1674-97
16.6.1997
16.5.2000
7.11.2000
1, 5, 30
1 - Umelé sladidlá.
5 - Farmaceutické a vitamínové prípravky.
30 - Tabletované a práškové potravinárske výrobky ako prírodné sladidlá.

(540) EKO KOMPLEX
(732) V. P. I. spol. s r. o., Na Václavce 32/1079, 150 00
Praha - Smíchov, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191794
23.8.2000
31.7.2007
31.7.2017
2201-97
31.7.1997
16.5.2000
7.11.2000
9
9 - Informačný systém technických noriem STN
na CD-ROM.

(540) NORMEX
(732) Slovenský ústav technickej normalizácie, Karloveská 63, 840 00 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

191799
23.8.2000
29.9.2007
29.9.2017
2825-97
29.9.1997
16.5.2000
7.11.2000
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince, vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami,
puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne zariadenia, exponované filmy, magnetické disky, hracie
zariadenia fungujúce po pripojení na televízne
prijímače, exponované kinofilmy, zábavné zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické
kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické
nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
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11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zoraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky,
utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky,
lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace
tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky,
kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky
(kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
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poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy; pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektonické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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;
služby, poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné
agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.

36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok;
organizovanie zbierok; finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov; prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií; organizovanie živých
vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie
o možnostiach rekreácie; prenájom videopások;
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov;
strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
(540) DEKA 10
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

193044
16.11.2000
16.10.2007
16.10.2017
3047-97
16.10.1997
14.8.2000
12.2.2001
7, 9, 11, 12, 35, 37, 39, 40, 41, 42
7 - Elektromotory a generátory patriace do tejto
triedy, mechanizované výstuže a stropné podávače, závesné zdvíhacie zariadenia.
9 - Transformátory.
11 - Vykurovacie zariadenia a zariadenia na chladenie a sušenie.
12 - Závesné lokomotívy.
35 - Reklamná činnosť.
37 - Montáž a opravy vykurovacích zariadení,
zariadení na chladenie a sušenie, stavebníctvo,
opravy, montážne a inštalačné služby.
39 - Autobusová doprava, automobilová preprava, balenie a skladovanie materiálu.
40 - Spracovanie a úprava materiálu.
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie praktických výcvikov, kurzov a školení.
42 - Stravovacie služby, prechodné ubytovanie,
odborné poradenstvo s výnimkou obchodného.

(540)

(591) čierna, zelená, žltá
(732) Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Matice slovenskej 10, 971 71 Prievidza, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

193545
15.12.2000
16.10.2007
16.10.2017
3046-97
16.10.1997
12.9.2000
12.3.2001
4, 6, 7, 9, 11, 12, 19, 20, 35, 37, 39, 40, 41, 42
4 - Čierne a hnedé uhlie.
6 - Stavebný materiál a prenosné stavby z kovu.
7 - Elektromotory a generátory, mechanizované
výstuže a stropné podávače, závesné zdvíhacie
zariadenia.
9 - Transformátory.
11 - Vykurovacie zariadenia a zariadenia na chladenie a sušenie.
12 - Závesné lokomotívy.
19 - Nekovové stavebné materiály.
20 - Výrobky z dreva (patriace do tr. 20).
35 - Reklamná činnosť.
37 - Banské dobývanie, montáž a opravy vykurovacích zariadení, zariadení na chladenie a sušenie, opravy, montážne a inštalačné služby.
39 - Autobusová doprava, automobilová preprava, balenie a skladovanie materiálu.
40 - Spracovanie a úprava materiálu.
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie praktických výcvikov, kurzov a školení.
42 - Stravovacie služby, prechodné ubytovanie, poradenstvo odborné (s výnimkou obchodného).
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(540)

(591) čierna, zelená, žltá
(732) Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Matice slovenskej 10, 971 71 Prievidza, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

194849
20.4.2001
29.9.2007
29.9.2017
2834-97
29.9.1997
10.12.1999
10.7.2001
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne
zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zaraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
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do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické
prestieranie), nálepky na kancelárske použitie
alebo pre domácnosť, ročenky, stojany na perá
a ceruzky, papierové podložky pod poháre,
oznámenia (papiernický tovar), papierové vlajky,
papierové zástavy, nože na papier, otvárače na
listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky
(papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové
obrúsky, utierky, etikety s výnimkou textilných,
nálepky, lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky, kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky (kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské

hry; bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na
elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich
televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky
(hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov;
rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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;
služby, poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné
agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok;
organizovanie zbierok; finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
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sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých
vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie
o možnostiach rekreácie; prenájom videopások;
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov; strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
(540) TELERÁNO
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

194927
20.4.2001
5.8.2007
5.8.2017
2218-97
5.8.1997
18.1.2001
10.7.2001
12, 35, 41
12 - Automobily.
35 - Vydavateľstvo - vydávanie reklamných materiálov a reklamných ocenení, reklamné texty,
reklama, aktualizovanie reklamných materiálov,
činnosť reklamnej agentúry.
41 - Súťaže, organizovanie čitateľských vedomostných, športových a náučných súťaží spojených
s voľbou najlepších automobilov, vydavateľstvo - vydávanie časopisov a diplomov.

(540)

(732) Motor - Presse Slovakia, s. r. o., Prievozská 18,
824 51 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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195000
20.4.2001
5.8.2007
5.8.2017
2220-97
5.8.1997
18.1.2001
10.7.2001
12, 35, 41
12 - Automobily.
35 - Vydavateľstvo - vydávanie reklamných materiálov a reklamných ocenení, reklamné texty,
reklama, aktualizovanie reklamných materiálov,
činnosť reklamnej agentúry.
41 - Súťaže, organizovanie čitateľských vedomostných, športových a náučných súťaží spojených
s voľbou najlepších automobilov, vydavateľstvo - vydávanie časopisov a diplomov.

(540)

(732) Motor - Presse Slovakia, s. r. o., Prievozská 18,
824 51 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

196444
16.8.2001
29.9.2007
29.9.2017
2835-97
29.9.1997
10.12.1999
6.11.2001
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne
zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky; všetky uvedené tovary nie na použitie
a vo vzťahu k správe pozemných, rádiových,
mobilných telefónnych a celulárnych telefónnych
sietí alebo satelitných komunikačných systémov.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
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14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zaraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky,
utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky,
lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace
tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky,
kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky
(kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krča-

hov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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;
služby, poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné
agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; finančné oceňovanie
(poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa
nehnuteľností.
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38 - Televízne vysielanie.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých
vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie
o možnostiach rekreácie; prenájom videopások;
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov; strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
(540)

(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

196445
16.8.2001
29.9.2007
29.9.2017
2836-97
29.9.1997
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(442) 10.12.1999
(450) 6.11.2001
7 (511) 6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 6 - Kovové škatule, skrinky, škatule, kovové nádoby, kovové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných kovov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné
svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na
prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne
zariadenia, exponované filmy, magnetické disky,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné
zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu
s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky; všetky uvedené tovary nie na použitie
a vo vzťahu k správe pozemných, rádiových,
mobilných telefónnych a celulárnych telefónnych
sietí alebo satelitných komunikačných systémov.
11 - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žiaroviek, lampióny.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové hodinky, amulety, prívesky (šperky), pozlátené výrobky, doublé (výrobky pokovované drahými kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonboniéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zaraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky,
utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky,
lepiace štítky.
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17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrecká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s výnimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navštívenky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy, plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky, kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra, kľúčenky (kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt,
puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo,
mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové
ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov,
poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu
vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry;
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podni-

kateľských informácií, vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; štatistické informácie; 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;
služby, poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; televízna reklama; reklamné
agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prieskum trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; finančné oceňovanie
(poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa
nehnuteľností.
38 - Televízne vysielanie.
39 - Prenájom automobilov, prenájom miesta na
parkovanie, sprostredkovanie prepravy, informácie o doprave; distribúcia tovaru na dobierku.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo; zhromažďovanie materiálov pre tretie
osoby.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých
vystúpení; živé predstavenie; organizovanie špor-
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tových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; informácie
o možnostiach rekreácie; prenájom videopások;
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov;
strihanie videopások.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia (nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamovacie služby; odborné poradenstvo
s výnimkou obchodného; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorologické informácie; predpovede
počasia; informácie o móde; pomoc pri výbere
povolania; reštaurácie; reportérske služby; spravodajské služby; bufety; prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služby; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
(540)

(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

196917
15.10.2001
12.6.2008
12.6.2018
1538-98
12.6.1998
10.7.2001
7.1.2002
6, 7, 10, 11, 35, 37, 39, 40, 42
6 - Kovové obaly, sudy a kontajnery.
7 - Stroje s mechanickým pohonom - jednoúčelové stroje a prípravky napr. na zváranie.
10 - Lekárske prístroje a nástroje, zdravotnícke potreby.
11 - Vyhrievacie, vykurovacie a varné zariadenia, svietidlá.
35 - Kopírovanie a rozmnožovanie tlačovín.
37 - Opravy lekárskych prístrojov a nástrojov
a zdravotníckych potrieb, opravy a montáž meradiel, montáž a opravy vyhradených plynových
zariadení, montáž, opravy a údržba vyhradených
elektrických zariadení a prenájom priemyselného
tovaru (napr. vysávače, vŕtačky - náradie).
39 - Nákladná cestná motorová doprava, rozvod
elektriny, rozvod tepla, plnenie tlakových nádob
plynmi (ide o vzduchové dýchacie prístroje jednostupňové - podtlakové a dvojstupňové - pretlakové, určené na ochranu dýchacích orgánov
osôb, vykonávajúcich práce v nedýchateľnom
prostredí, prípadne vysoko jedovatom a výbušného charakteru, ako aj kyslíkové záchranné prístroje určené na poskytovanie laickej i odbornej
pomoci pri úrazoch a náhlych príhodách, pri ktorých dochádza k poruchám dychu a zastaveniu
dýchania).
40 - Galvanizérstvo, výroba elektriny, výroba tepla, zámočníctvo - výroba železiarskych predmetov na zákazku.
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42 - Výskum v oblasti svietidiel, poradenské a projekčné služby v oblasti životného prostredia, revízie (skúšky a kontrola) vyhradených plynových
zariadení.
(540) MEVA a. s.
(732) MEVA, a. s., Na Urbance 632, 413 13 Roudnice
nad Labem, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

198534
8.3.2002
9.9.2007
9.9.2017
2571-97
9.9.1997
3.12.2001
4.6.2002
9, 16, 35, 36, 37, 38, 42
9 - Vedecké, prieskumné, mapovacie, elektrické,
fotografické, kinematografické, optické, meracie, signalizačné, kontrolné a výučbové prístroje,
nástroje a zariadenia; prístroje a zariadenia na
zaznamenávanie, prenos a reprodukciu zvuku
a obrazu; nosiče magnetických dát; záznamové
disky; počítacie stroje; zariadenia na spracovanie
dát a počítače; počítačové programy; karty, káble, disky a polovodičové prvky ako nosiče počítačových programov; telekomunikačné zariadenia, prístroje, nástroje, siete a obvody; káble,
káblové systémy, optické vlákna, optické káble
na telekomunikačné účely; časti a fitingy na uvedené tovary.
16 -Tlačoviny, časopisy, knihy, zoznamy, brožúry, letáky, karty, mapy; papiernický tovar, papier,
kartón a lepenka a výrobky z týchto materiálov;
fotografie, vzdelávacie a učebné pomôcky a potreby s výnimkou prístrojov a zariadení; baliace
materiály z plastu; karty vo forme úverových kariet, debetných kariet, telefónnych a iných kariet.
35 - Reklamné a komerčné služby; marketingové
služby, služby v oblasti vzťahov s verejnosťou;
obchodný manažment a administratívne riadenie;
komerčné poradenské a konzultačné služby; zaznamenávanie, prepis, zostavovanie, kompilácia,
systematizácia dátových a digitálnych komunikácií; využitie a kompilácia matematických a štatistických dát; príprava obchodných správ; usporadúvanie a vedenie obchodných a komerčných
konferencií a seminárov; poradenské a konzultačné služby vzťahujúce sa na uvedené služby
a činnosti.
36 - Poisťovníctvo a finančné služby; finančné konzultačné služby; služby poskytované v súvislosti
s kreditnými kartami, debetnými kartami a inými
kartovými operáciami; finančný manažment; bankové služby; lízing týkajúci sa komunikačných
prístrojov a vybavenia; konzultačné služby vzťahujúce sa na uvedené služby a činnosti.
37 - Služby poskytované v stavebníctve, opravy,
montáž a údržba telekomunikačných zariadení,
strojov a prístrojov, vysielacích a prijímacích zariadení a prístrojov, prístrojov a zariadení na posielanie a prijímanie správ; podmorské stavby
a konštrukcie, inštalácie a opravy; spojovanie podmorských káblov, kladenie, ukladanie a zakopá-
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vanie káblov; prevádzkovanie a riadenie lodí zabezpečujúcich podmorskú kabeláž; prevádzkovanie a riadenie kabelážnych dep; prevádzkovanie a riadenie diaľkovo ovládaných podmorských
dopravných zariadení a prostriedkov; konzultačné služby vzťahujúce sa na uvedené služby a činnosti.
38 - Komunikačné služby; elektronické komunikačné, telekomunikačné služby, prenos dátových
a digitálnych komunikácií; prenos dokumentov,
hlasu, údajov, obrazu a správ, elektronický prenos príkazov, služby elektronických poštových
schránok, interaktívne telekomunikačné služby,
sieťové služby, služby poskytovania telekomunikačného prístupu, satelitné komunikačné služby,
prenájom komunikačných prístrojov a vybavenia;
prenos, obstarávanie, poskytovanie alebo zobrazovanie údajov a informácií z elektronických databánk, vysielanie a prenos rozhlasových a televíznych programov satelitom, káblom, mikrovlnami, optickými prostriedkami, laserom alebo
anténami, služby v oblasti zriaďovania a využívania telekomunikácií; konzultačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
42 - Vedecké a priemyselné výskumné a rešeršné
služby; technické projektové štúdie; služby týkajúce sa využívania umelých inteligencií v oblas-ti
telekomunikácií; konzultačné služby v oblasti telekomunikácií; projekčné a dizajnérske služby;
počítačové služby; počítačové programovanie;
prenájom počítačov a periférnych zariadení k počítačom; navrhovanie a dizajnovanie počítačového hardvéru a softvéru; údržba, inovácia a aktualizácia počítačového softvéru a elektronických
databáz; počítačové systémové analýzy; prenájom prístupového času k počítačovým databázam; výskum a prieskum pod vodou; geologický
prieskum, seizmický prieskum; podvodné mapovacie služby; rezervačné a objednávacie služby
na ubytovanie v hoteloch, penziónoch a v iných
ubytovacích zariadeniach; služby reštaurácií a iných
zariadení poskytujúcich stravovanie; poradenské
a konzultačné služby patriace do triedy 42 a týkajúce sa všetkých uvedených služieb a činností citovaných v triede 42; poradenské služby týkajúce
sa všetkých služieb citovaných v triede 36; poradenské služby týkajúce sa všetkých služieb citovaných v triede 37; poradenské služby týkajúce
sa všetkých služieb citovaných v triede 38.

(540) C&W
(732) CABLE AND WIRELESS PLC, 124 Theobalds
Road, London WC1X 8RX, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

199927
15.8.2002
16.9.2007
16.9.2017
2688-97
16.9.1997
9.5.2002
6.11.2002
1, 3, 5, 28

(511) 1 - Poľnohospodárske chemické prípravky s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; záhradnícke chemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom;
hnojivá pre poľnohospodárstvo.
3 - Bieliace prípravky; leštiace prípravky; vosk
na parkety a dlážky; čistiace prípravky; antistatické prípravky na použitie v domácnosti; leštiace
pasty; čistiace mlieka na toaletné účely; chemické avivážne prípravky na použitie v domácnosti;
kozmetické prípravky a hygienické potreby, ako
mydlá, tekuté mydlá, vlasové, sprchovacie i telové šampóny, prísady a soli do kúpeľa; čistiace
prostriedky na pleť, ako pleťové mlieka, opaľovacie krémy, pleťové masky, aviváže, balzamy na
pery, krémy, sprchovacie gély, zubné pasty, ústne
vody, vlasové prášky, vlasové balzamy, toaletné
vody, vody po holení, dezodoranty, odlakovače;
prípravky na čistenie, leštenie a odmasťovanie;
pracie prášky a prípravky na pranie, prípravky na
umývanie riadu, čističe WC, WC gély s čistiacimi účinkami; bieliace prípravky a prostriedky,
voňavkárske výrobky, éterické oleje, dekoratívna
kozmetika, ako mejkapy, laky na vlasy a pod.;
autokozmetické čistiace a leštiace prípravky, autošampóny, náplne do ostrekovačov.
5 - Bielkovinové prípravky na lekárske účely; antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky; bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske
účely; liečivé prípravky do kúpeľa; balzamy na
lekárske účely; farmaceutické prípravky; chemicko-farmaceutické prípravky; dentifikačné prípravky; WC gély s dezinfekčným a osviežujúcim
efektom, dezinfekčné prípravky na hygienické
účely; dezodoranty s výnimkou dezodorantov na
osobnú potrebu; prísady do krmív na lekárske
účely; chemické prípravky na farmaceutické účely; diagnostické prípravky na lekárske účely; dietetické látky upravené na lekárske účely; chemické prípravky na lekárske účely; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely; výrobky
dietetické hlavne na liečebné účely, potraviny pre
deti, batoľatá a chorých na lekárske účely, potravinové prípravky a doplnky všetkých druhov, ako
posilňujúce pochutiny, vitamínové prípravky, pochutiny na doplnenie redukčných diét alebo prípravkov na chudnutie, prípravky obsahujúce biochemické katalyzátory hlavne pre fyzicky aktívne osoby, rekonvalescentov a chorých na lekárske účely, dezinfekčné prípravky, kúpele liečebné; prípravky na ničenie buriny a na hubenie živočíšnych škodcov, prípravky na zverolekárske
a zdravotnícke účely.
28 - Ručné nosiče lyží.
(540)

(732) STYL, družstvo pro chemickou výrobu, Ohradní 65, 145 09 Praha, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

200575
8.10.2002
8.9.2007
8.9.2017
2541-97
8.9.1997
2.7.2002
9.1.2003
9, 11, 37
9 - Prístroje na zariadenie a kontrolu zariadení
uvedených v triede 11.
11 - Vykurovacie telesá, kuchynské sporáky, sušičky a ventilátory na elektrinu, olej alebo plyn,
hlavne telesá na vykurovanie priestoru, zásobníky teplej vody, vykurovacie telesá s obehom vody, vykurovacie telesá so zásobníkmi vody, prietokové ohrievače vody, kombinácie ústredného
kúrenia s ohrievaním použitej vody, výmen-níky
tepla, kotly na vykurovanie, plynové horáky, olejové horáky, zásobníky tepla a zariadenia ústredného vykurovania, časti týchto zariadení.
37 - Opravárske služby a služba zákazníkom v oblasti uvedených zariadení.

(540)

(591) čierna, modrá
(732) Robert Bosch GmbH, D-70442 Stuttgart, DE;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

206240
13.5.2004
25.8.2007
25.8.2017
2397-97
25.8.1997
14.2.2000
3.8.2004
9, 16, 24, 28, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
9 - Videohry, videokazety, zvukové nahrávky - disky, zvukové nahrávky - nosiče, zvukové nahrávky - pásky, zariadenia na prenášanie zvuku,
zvu-kové nahrávacie zariadenia, videokazety, nosiče údajov - magnetické, nosiče údajov - optické.
16 - Plagáty, noviny, knihy, publikácie.
24 - Textílie.
28 - Spoločenské hry.
35 - Organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, reklamné oznamy - rozširovanie, sprostredkovateľne práce, predvádzanie tovaru, reklamné materiály - rozširovanie zákazníkom - (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, reklamné texty - uverejňovanie, vydávanie reklamných alebo náborových textov, reklama, prieskum - obchodný,
reklamné agentúry, predvádzanie - služby modeliek na reklamné účely a podporu predaja, prieskum trhu, organizovanie výstav komerčných alebo reklamných, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, prieskum verejnej mienky, reklamné plochy - prenájom, spracovanie textov.
36 - Realitné kancelárie, sprostredkovanie nehnuteľností, organizovanie zbierok, sprostredkovanie
záruk.
38 - Televízne vysielanie, vysielanie káblovej televízie, sprostredkovanie televíznych relácií.
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39 - Sprostredkovanie prenájmu, sprostredkovanie
prepravy, sprostredkovanie predaja, distribúcia
na dobierku.
40 - Knihárstvo.
41 - Organizovanie súťaží krásy, organizovanie súťaží - vedomostných alebo zábavných, texty - zverejňovanie okrem reklamných, vydávanie textov
s výnimkou reklamných alebo náborových, vydávanie kníh, predstavenia - výroba divadelných
a iných, organizovanie živých vystúpení, videopásky - prenájom.
42 - Spravovanie autorských práv, prieskum, predpovede počasia, meteorologické služby, reportérske služby.
(540) TOM
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

206241
13.5.2004
12.9.2007
12.9.2017
2632-97
12.9.1997
16.5.2000
3.8.2004
9, 16, 24, 28, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
9 - Videohry, videokazety, zvukové nahrávky na
diskoch, nosiče zvukových nahrávok, zvukové
nahrávky na páskach, zariadenia na prenášanie
zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, videokazety, nosiče údajov - magnetické, nosiče údajov - optické.
16 - Plagáty, noviny, knihy, publikácie.
24 - Textílie.
28 - Spoločenské hry.
35 - Organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, reklamné oznamy - rozširovanie, sprostredkovateľne práce, predvádzanie tovaru, reklamné materiály - rozširovanie zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, reklamné
tex-ty - uverejňovanie, vydávanie reklamných
alebo náborových textov, reklama, prieskum obchodný, reklamné agentúry, predvádzanie služby mo-deliek na reklamné účely a podporu
predaja, prieskum trhu, organizovanie výstav
komerčných alebo reklamných, organizovanie
výstav na komerčné alebo reklamné účely, prieskum verejnej mienky, reklamné plochy - prenájom, spracovanie textov.
36 - Sprostredkovanie, sprostredkovateľská činnosť, realitné kancelárie, sprostredkovanie nehnuteľností, organizovanie zbierok, sprostredkovanie záruk.
38 - Televízne vysielanie, vysielanie káblovej televízie, sprostredkovanie televíznych relácií.
39 - Sprostredkovanie prenájmu, sprostredkovanie prepravy, sprostredkovanie predaja, distribúcia na dobierku.
40 - Knihárstvo.
41 - Organizovanie súťaží krásy, organizovanie súťaží - vedomostných alebo zábavných, texty - zverejňovanie okrem reklamných, vydávanie textov
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s výnimkou reklamných alebo náborových, vydávanie kníh, predstavenia - výroba divadelných
a iných, organizovanie živých vystúpení, videopásky - prenájom.
42 - Spravovanie autorských práv, prieskum, predpovede počasia, meteorologické služby, reportérske služby.

(540)

(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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Prevody a prechody práv
(111) 91508
(210) 10287
(732) Chevron Intellectual Property LLC, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 6001
Bollinger Canyon Road, San Ramon, California
94583, US;
(770) CHEVRON CHEMICAL COMPANY LLC, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.7.2007
(580) 24.8.2007
(111) 99194
(210) 10783
(732) Berlin Cosmetics GmbH & Co. KG, Bitterfelder
Str. 12, 12681 Berlin, DE;
(770) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG, 22763 Hamburg, DE;
Dátum uzavretia zmluvy: 21.12.2000
(580) 16.8.2007
(111) 153350
(210) 13567
(732) Magellan Textile Holdings Limited, Unit 1001,
10th Floor, Star House, 3 Salisbury Road, Tsimshatsui, Kowloon, HK;
(770) Courtaulds Textiles (Holdings) Limited, 225 Bath
Road, Slough, Berkshire SL1 4AU, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.3.2007
(580) 24.8.2007
(111) 154209
(210) 20573
(732) Chevron Intellectual Property LLC, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 6001
Bollinger Canyon Road, San Ramon, California
94583, US;
(770) CHEVRON CHEMICAL COMPANY LLC, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.7.2007
(580) 24.8.2007
(111) 163452
(210) 49956
(732) Elaskon Sachsen GmbH & Co. KG für Spezialschmierstoffe, Lohrmannstrasse 5-9, 01237 Dresden, DE;
(770) Elaskonwerk Dresden GmbH, Siegfried-Rädel-Strasse 13, Heidenau, DE;
(580) 27.8.2007
(111)
(210)
(732)
(770)

167971
57137
Paroc Oy Ab, Neilikkatie 17, 01300 Vantaa, FI;
Paroc Group Oy Ab, Neilikkatie 17, 01300 Vantaa, FI;
(580) 24.8.2007

(111) 168321
(210) 57853
(732) THE DERBY CYCLE CORPORATION, 72nd
Avenue South, Kent, Washington, US;
(770) WESTERN STATES IMPORT CO., INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu California,
Camarillo, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 4.2.1999
(580) 24.8.2007

(111) 168321
(210) 57853
(732) RALEIGH CYCLE LIMITED, Portman House,
Hue Street, JE4 5RP St Helier, Jersey, GB;
(770) THE DERBY CYCLE CORPORATION, 72nd
Avenue South, Kent, Washington, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 25.10.2001
(580) 24.8.2007
(111) 168321
(210) 57853
(732) swissbike Vertriebs AG, Buochserstrasse 26, 6375
Beckenried, CH;
(770) RALEIGH CYCLE LIMITED, Portman House,
Hue Street, JE4 5RP St Helier, Jersey, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 12.4.2002
(580) 24.8.2007

(111) 168321
(210) 57853
(732) swissbike Vertriebs GmbH, Buochserstrasse 26,
6375 Beckenried, CH;
(770) swissbike Vertriebs AG, Buochserstrasse 26, 6375
Beckenried, CH;
(580) 24.8.2007

(111) 168594
(210) 57854
(732) THE DERBY CYCLE CORPORATION, 72nd
Avenue South, Kent, Washington, US;
(770) WESTERN STATES IMPORT CO., INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu California,
Camarillo, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 4.2.1999
(580) 24.8.2007
(111) 168594
(210) 57854
(732) RALEIGH CYCLE LIMITED, Portman House,
Hue Street, JE4 5RP St Helier, Jersey, GB;
(770) THE DERBY CYCLE CORPORATION, 72nd
Avenue South, Kent, Washington, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.10.2001
(580) 24.8.2007
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(111) 168594
(210) 57854
(732) swissbike Vertriebs AG, Buochserstrasse 26, 6375
Beckenried, CH;
(770) RALEIGH CYCLE LIMITED, Portman House,
Hue Street, JE4 5RP St Helier, Jersey, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 12.4.2002
(580) 24.8.2007
(111) 168594
(210) 57854
(732) swissbike Vertriebs GmbH, Buochserstrasse 26,
6375 Beckenried, CH;
(770) swissbike Vertriebs AG, Buochserstrasse 26, 6375
Beckenried, CH;
(580) 24.8.2007
(111) 170703
(210) 59918
(732) AKTIENGESELLSCHAFT ADOLPH SAURER,
Textilstrasse 2, CH-9320 Arbon, CH;
(770) Day International, Inc., 130 West Second Street,
Dayton, Ohio 45402, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.6.2006
(580) 24.8.2007
(111) 171987
(210) 60478
(732) Procter & Gamble Business Services Canada
Company, c/o Stewart McKelvey Stirling Scales,
Suite 900, 1959 Upper Water Street, P.O. Box 997,
Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, CA;
(770) GILLETTE CANADA COMPANY, also trading
as Oral-B Laboratories, 4 Robert Speck Parkway,
Mississauga, Ontario, CA;
Dátum uzavretia zmluvy: 5.6.2006
(580) 16.8.2007
(111) 173964
(210) 69110
(732) Procter & Gamble Business Services Canada
Company, c/o Stewart McKelvey Stirling Scales,
Suite 900, 1959 Upper Water Street, P.O. Box 997,
Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, CA;
(770) GILLETTE CANADA COMPANY, also trading
as Oral-B Laboratories, 4 Robert Speck Parkway,
Mississauga, Ontario, CA;
Dátum uzavretia zmluvy: 5.6.2006
(580) 16.8.2007
(111) 174007
(210) 67097
(732) DELTA AIR LINES, INC., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, US;
(770) DELTA CORPORATE IDENTITY, INC., spoločnosť zriadená poľa zákonov štátu Delaware,
1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, US;
(580) 24.8.2007
(111) 174008
(210) 67098
(732) DELTA AIR LINES, INC., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, US;

(770) DELTA CORPORATE IDENTITY, INC., spoločnosť zriadená poľa zákonov štátu Delaware,
1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, US;
(580) 24.8.2007

(111) 176170
(210) 67996
(732) Procter & Gamble Business Services Canada
Company, c/o Stewart McKelvey Stirling Scales,
Suite 900, 1959 Upper Water Street, P.O. Box 997,
Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, CA;
(770) GILLETTE CANADA COMPANY, also trading
as Oral-B Laboratories, 4 Robert Speck Parkway,
Mississauga, Ontario, CA;
Dátum uzavretia zmluvy: 5.6.2006
(580) 16.8.2007

(111) 182471
(210) 1421-95
(732) Procter & Gamble Business Services Canada
Company, c/o Stewart McKelvey Stirling Scales,
Suite 900, 1959 Upper Water Street, P.O. Box 997,
Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, CA;
(770) GILLETTE CANADA COMPANY, also trading
as Oral-B Laboratories, 4 Robert Speck Parkway,
Mississauga, Ontario, CA;
Dátum uzavretia zmluvy: 5.6.2006
(580) 16.8.2007
(111) 182524
(210) 2158-95
(732) D&M Holdings, Inc., Kayabacho Tower 14F, 21-2,
Shinkawa 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP;
(770) DENON, LTD., Kayabacho Tower 14F, 21-2,
Shinkawa 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP;
(580) 24.8.2007

(111) 187222
(210) 1687-97
(732) Tchibo Praha, spol. s r.o., Letenská 1, 110 00 Praha, CZ;
(770) Balírny TCHIBO, a.s., Pávovská 75, 586 39 Jihlava, CZ;
(580) 23.8.2007
(111) 187734
(210) 2187-96
(732) EUROALTIS, a. s., Račianska 109/B, 931 05 Bratislava, SK;
(770) GEOINFOS, s. r. o., Heyrovského 2, 841 03 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.5.2007
(580) 23.8.2007
(111) 189536
(210) 245-98
(732) HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, SK;
(770) HYDINA a.s., Potočná 1, 919 43 Cífer, SK;
(580) 13.8.2007
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(111)
(210)
(732)
(770)

190405
1062-98
McCarter a. s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, SK;
AGRO DS a. s., Partizánska cesta 81, 974 01 Banská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.12.2004
(580) 13.8.2007
(111) 191287
(210) 2515-98
(732) Vydavateľstvo EUROSTAV, s.r.o., Nová 3, 831 03
Bratislava, SK;
(770) Ing. Arch. PhD. Martin Mašek, Buková 10, 811 02
Bratislava, SK;
(580) 28.8.2007
(111) 191955
(210) 2592-98
(732) Procter & Gamble Business Services Canada
Company, c/o Stewart McKelvey Stirling Scales,
Suite 900, 1959 Upper Water Street, P.O. Box 997,
Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, CA;
(770) GILLETTE CANADA COMPANY, also trading
as Oral-B Laboratories, 4 Robert Speck Parkway,
Mississauga, Ontario, CA;
Dátum uzavretia zmluvy: 5.6.2006
(580) 16.8.2007
(111) 194104
(210) 3808-97
(732) Kokolusová Anna, RNDr., Valtická 17, 628 00 Brno,
CZ;
(770) Glamour Slovakia, a. s., Sládkovičova 43, 974 05
Banská Bystrica, SK;
(580) 24.8.2007
(111) 195107
(210) 2015-99
(732) Procter & Gamble Business Services Canada
Company, c/o Stewart McKelvey Stirling Scales,
Suite 900, 1959 Upper Water Street, P.O. Box 997,
Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, CA;
(770) GILLETTE CANADA COMPANY, also trading
as Oral-B Laboratories, 4 Robert Speck Parkway,
Mississauga, Ontario, CA;
Dátum uzavretia zmluvy: 5.6.2006
(580) 16.8.2007
(111) 195656
(210) 255-2000
(732) UNIGLOBE TRAVEL INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP, 1199 West Pender Street,
Suite 900, Vancouver, British Columbia V6E 2R1,
CA;
(770) Uniglobe Travel (International) Inc., Vancouver, CA;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.12.2004
(580) 28.8.2007
(111) 196978
(210) 694-2000
(732) HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, SK;
(770) THP, a. s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, SK;
(580) 13.8.2007
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(111)
(210)
(732)
(770)

199248
702-2001
ADOZ, s.r.o., Pred poľom 8, 911 01 Trenčín, SK;
La Familia, a. s., Pred poľom 8, 911 00 Trenčín,
SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.7.2007
(580) 27.8.2007

(111)
(210)
(732)
(770)

199249
703-2001
ADOZ, s.r.o., Pred poľom 8, 911 01 Trenčín, SK;
La Familia, a. s., Pred poľom 8, 911 00 Trenčín,
SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.7.2007
(580) 27.8.2007

(111) 201333
(210) 2159-2001
(732) Lomtec, spol. s r. o., Majerníkova 20, 841 05 Bratislava, SK;
(770) eBIZ, s.r.o., Lehotského 1, 811 06 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 17.7.2007
(580) 16.8.2007
(111) 201405
(210) 2962-2001
(732) Procter & Gamble Business Services Canada
Company, c/o Stewart McKelvey Stirling Scales,
Suite 900, 1959 Upper Water Street, P.O. Box 997,
Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, CA;
(770) Gillette Canada Company, also trading as Oral-B
Laboratories, 4 Robert Speck Parkway, Mississauga, Ontario L4Z 4C5, CA;
Dátum uzavretia zmluvy: 5.6.2006
(580) 16.8.2007

(111) 202406
(210) 1045-2001
(732) DELTA AIR LINES, INC., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, US;
(770) DELTA CORPORATE IDENTITY, INC., spoločnosť zriadená poľa zákonov štátu Delaware,
1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, US;
(580) 24.8.2007

(111) 202797
(210) 227-2002
(732) PM ZBROJNÍKY, s. r. o., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(770) FAJNE, spol. s r. o., Géňa 37, 934 01 Levice, SK;
(580) 31.8.2007
(111) 202989
(210) 226-2002
(732) PM ZBROJNÍKY, s. r. o., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(770) FAJNE, spol. s r. o., Géňa 37, 934 01 Levice, SK;
(580) 31.8.2007
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(111) 202996
(210) 417-2002
(732) PM ZBROJNÍKY, s. r. o., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(770) FAJNE, spol. s r. o., Géňa 37, 934 01 Levice, SK;
(580) 31.8.2007

(111) 203296
(210) 840-2002
(732) PM ZBROJNÍKY, s. r. o., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(770) FAJNE, spol. s r. o., Géňa 37, 934 01 Levice, SK;
(580) 31.8.2007

(111) 203857
(210) 1392-2002
(732) Vydavateľstvo EUROSTAV, s.r.o., Nová 3, 831 03
Bratislava, SK;
(770) Ing. Arch. PhD. Martin Mašek, Buková 10, 811 02
Bratislava, SK;
(580) 28.8.2007
(111) 203858
(210) 1393-2002
(732) Vydavateľstvo EUROSTAV, s.r.o., Nová 3, 831 03
Bratislava, SK;
(770) Ing. Arch. PhD. Martin Mašek, Buková 10, 811 02
Bratislava, SK;
(580) 28.8.2007

(111) 203859
(210) 1394-2002
(732) Vydavateľstvo EUROSTAV, s.r.o., Nová 3, 831 03
Bratislava, SK;
(770) Ing. Arch. PhD. Martin Mašek, Buková 10, 811 02
Bratislava, SK;
(580) 28.8.2007
(111) 203860
(210) 1395-2002
(732) Vydavateľstvo EUROSTAV, s.r.o., Nová 3, 831 03
Bratislava, SK;
(770) Ing. Arch. PhD. Martin Mašek, Buková 10, 811 02
Bratislava, SK;
(580) 28.8.2007

(111) 203970
(210) 1963-2002
(732) Procter & Gamble Business Services Canada
Company, c/o Stewart McKelvey Stirling Scales,
Suite 900, 1959 Upper Water Street, P.O. Box 997,
Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, CA;
(770) GILLETTE CANADA COMPANY, also trading
as Oral-B Laboratories, 4 Robert Speck Parkway,
Mississauga, Ontario, CA;
Dátum uzavretia zmluvy: 5.6.2006
(580) 16.8.2007

(111) 204196
(210) 1845-2002
(732) Procter & Gamble Business Services Canada
Company, c/o Stewart McKelvey Stirling Scales,
Suite 900, 1959 Upper Water Street, P.O. Box 997,
Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, CA;
(770) GILLETTE CANADA COMPANY, also trading
as Oral-B Laboratories, 4 Robert Speck Parkway,
Mississauga, Ontario, CA;
Dátum uzavretia zmluvy: 5.6.2006
(580) 16.8.2007
(111) 204277
(210) 874-2001
(732) DELTA AIR LINES, INC., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, US;
(770) DELTA CORPORATE IDENTITY, INC., spoločnosť zriadená poľa zákonov štátu Delaware,
1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, US;
(580) 24.8.2007
(111) 204668
(210) 2537-2002
(732) C.P. Pharmaceuticals International C.V., c/o General Partners Pfizer Manufacturing LLC and
Pfizer Production LLC, 235 East 42nd Street,
New York, NY 10017, US;
(770) Pfizer Products Inc., a Connecticut corporation,
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
US;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.6.2007
(580) 24.8.2007
(111) 206739
(210) 535-2004
(732) HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, SK;
(770) THP, a. s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, SK;
(580) 13.8.2007
(111) 209259
(210) 1072-2002
(732) GENERAL MOTORS CORPORATION, 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000,
US;
(770) GMAC LLC, 200 Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 27.11.2006
(580) 13.8.2007
(111) 209643
(210) 2652-2003
(732) NOVARTIS AG, Lichtstrasse 35, CH-4002 Basel, CH;
(770) Zentiva, a. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha, Dolní Měcholupy, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 31.7.2007
(580) 24.8.2007
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(111) 209703
(210) 48-2004
(732) HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, SK;
(770) THP, a. s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, SK;
(580) 13.8.2007

(111) 209760
(210) 865-2004
(732) SFERA JOVEN, S.A., Hermosilla, 112, 28009 Madrid, ES;
(770) EL CORTE INGLÉS, S.A., Hermosilla, 112, 28009
Madrid, ES;
Dátum uzavretia zmluvy: 4.6.2007
(580) 16.8.2007

(111) 209821
(210) 1173-2004
(732) SFERA JOVEN, S.A., Hermosilla, 112, 28009 Madrid, ES;
(770) EL CORTE INGLÉS, S.A., Hermosilla, 112, 28009
Madrid, ES;
Dátum uzavretia zmluvy: 4.6.2007
(580) 16.8.2007
(111) 210136
(210) 590-2004
(732) HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, SK;
(770) THP, a. s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, SK;
(580) 13.8.2007

(111) 210673
(210) 2038-2004
(732) VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, SK;
(770) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 12.7.2007
(580) 16.8.2007

(111) 211385
(210) 5056-2004
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(770) Západoslovenská energetika, akciová spoločnosť,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.7.2007
(580) 27.8.2007
(111) 211386
(210) 5057-2004
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(770) Západoslovenská energetika, akciová spoločnosť,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.7.2007
(580) 27.8.2007
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(111) 211387
(210) 5058-2004
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(770) Západoslovenská energetika, akciová spoločnosť,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.7.2007
(580) 27.8.2007
(111) 211388
(210) 5059-2004
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(770) Západoslovenská energetika, akciová spoločnosť,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.7.2007
(580) 27.8.2007
(111) 211389
(210) 5060-2004
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(770) Západoslovenská energetika, akciová spoločnosť,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.7.2007
(580) 27.8.2007
(111) 211390
(210) 5061-2004
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(770) Západoslovenská energetika, akciová spoločnosť,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.7.2007
(580) 27.8.2007
(111) 211391
(210) 5062-2004
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(770) Západoslovenská energetika, akciová spoločnosť,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.7.2007
(580) 27.8.2007
(111) 211392
(210) 5063-2004
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(770) Západoslovenská energetika, akciová spoločnosť,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.7.2007
(580) 27.8.2007
(111) 211393
(210) 5064-2004
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(770) Západoslovenská energetika, akciová spoločnosť,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.7.2007
(580) 27.8.2007
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(111) 211394
(210) 5065-2004
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(770) Západoslovenská energetika, akciová spoločnosť,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.7.2007
(580) 27.8.2007

(111) 214067
(210) 1571-2005
(732) EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01
Košice, SK;
(770) Čarnický Miroslav, Ing., Rovníková 9, 040 01 Košice, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 9.7.2007
(580) 24.8.2007

(111) 211395
(210) 5066-2004
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(770) Západoslovenská energetika, akciová spoločnosť,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.7.2007
(580) 27.8.2007

(111) 214864
(210) 6048-2005
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(770) Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.7.2007
(580) 27.8.2007

(111) 211554
(210) 2866-2004
(732) Bezák Anton, Ing., PhD., Gelnická 20, 831 06 Bratislava, SK;
(770) INGSTEEL, s. r. o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.4.2007
(580) 2.8.2007

(111) 214865
(210) 6049-2005
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(770) Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.7.2007
(580) 27.8.2007

(111) 211771
(210) 2863-2004
(732) Bezák Anton, Ing., PhD., Gelnická 20, 831 06 Bratislava, SK;
(770) INGSTEEL, s. r. o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.4.2007
(580) 2.8.2007
(111) 211772
(210) 2864-2004
(732) Bezák Anton, Ing., PhD., Gelnická 20, 831 06 Bratislava, SK;
(770) INGSTEEL, s. r. o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.4.2007
(580) 2.8.2007

(111) 214866
(210) 6050-2005
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(770) Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.7.2007
(580) 27.8.2007
(111) 215237
(210) 5848-2005
(732) MANN + HUMMEL GMBH, Hindenburgstrasse 45, 71638 Ludwigsburg, DE;
(770) LM Slovakia, s. r. o., Lietavská 11, 851 06 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 18.6.2007
(580) 13.8.2007

(111) 211773
(210) 2865-2004
(732) Bezák Anton, Ing., PhD., Gelnická 20, 831 06 Bratislava, SK;
(770) INGSTEEL, s. r. o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.4.2007
(580) 2.8.2007

(111) 217637
(210) 5594-2006
(732) FremantleMedia Limited, 1 Stephen Street, London W1T 1AL, GB;
(770) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 10.5.2007
(580) 16.8.2007

(111) 212008
(210) 3360-2004
(732) DYNAMAG GROUP a.s., Senecká cesta 18, 821 04
Bratislava, SK;
(770) Dynamag s. r. o., Kubranská 67/102, 911 01 Trenčín, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.7.2007
(580) 28.8.2007

(111) 218077
(210) 6018-2005
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(770) Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.7.2007
(580) 27.8.2007
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch
(111)
(210)
(732)
(580)

102744
17928
SHP Harmanec, a. s., 976 03 Harmanec, SK;
9.8.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

120527
16891
SHP Harmanec, a. s., 976 03 Harmanec, SK;
14.8.2007

(111) 153350
(210) 13567
(732) Courtaulds Textiles (Holdings) Limited, 225 Bath
Road, Slough, Berkshire SL1 4AU, GB;
(580) 24.8.2007
(111)
(210)
(732)
(580)

157709
40483
Enaspol a. s., Velvěty 79, 415 01 Teplice 1, CZ;
22.8.2007

(111) 158406
(210) 40865
(732) Schlumberger Limited, 5599 San Felipe, Houston,
TX 77056-2720, US;
(580) 13.8.2007
(111) 163452
(210) 49956
(732) Elaskonwerk Dresden GmbH, Siegfried-Rädel-Strasse 13, Heidenau, DE;
(580) 27.8.2007

(111) 163709
(210) 50223
(732) MILLIKEN & COMPANY, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 920 Milliken Road,
Spartanburg, State of South Carolina 29303, US;
(580) 13.8.2007

(111) 166857
(210) 55233
(732) Sumitomo Chemical Co., Ltd., 27-1, Shinkawa
2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JP;
(580) 13.8.2007
(111)
(210)
(732)
(580)

167674
56621
G. D. SEARLE LLC, New York, NY 10017, US;
24.8.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

168179
57271
G. D. SEARLE LLC, New York, NY 10017, US;
24.8.2007

(111) 168321
(210) 57853
(732) swissbike Vertriebs GmbH, Obere Spichermatt 12,
CH-6370 Stans, CH;
(580) 24.8.2007

(111) 168594
(210) 57854
(732) swissbike Vertriebs GmbH, Obere Spichermatt 12,
CH-6370 Stans, CH;
(580) 24.8.2007
(111) 173790
(210) 69835
(732) Expamet Building Products Limited, PO Box 52,
Longhill Industrial Estate North, Hartlepool, Cleveland TS25 1PR, GB;
(580) 9.8.2007
(111) 178436
(210) 2177-95
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 166750
(210) 55037
(732) Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku,
Tokyo, JP;
(580) 13.8.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

(111) 166849
(210) 55205
(732) BOURJOIS SAS, 12/14, rue Victor Noir, 92200
Neuilly sur Seine, FR;
(580) 13.8.2007

(111) 180352
(210) 1371-94
(732) VIVA Music Fernsehen GmbH & CO. KG, Mediapark 7, 50670 Köln, DE;
(580) 10.8.2007

179386
59133
AVC, a. s., Slobody 1360, 022 11 Čadca, SK;
13.8.2007
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(111) 181975
(210) 1052-94
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 187924
(210) 1917-97
(732) Samsonite Corporation, 575 West Street, Suite 110,
Mansfield, Massachusetts 02048, US;
(580) 13.8.2007

(111) 182524
(210) 2158-95
(732) D&M Holdings, Inc., 2-1, Nisshincho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, JP;
(580) 24.8.2007

(111) 188083
(210) 3063-97
(732) NOVOPLAST, výrobné družstvo, Galantská cesta 590/369, 925 63 Dolná Streda, SK;
(580) 13.8.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

182904
2285-95
G. D. SEARLE LLC, New York, NY 10017, US;
24.8.2007

(111) 186416
(210) 327-97
(732) GALVEX, spol. s r. o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(580) 13.8.2007
(111) 186417
(210) 328-97
(732) GALVEX, spol. s r. o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(580) 13.8.2007
(111) 186795
(210) 695-97
(732) HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, SK;
(580) 13.8.2007
(111) 187222
(210) 1687-97
(732) Tchibo Praha, spol. s r.o., Pávovská 3138/75,
586 39 Jihlava, CZ;
(580) 23.8.2007
(111) 187428
(210) 1189-97
(732) SCANPAN A/S, Industrivej 49, DK-8550 Ryomgaard, DK;
(580) 14.8.2007
(111) 187576
(210) 2041-97
(732) Maple Chase Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 191 East North Avenue, Carol Stream, Illinois, US;
(580) 28.8.2007
(111) 187923
(210) 1916-97
(732) Samsonite Corporation, 575 West Street, Suite 110,
Mansfield, Massachusetts 02048, US;
(580) 13.8.2007

(111) 188400
(210) 2193-97
(732) ECHELON CORPORATION, a Delaware corporation, 550 Meridian Avenue, San Jose, California 95126, US;
(580) 23.8.2007
(111) 188406
(210) 2214-97
(732) WAN THAI FOODS INDUSTRY CO., LTD.,
spoločnosť existujúca podľa zákonov štátu Thailand, Bangchan Industrial Estate, No.2/4, Moo 14,
Serithai Road, Minburi, Bangkok 10510, TH;
(580) 23.8.2007

(111) 188884
(210) 2153-97
(732) AGROCHEMIE, spol. s r. o., Neubuz 156, 763 15
Slušovice, CZ;
(580) 13.8.2007
(111) 189234
(210) 2150-97
(732) AGROCHEMIE, spol. s r. o., Neubuz 156, 763 15
Slušovice, CZ;
(580) 13.8.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

189536
245-98
HYDINA a.s., Potočná 1, 919 43 Cífer, SK;
13.8.2007

(111) 189716
(210) 2231-97
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 189737
(210) 2603-97
(732) EuroExpress (Verein), c/o Dr. Max P. Oesch Gotthardstrasse 52, 8002 Zürich, CH;
(580) 22.8.2007
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(111)
(210)
(732)
(580)

189925
421-98
G. D. SEARLE LLC, New York, NY 10017, US;
24.8.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

(111)
(210)
(732)
(580)

189926
423-98
G. D. SEARLE LLC, New York, NY 10017, US;
24.8.2007

(111) 197177
(210) 2150-2000
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 190075
(210) 2345-97
(732) SOLUTIA INC., 575 Maryville Center Drive, St.
Louis, Missouri 63141, US;
(580) 13.8.2007

(111) 190139
(210) 2367-97
(732) Kabushiki Kaisha Sega, 2-12, Haneda 1-chome,
Ohta-ku, Tokyo 144-0043, JP;
(580) 23.8.2007

195834
1565-99
PROMOTIVE, a. s., Kozia 16, 811 03 Bratislava, SK;
27.8.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

197659
2658-2000
G. D. SEARLE LLC, New York, NY 10017, US;
24.8.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

197660
2659-2000
G. D. SEARLE LLC, New York, NY 10017, US;
24.8.2007

(111) 190147
(210) 2584-97
(732) NOWACO, s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, SK;
(580) 13.8.2007

(111) 197830
(210) 3314-2000
(732) SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION,
777 East Wisconsin Avenue, 53202 Milwaukee,
Wisconsin, US;
(580) 28.8.2007

(111) 191786
(210) 1674-97
(732) V. P. I. spol. s r. o., Na Václavce 32/1079, 150 00
Praha - Smíchov, CZ;
(580) 13.8.2007

(111) 197890
(210) 2297-2000
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 193020
(210) 703-99
(732) Reckitt Benckiser (Czech republic) spol. s r. o.,
Vinohradská 151, 130 00 Praha, CZ;
(580) 9.8.2007

(111) 198071
(210) 1769-2000
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

194063
2262-99
G. D. SEARLE LLC, New York, NY 10017, US;
24.8.2007

(111) 198713
(210) 2972-2000
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

194064
2263-99
G. D. SEARLE LLC, New York, NY 10017, US;
24.8.2007

(111) 194104
(210) 3808-97
(732) Glamour Slovakia, a. s., Sládkovičova 43, 974 05
Banská Bystrica, SK;
(580) 24.8.2007

(111) 198714
(210) 2973-2000
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007
(111) 198715
(210) 2974-2000
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007
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(111) 198728
(210) 3267-2000
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 200591
(210) 3269-2000
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 198837
(210) 3268-2000
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 202596
(210) 51-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 198838
(210) 3270-2000
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 202597
(210) 52-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 198839
(210) 3291-2000
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 202598
(210) 53-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 198840
(210) 3292-2000
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 202599
(210) 54-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 198841
(210) 3293-2000
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 202600
(210) 55-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 198842
(210) 3294-2000
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007
(111) 199775
(210) 2534-2000
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007
(111) 199776
(210) 2535-2000
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007
(111) 199927
(210) 2688-97
(732) STYL, družstvo pro chemickou výrobu, Ohradní 65, 145 09 Praha, CZ;
(580) 27.8.2007

(111) 202601
(210) 56-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007
(111) 202602
(210) 57-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007
(111) 202603
(210) 59-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007
(111) 202604
(210) 60-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007
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(111) 202797
(210) 227-2002
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 31.8.2007

(111) 204881
(210) 1558-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 202989
(210) 226-2002
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 31.8.2007

(111) 204964
(210) 2923-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 202996
(210) 417-2002
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 31.8.2007

(111) 204965
(210) 2925-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 203296
(210) 840-2002
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 31.8.2007

(111) 204966
(210) 2926-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 203488
(210) 23-2002
(732) VITOGAZ ČR, s. r. o., Jandova 10/3, 190 00 Praha, CZ;
(580) 27.8.2007

(111) 204967
(210) 2927-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 203489
(210) 27-2002
(732) VITOGAZ ČR, s. r. o., Jandova 10/3, 190 00 Praha, CZ;
(580) 27.8.2007

(111) 204968
(210) 2928-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 203797
(210) 573-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 204969
(210) 2929-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 203935
(210) 572-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 204970
(210) 2930-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 204854
(210) 834-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007
(111) 204880
(210) 1556-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 204971
(210) 2931-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007
(111) 205068
(210) 2932-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007
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(111) 205069
(210) 2933-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 208106
(210) 1196-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2007

(111) 206462
(210) 518-2004
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 208107
(210) 1197-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2007

(111) 206591
(210) 1555-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 208791
(210) 2734-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 206592
(210) 1559-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 208792
(210) 2735-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 206593
(210) 1560-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 208793
(210) 2736-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 207005
(210) 894-2004
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2007

(111) 208794
(210) 2738-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 207367
(210) 1557-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 208795
(210) 2739-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2007

(111) 207369
(210) 2924-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 208796
(210) 2740-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 207842
(210) 2922-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 208797
(210) 2741-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 208105
(210) 1195-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2007

(111) 208798
(210) 2742-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007
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(111) 208799
(210) 2743-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2007

(111) 209502
(210) 2737-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 208800
(210) 2744-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2007

(111) 209503
(210) 2747-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2007

(111) 208801
(210) 2745-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2007

(111) 209504
(210) 2749-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2007

(111) 208802
(210) 2746-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 210069
(210) 571-2002
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 208803
(210) 2748-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2007

(111) 210266
(210) 2582-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2007

(111) 208804
(210) 2750-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2007

(111) 210267
(210) 2583-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2007

(111) 208805
(210) 2753-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 210373
(210) 1387-2004
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 208806
(210) 2754-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2007

(111) 210519
(210) 676-2004
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 208807
(210) 2760-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 210520
(210) 680-2004
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 208985
(210) 2617-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2007

(111) 210946
(210) 2755-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2007
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(111) 210947
(210) 2756-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2007

(111) 211363
(210) 2604-2004
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 210948
(210) 2757-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2007

(111) 211554
(210) 2866-2004
(732) INGSTEEL, s. r. o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, SK;
(580) 2.8.2007

(111) 210949
(210) 2758-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

(111) 210950
(210) 2759-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2007
(111) 210976
(210) 893-2004
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

211633
356-2004
BENZINA, s. r. o., Dělnická 12, 170 04 Praha, CZ;
30.8.2007

(111) 211771
(210) 2863-2004
(732) INGSTEEL, s. r. o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, SK;
(580) 2.8.2007
(111) 211772
(210) 2864-2004
(732) INGSTEEL, s. r. o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, SK;
(580) 2.8.2007

(111) 211007
(210) 1742-2004
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 211773
(210) 2865-2004
(732) INGSTEEL, s. r. o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, SK;
(580) 2.8.2007

(111) 211171
(210) 3754-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 212269
(210) 2670-2004
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 211360
(210) 2601-2004
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 212270
(210) 2671-2004
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 211361
(210) 2602-2004
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 212271
(210) 2677-2004
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 211362
(210) 2603-2004
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 212272
(210) 2678-2004
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007
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(111) 212273
(210) 2679-2004
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 214714
(210) 1300-2005
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 212274
(210) 2680-2004
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 214715
(210) 1301-2005
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 212275
(210) 2681-2004
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 214716
(210) 1302-2005
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 212276
(210) 2682-2004
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 214717
(210) 1304-2005
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 212503
(210) 2733-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2007

(111) 214718
(210) 1305-2005
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 212765
(210) 2751-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2007

(111) 214719
(210) 1306-2005
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 212766
(210) 2752-2003
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2007

(111) 215239
(210) 780-2005
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 213385
(210) 1308-2005
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 215240
(210) 781-2005
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 213386
(210) 1309-2005
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 216280
(210) 1923-2005
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(580) 9.8.2007

(111) 214713
(210) 1299-2005
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 216636
(210) 1743-2004
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007
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(111) 217129
(210) 1259-2006
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 217491
(210) 1130-2006
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 217339
(210) 5067-2006
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 217492
(210) 1132-2006
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 217340
(210) 5068-2006
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 217619
(210) 5064-2006
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 217341
(210) 5069-2006
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 217664
(210) 5694-2006
(732) HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, SK;
(580) 13.8.2007

(111) 217342
(210) 5070-2006
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 217947
(210) 1010-2006
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 217343
(210) 5071-2006
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 217993
(210) 1471-2006
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 217344
(210) 5072-2006
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 218253
(210) 5074-2006
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 217345
(210) 5082-2006
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 218254
(210) 5076-2006
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 217447
(210) 774-2006
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 218255
(210) 5078-2006
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 217448
(210) 775-2006
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 218279
(210) 1774-2006
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007
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(111) 218280
(210) 1775-2006
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007
(111) 218281
(210) 1776-2006
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007
(111) 218353
(210) 5079-2006
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007
(111) 218354
(210) 5080-2006
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007

(111) 218355
(210) 5081-2006
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007
(111) 218356
(210) 5084-2006
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;
(580) 16.8.2007
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Licenčné zmluvy registrované
(111) 186230
(210) 264-98
(732) CENTRAL EUROPEAN ADVERTISING, spol.
s r. o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, SK;
(791) BROPRINT, s.r.o., Janka Kráľa 604/9, 018 41
Dubnica nad Váhom, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 27.6.2007
(580) 28.8.2007

(111) 211773
(210) 2865-2004
(732) Bezák Anton, Ing., PhD., Gelnická 20, 831 06 Bratislava, SK;
(791) INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 18.6.2007
(580) 2.8.2007

(111) 186231
(210) 265-98
(732) CENTRAL EUROPEAN ADVERTISING, spol.
s r. o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, SK;
(791) BROPRINT, s.r.o., Janka Kráľa 604/9, 018 41
Dubnica nad Váhom, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 27.6.2007
(580) 28.8.2007

(111) MOZ 475799
(732) FKP SOJUZPLODOIMPORT, Orlikov per., dom
1/11, RU-107139 Moskva, RU;
(791) CARAT Distillery, spol. s r.o., Komárňanská 124,
923 01 Veľký Meder, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 19.07.2007
(580) 4.9.2007

(111) 199367
(210) 245-2002
(732) OMNIA, a. s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, SK;
(791) KLF - ZVL BEARINGS PRIVATE LIMITED, 75,
Abdul Rehman Street, druhé poschodie, miestnosť
č. 3, 400 003 Mumbai, IN;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 28.5.2007
(580) 30.8.2007
(111) 211554
(210) 2866-2004
(732) Bezák Anton, Ing., PhD., Gelnická 20, 831 06 Bratislava, SK;
(791) INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 18.6.2007
(580) 2.8.2007
(111) 211771
(210) 2863-2004
(732) Bezák Anton, Ing., PhD., Gelnická 20, 831 06 Bratislava, SK;
(791) INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 18.6.2007
(580) 2.8.2007
(111) 211772
(210) 2864-2004
(732) Bezák Anton, Ing., PhD., Gelnická 20, 831 06 Bratislava, SK;
(791) ALUSTEEL, spol. s r.o., Priemyselná 12, 965 63
Žiar nad Hronom, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 18.6.2007
(580) 2.8.2007

(111) MOZ 834602
(732) FKP SOJUZPLODOIMPORT, Orlikov per., dom
1/11, RU-107139 Moskva, RU;
(791) CARAT Distillery, spol. s r.o., Komárňanská 124,
923 01 Veľký Meder, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 19.07.2007
(580) 4.9.2007

(111) MOZ 846479
(732) FKP SOJUZPLODOIMPORT, Orlikov per., dom
1/11, RU-107139 Moskva, RU;
(791) CARAT Distillery, spol. s r.o., Komárňanská 124,
923 01 Veľký Meder, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 19.07.2007
(580) 4.9.2007
(111) MOZ 633001
(732) FKP SOJUZPLODOIMPORT, Orlikov per., dom
1/11, RU-107139 Moskva, RU;
(791) CARAT Distillery, spol. s r.o., Komárňanská 124,
923 01 Veľký Meder, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 19.07.2007
(580) 4.9.2007
(111) MOZ 571311
(732) FKP SOJUZPLODOIMPORT, Orlikov per., dom
1/11, RU-107139 Moskva, RU;
(791) CARAT Distillery, spol. s r.o., Komárňanská 124,
923 01 Veľký Meder, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 19.07.2007
(580) 4.9.2007
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(111) MOZ 594069
(732) FKP SOJUZPLODOIMPORT, Orlikov per., dom
1/11, RU-107139 Moskva, RU;
(791) CARAT Distillery, spol. s r.o., Komárňanská 124,
923 01 Veľký Meder, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 19.07.2007
(580) 4.9.2007

(111) MOZ 711772
(732) FKP SOJUZPLODOIMPORT, Orlikov per., dom
1/11, RU-107139 Moskva, RU;
(791) CARAT Distillery, spol. s r.o., Komárňanská 124,
923 01 Veľký Meder, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 19.07.2007
(580) 4.9.2007

(111) MOZ 574229
(732) FKP SOJUZPLODOIMPORT, Orlikov per., dom
1/11, RU-107139 Moskva, RU;
(791) CARAT Distillery, spol. s r.o., Komárňanská 124,
923 01 Veľký Meder, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 19.07.2007
(580) 4.9.2007

(111) MOZ 562217
(732) FKP SOJUZPLODOIMPORT, Orlikov per., dom
1/11, RU-107139 Moskva, RU;
(791) CARAT Distillery, spol. s r.o., Komárňanská 124,
923 01 Veľký Meder, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 19.07.2007
(580) 4.9.2007

Ukončenie platnosti licenčných zmlúv
(111) 120093
(210) 16902
(732) MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta 45,
020 01 Púchov, SK;
(791) Katarína Ďurajková, Červenej armády 69, Turčianske Teplice, SK;
(580) 3.7.2007

(111) 120093
(210) 16902
(732) MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta 45,
020 01 Púchov, SK;
(791) Jaroslav Trubiansky - JOT, Kalvárska 31, Nová
Baňa, SK;
(580) 3.7.2007

(111) 120093
(210) 16902
(732) MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta 45,
020 01 Púchov, SK;
(791) T-GUM, s. r. o., M. Nešporu 1234, 020 01 Púchov,
SK;
(580) 3.7.2007

(111) 120093
(210) 16902
(732) MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta 45,
020 01 Púchov, SK;
(791) Iveta Lučanová, Krasku 41, Prievidza, SK;
(580) 3.7.2007

(111) 120093
(210) 16902
(732) MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta 45,
020 01 Púchov, SK;
(791) Miroslav Matovič - DELTAS, Železničná 7, Brezno, SK;
(580) 3.7.2007
(111) 120093
(210) 16902
(732) MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta 45,
020 01 Púchov, SK;
(791) Milan Šurkala 3+Š Matador, Duklianska 648/18,
Svidník, SK;
(580) 3.7.2007

(111) 120093
(210) 16902
(732) MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta 45,
020 01 Púchov, SK;
(791) Eva Drozdová - PNEUMA, Mlynská 1346, Vranov
nad Topľou, SK;
(580) 3.7.2007
(111) 120093
(210) 16902
(732) MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta 45,
020 01 Púchov, SK;
(791) Ján Majerník, Štefánska Huta 604, Kluknava, SK;
(580) 3.7.2007
(111) 120093
(210) 16902
(732) MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta 45,
020 01 Púchov, SK;
(791) Vladimír Blažek, Konevova 3730, Martin, SK;
(580) 3.7.2007
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Medzinárodne zapísané ochranné známky
(111) 198978
(220) 21.12.2000
(800) 781 253
Dátum medzinárodného zápisu: 27.4.2007
Platnosť pre: EM

(111) 216261
(220) 20.2.2006
(800) 926 245
Dátum medzinárodného zápisu: 11.1.2007
Platnosť pre: CZ, HU, PL, AT

(111) 204048
(220) 28.1.2003
(800) 925 014
Dátum medzinárodného zápisu: 23.1.2006
Platnosť pre: BG, CZ, HR, HU, AT

(111) 216624
(220) 15.10.2003
(800) 921 806
Dátum medzinárodného zápisu: 29.5.2007
Platnosť pre: TR

(111) 208750
(220) 8.8.2003
(800) 926 987
Dátum medzinárodného zápisu: 19.12.2006
Platnosť pre: BY, BG, HR, LT, RO, RU, RS, SY, UA

(111) 216639
(220) 22.7.2005
(800) 926 993
Dátum medzinárodného zápisu: 26.1.2007
Platnosť pre: BY, CZ, EE, LT, LV, HU, RU, UA

(111) 214861
(220) 20.9.2005
(800) 926 980
Dátum medzinárodného zápisu: 24.11.2006
Platnosť pre: BY, CZ, DK, EE, FR, LT, LV, HU,
DE, AT, RU, UA

(111) 216652
(220) 25.9.2006
(800) 926 949
Dátum medzinárodného zápisu: 8.2.2007
Platnosť pre: CZ, HR

(111) 214862
(220) 20.9.2005
(800) 926 981
Dátum medzinárodného zápisu: 24.11.2006
Platnosť pre: BY, CZ, DK, EE, FR, LT, LV, HU,
DE, AT, RU, UA

(111) 217386
(220) 30.10.2006
(800) 926 814
Dátum medzinárodného zápisu: 12.4.2007
Platnosť pre: HU, DE, BX, BG, CY, CZ, DK, EE,
FI, FR, GR, IE, LT, LV, PL, PT, AT, RO, RU, SI,
ES, SE, IT, UA, GB

(111) 214994
(220) 9.3.2006
(800) 928 944
Dátum medzinárodného zápisu: 27.12.2006
Platnosť pre: EM, HR, RU, RS, UA

(111) 217394
(220) 20.11.2006
(800) 929 488
Dátum medzinárodného zápisu: 12.4.2007
Platnosť pre: CZ, DE

(111) 215262
(220) 28.2.2005
(800) 927 299
Dátum medzinárodného zápisu: 9.3.2007
Platnosť pre: CZ, HR, HU, PL, AT, SI

(111) 218073
(220) 8.1.2007
(800) 928 928
Dátum medzinárodného zápisu: 7.6.2007
Platnosť pre: CZ

(111) 216260
(220) 3.2.2006
(800) 926 108
Dátum medzinárodného zápisu: 11.1.2007
Platnosť pre: UA, RU, PL, LV, LT, EE, CZ, BY
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Zastavené konania o prihláškach ochranných známok
(210)

(210)

461-2006
1107-2006
1338-2006

5989-2006
6292-2006

Zamietnuté prihlášky ochranných známok
(210)

(210)

(210)

(210)

2614-2001
2615-2001

3541-2001
443-2002

634-2002
1813-2002

1842-2002
2402-2005

Zaniknuté ochranné známky
(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

89848
93248
93251
93253
93256
93293
93317
93319
93523
95791
111022
111023
119305
152908
152944
157317
157383
157619
159587
163520
163526
163527
163728
166671
166720
167172
177650
177802
178298
178788
178789
179468
183336
186168
186169
186170
186174
186176
186179
186180
186183

10.05.2006
05.01.2007
05.01.2007
05.01.2007
05.01.2007
03.01.2007
02.01.2007
06.01.2007
29.01.2007
31.01.2007
19.01.2007
19.01.2007
28.01.2007
16.01.2007
24.01.2007
23.01.2007
18.01.2007
23.01.2007
24.01.2007
27.01.2007
13.01.2007
19.01.2007
18.01.2007
15.01.2007
21.01.2007
20.01.2007
31.01.2007
23.01.2007
21.01.2007
21.01.2007
21.01.2007
17.01.2007
13.11.2005
02.01.2007
02.01.2007
02.01.2007
03.01.2007
07.01.2007
07.01.2007
07.01.2007
08.01.2007

186185
186186
186188
186191
186192
186193
186194
186201
186203
186204
186205
186207
186208
186374
186377
186378
186380
186381
186382
186383
186384
186385
186386
186387
186388
186391
186392
186395
186397
186400
186401
186404
186405
186406
186407
186412
186413
186414
186415
186421
186422

09.01.2007
14.01.2007
15.01.2007
15.01.2007
15.01.2007
15.01.2007
15.01.2007
21.01.2007
22.01.2007
23.01.2007
23.01.2007
23.01.2007
23.01.2007
03.01.2007
07.01.2007
07.01.2007
09.01.2007
09.01.2007
09.01.2007
09.01.2007
09.01.2007
09.01.2007
09.01.2007
09.01.2007
09.01.2007
09.01.2007
09.01.2007
10.01.2007
22.01.2007
28.01.2007
28.01.2007
28.01.2007
28.01.2007
28.01.2007
28.01.2007
29.01.2007
29.01.2007
30.01.2007
30.01.2007
30.01.2007
30.01.2007

186423
186424
186425
186717
186718
186719
186722
186725
186731
186735
186736
186932
186933
187057
187061
187064
187066
187067
187068
187069
187070
187072
187073
187248
187334
187335
187336
187343
187344
187345
187347
187348
187349
187766
187769
187770
187773
187774
187775
188261
188263

30.01.2007
30.01.2007
30.01.2007
02.01.2007
02.01.2007
13.01.2007
14.01.2007
14.01.2007
29.01.2007
30.01.2007
30.01.2007
08.01.2007
08.01.2007
08.01.2007
15.01.2007
21.01.2007
23.01.2007
24.01.2007
24.01.2007
24.01.2007
24.01.2007
28.01.2007
29.01.2007
02.01.2007
09.01.2007
09.01.2007
16.01.2007
17.01.2007
17.01.2007
17.01.2007
17.01.2007
20.01.2007
21.01.2007
24.01.2007
28.01.2007
28.01.2007
28.01.2007
28.01.2007
30.01.2007
16.01.2007
17.01.2007

188265
188268
188736
188737
188738
188739
189304
189306
189307
189657
189660
190052
190054
190055
190057
190058
190059
190060
190061
190062
190063
190064
190073
190111
190112
190113
190984
191775
192088
192347
192929
193115
193271
193432
198601
198649
202380
206239
210564

21.01.2007
27.01.2007
14.01.2007
17.01.2007
24.01.2007
30.01.2007
15.01.2007
17.01.2007
24.01.2007
09.01.2007
24.01.2007
15.01.2007
15.01.2007
15.01.2007
15.01.2007
15.01.2007
15.01.2007
15.01.2007
15.01.2007
15.01.2007
15.01.2007
15.01.2007
15.01.2007
10.01.2007
15.01.2007
16.01.2007
15.01.2007
27.01.2007
09.01.2007
07.02.2007
08.01.2007
15.01.2007
15.01.2007
15.01.2007
30.11.2006
27.01.2007
15.01.2007
27.01.2007
24.01.2007
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Zmeny v zozname tovarov a služieb
(111)
(210)
9 (511)
(510)

177360
142-94
43
43 - Hotelierske služby, rezervácie hotelov, motelové služby, turistické ubytovne.
(580) 13.7.2007

ČASŤ
OZNAČENIA PÔVODU VÝROBKOV
A ZEMEPISNÉ OZNAČENIA VÝROBKOV

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 10 - 2007 - SK (označenia pôvodu výrobkov)

Vyhovenie žiadosti o zápis označenia pôvodu
alebo zemepisného označenia do registra EK

Názov: „Oravský korbáčik“ alebo „Zázrivský korbáčik“
Žiadosť o zápis chráneného zemepisného označenia
Číslo podania žiadosti: 1-2007
Dátum podania žiadosti: 07.05.2007
Dátum zverejnenia žiadosti: 07.06.2007
Dátum rozhodnutia o vyhovení žiadosti: 10.09.2007
Žiadateľ: Združenie zázrivských korbáčikárov, Dolina 126, 027 05 Zázrivá, SK;
Druh výrobku: syry
Prístup k špecifikácii výrobku: www.upv.sk/pdf/specifkorbac_ek2.pdf
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