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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)

2470-2002
2345-2005
2401-2005
5805-2005
1026-2006
1027-2006
1028-2006
1029-2006
1030-2006
1705-2006
1706-2006
1792-2006
1916-2006
1969-2006
1970-2006
2054-2006
2106-2006
2137-2006
2246-2006
2362-2006
2363-2006
5619-2006
5859-2006
5920-2006
6365-2006
6366-2006
6367-2006
6368-2006
6436-2006
6511-2006
69-2007
102-2007
103-2007
104-2007
128-2007
172-2007
207-2007
208-2007
248-2007
292-2007
294-2007
296-2007
310-2007
318-2007
319-2007
434-2007
462-2007
463-2007
464-2007
526-2007
570-2007
603-2007
604-2007
637-2007
647-2007
656-2007
706-2007
717-2007
718-2007
741-2007
749-2007
753-2007
756-2007

757-2007
761-2007
770-2007
771-2007
772-2007
773-2007
782-2007
792-2007
793-2007
799-2007
800-2007
801-2007
802-2007
846-2007
847-2007
866-2007
867-2007
874-2007
881-2007
904-2007
905-2007
906-2007
913-2007
926-2007
928-2007
933-2007
937-2007
938-2007
949-2007
950-2007
952-2007
953-2007
954-2007
955-2007
956-2007
957-2007
958-2007
959-2007
960-2007
961-2007
964-2007
973-2007
975-2007
986-2007
988-2007
993-2007
994-2007
995-2007
998-2007
999-2007
1000-2007
1009-2007
1028-2007
1029-2007
1032-2007
1037-2007
1038-2007
1070-2007
1072-2007
1073-2007
1074-2007
1076-2007
1077-2007

1101-2007
1111-2007
1112-2007
1113-2007
1118-2007
1121-2007
1124-2007
1125-2007
1149-2007
1153-2007
1154-2007
1155-2007
1158-2007
1160-2007
1163-2007
1175-2007
1182-2007
1183-2007
1184-2007
1205-2007
1207-2007
1229-2007
1230-2007
1241-2007
1252-2007
1254-2007
1257-2007
1259-2007
1261-2007
1263-2007
1265-2007
1266-2007
1275-2007
1276-2007
1277-2007
1278-2007
1279-2007
1280-2007
1301-2007
1302-2007
1303-2007
1305-2007
1317-2007
1318-2007
1319-2007
1344-2007
1363-2007
1364-2007
1366-2007
1374-2007
1375-2007
1376-2007
1377-2007
1423-2007
1523-2007
1524-2007
1540-2007
1561-2007
1562-2007
1664-2007
1665-2007
1667-2007
1671-2007

5018-2007
5049-2007
5063-2007
5069-2007
5070-2007
5087-2007
5135-2007
5142-2007
5143-2007
5147-2007
5221-2007
5223-2007
5378-2007
5379-2007
5380-2007
5381-2007
5388-2007
5449-2007
5470-2007
5471-2007
5478-2007
5502-2007
5505-2007
5507-2007
5517-2007
5518-2007
5519-2007
5522-2007
5523-2007
5543-2007
5545-2007
5561-2007
5562-2007
5563-2007
5570-2007
5579-2007
5580-2007
5598-2007
5600-2007
5601-2007
5605-2007
5606-2007
5608-2007
5609-2007
5610-2007
5611-2007
5612-2007
5613-2007
5614-2007
5616-2007
5617-2007
5618-2007
5627-2007
5628-2007
5633-2007
5636-2007
5637-2007
5638-2007
5639-2007
5640-2007
5682-2007
5683-2007
5684-2007
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(210)

(210)

(210)

(210)

5686-2007
5687-2007
5689-2007
5719-2007
5720-2007
5721-2007
5722-2007
5723-2007
5724-2007
5725-2007
5728-2007
5730-2007
5733-2007
5736-2007

5737-2007
5738-2007
5739-2007
5740-2007
5741-2007
5742-2007
5743-2007
5744-2007
5745-2007
5746-2007
5751-2007
5752-2007
5753-2007
5754-2007

5757-2007
5760-2007
5762-2007
5763-2007
5764-2007
5766-2007
5768-2007
5769-2007
5770-2007
5771-2007
5772-2007
5773-2007
5774-2007
5798-2007

5802-2007
5810-2007
5849-2007
5850-2007
5851-2007
5852-2007
5853-2007
5854-2007
5915-2007
6003-2007
6004-2007
6005-2007
6037-2007

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

2470-2002
26.8.2002
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 na 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.
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 finan-
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čného 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.
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 k všetkým uvedeným službám.
(540) CONOCOPHILLIPS
(731) ConocoPhillips Company, 600 North Dairy Ashford, Houston, Texas 77079-1175, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

2345-2005
19.12.2005
39, 42, 43
39 - Balenie tovaru; distribúcia tovaru na dobierku; doručovanie tovaru; dovoz, doprava; skladovanie tovaru; uskladnenie tovaru.
42 - Diskotéky (služby), divadelné predstavenia,
služby v oblasti estrád, hranie o peniaze, nočné
kluby, obveselenie, organizovanie plesov, organizovanie živých vystúpení, prenájom audionahrávok, prenájom audioprístrojov, prenájom videokamier, prenájom videorekordérov, prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi, zábava,
pobavenie, živé predstavenie.
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43 - Bary (služby), bufety (rýchle občerstvenie),
jedálne a závodné jedálne, kaviarne, príprava a dodávka jedál na objednávku do domu, samoobslužné reštaurácie.

myselné účely, drviče odpadu (ako stroje), nástroje ako časti strojov, hriadele pre stroje, ohýbačky
ako stroje, barany (stroje), cestné stroje, betónové miešačky (stroje), stoly alebo upínacie dosky
na stroje, miešacie stroje, baranidlá (stroje), parné generátory alebo kotly ako stroje, žeriavy,
klapky (ako časti strojov), mechanické lopatové
nakladače, kolesá (ako časti strojov), prevody
strojov, prevodové skrine s výnimkou prevodoviek pre pozemné vozidlá.
8 - Dláta, vrtáky, hroty (ručné náradie a nástroje),
nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie), kovové tvárniace nástroje.
11 - Výhrevné kotly, parné kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov, rošty do pecí, tlakové zásobníky vody.
12 - Kropiace vozy, automobilové podvozky, chladiace vozy, karosérie automobilov, ozubené kolesá a ozubené prevody pre pozemné vozidlá,
prevody pre pozemné vozidlá, podvozky automobilov, podvozky vozidiel, spojovacie tyče pre pozemné vozidlá, nie ako časti motorov, chladiarenské vozidlá, prevodovky pre pozemné vozidlá, prevodové hriadele pre pozemné vozidlá, kamióny, nákladné vozidlá, vojenské vozidlá pre
dopravu.
13 - Bojové vozidlá.
19 - Opracované stolárske drevo, tvárne drevo, spracované drevo, drevo ako polotovar, hranoly.
35 - Marketingové štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský
prieskum, personálne poradenstvo, prieskum trhu,
reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, prenájom reklamných plôch.
36 - Finančné poradenstvo, finančný lízing, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností.
40 - Odlievanie kovov, pokovovanie kovových materiálov, úprava a spracovanie kovov.
42 - Expertízy (inžinierske práce), kalibrácia, strojársky výskum, výskum a vývoj nových výrobkov.

(540) MINI PIZZA
(731) MINI-PIZZA, s. r. o., Bystrička 284, 038 04 Bystrička, SK;

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

2401-2005
22.12.2005
5, 29, 32
5 - Farmaceutické výrobky, ako sú farmaceutické
potraviny a potraviny určené na zvláštnu a zdravotnú výživu na liečebné účely, funkčné potraviny a doplnky stravy na liečebné účely, bielkovinová potrava a prípravky na liečebné účely, dietetické prípravky na liečebné účely, liečebno-kozmetické výrobky na liečebné účely.
29 - Proteíny na ľudskú potrebu, bielkoviny ako
potrava.
32 - Nealkoholické nápoje všetkých druhov, ako
sú minerálne vody, ovocné šťavy a nápoje, šumivé nápoje a sirupy.

(540) DIETLINE
(731) Dr. Staněk spol. s r. o., Nad Schody 271, 155 00
Praha - Řeporyje, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

5805-2005
21.6.2005
29, 30
29 - Vajcia, mliečne produkty; jedlé oleje a tuky.
30 - Omáčky ako chuťové prísady, majonéza a produkty z majonézy, ocot, horčica.

(540) ZLATÉ VAJCE
(731) Unilever Slovensko, spol. s r. o., Cintorínska 7,
810 00 Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1026-2006
31.5.2006
1, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 35, 36, 40, 42
1 - Prípravky na opracovanie odliatkov, alkalické
kovy, kovy alkalických zemín.
6 - Biele kovy, oceľoliatina, oceľ na odliatky, kovové remeňové spony pre stroje, obyčajné kovy
surové alebo ako polotovary; oceľové konštrukcie, kovové stavebné konštrukcie, kovové kusy
pre potrubia, kovové potrubia, kovové železničné
traverzy, kovové silá, kovové nádrže, kovové nádrže na tekuté palivá, kovové cisterny, kovové
ventily, klapky drenážnych rúrok, kovové klapky, ventily vodovodné, kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch, kovové nádoby na skladovanie a prepravu, kovové nádoby
na skladovanie kyselín, kovové dielce (stavebné);
kovové lejárske formy, kovové nosníky, kovové
preklady, kovové stĺpy, točne, kovové poklopy,
liatina netepaná alebo čiastočne tepaná.
7 - Remene pre motory a hnacie stroje; drviče, lisy (stroje na priemyselné účely), kľukové skrine
pre stroje, motory a hnacie stroje; lisovacie stroje,
kovoobrábacie stroje, drviče (ako stroje) na prie-

(540) VSS KOŠICE
(731) VSS, a. s. Košice, Južná trieda 82, 040 01 Košice, SK;

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

1027-2006
31.5.2006
1, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 35, 36, 40, 42
1 - Prípravky na opracovanie odliatkov, alkalické
kovy, kovy alkalických zemín.
6 - Biele kovy, oceľoliatina, oceľ na odliatky, kovové remeňové spony pre stroje, obyčajné kovy
surové alebo ako polotovary; oceľové konštrukcie, kovové stavebné konštrukcie, kovové kusy
pre potrubia, kovové potrubia, kovové železničné
traverzy, kovové silá, kovové nádrže, kovové nádrže na tekuté palivá, kovové cisterny, kovové
ventily, klapky drenážnych rúrok, kovové klapky, ventily vodovodné, kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch, kovové nádoby na skladovanie a prepravu, kovové nádoby
na skladovanie kyselín, kovové dielce (stavebné);
kovové lejárske formy, kovové nosníky, kovové
preklady, kovové stĺpy, točne, kovové poklopy,
liatina netepaná alebo čiastočne tepaná.
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7 - Remene pre motory a hnacie stroje; drviče, lisy (stroje na priemyselné účely), kľukové skrine
pre stroje, motory a hnacie stroje; lisovacie stroje, kovoobrábacie stroje, drviče (ako stroje) na priemyselné účely, drviče odpadu (ako stroje), nástroje ako časti strojov, hriadele pre stroje, ohýbačky
ako stroje, barany (stroje), cestné stroje, betónové miešačky (stroje), stoly alebo upínacie dosky
na stroje, miešacie stroje, baranidlá (stroje), parné generátory alebo kotly ako stroje, žeriavy,
klapky (ako časti strojov), mechanické lopatové
nakladače, kolesá (ako časti strojov), prevody
strojov, prevodové skrine s výnimkou prevodoviek pre pozemné vozidlá.
8 - Dláta, vrtáky, hroty (ručné náradie a nástroje),
nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie), kovové tvárniace nástroje.
11 - Výhrevné kotly, parné kotly s výnimkou
kotlov ako častí strojov, rošty do pecí, tlakové
zásobníky vody.
12 - Kropiace vozy, automobilové podvozky, chladiace vozy, karosérie automobilov, ozubené kolesá a ozubené prevody pre pozemné vozidlá,
prevody pre pozemné vozidlá, podvozky automobilov, podvozky vozidiel, spojovacie tyče pre
pozemné vozidlá, nie ako časti motorov, chladiarenské vozidlá, prevodovky pre pozemné vozidlá, prevodové hriadele pre pozemné vozidlá, kamióny, nákladné vozidlá, vojenské vozidlá pre
dopravu.
13 - Bojové vozidlá.
19 - Opracované stolárske drevo, tvárne drevo, spracované drevo, drevo ako polotovar, hranoly.
35 - Marketingové štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský
prieskum, personálne poradenstvo, prieskum trhu,
reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, prenájom reklamných plôch.
36 - Finančné poradenstvo, finančný lízing, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností.
40 - Odlievanie kovov, pokovovanie kovových materiálov, úprava a spracovanie kovov.
42 - Expertízy (inžinierske práce), kalibrácia, strojársky výskum, výskum a vývoj nových výrobkov.
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traverzy, kovové silá, kovové nádrže, kovové nádrže na tekuté palivá, kovové cisterny, kovové
ventily, klapky drenážnych rúrok, kovové klapky, ventily vodovodné, kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch, kovové nádoby na skladovanie a prepravu, kovové nádoby
na skladovanie kyselín, kovové dielce (stavebné);
kovové lejárske formy, kovové nosníky, kovové
preklady, kovové stĺpy, točne, kovové poklopy,
liatina netepaná alebo čiastočne tepaná.
7 - Remene pre motory a hnacie stroje; drviče, lisy (stroje na priemyselné účely), kľukové skrine
pre stroje, motory a hnacie stroje; lisovacie stroje,
kovoobrábacie stroje, drviče (ako stroje) na priemyselné účely, drviče odpadu (ako stroje), nástroje ako časti strojov, hriadele pre stroje, ohýbačky
ako stroje, barany (stroje), cestné stroje, betónové miešačky (stroje), stoly alebo upínacie dosky
na stroje, miešacie stroje, baranidlá (stroje), parné generátory alebo kotly ako stroje, žeriavy,
klapky (ako časti strojov), mechanické lopatové
nakladače, kolesá (ako časti strojov), prevody strojov, prevodové skrine s výnimkou prevodoviek
pre pozemné vozidlá.
8 - Dláta, vrtáky, hroty (ručné náradie a nástroje),
nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie), kovové tvárniace nástroje.
11 - Výhrevné kotly, parné kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov, rošty do pecí, tlakové zásobníky vody.
12 - Kropiace vozy, automobilové podvozky, chladiace vozy, karosérie automobilov, ozubené kolesá a ozubené prevody pre pozemné vozidlá,
prevody pre pozemné vozidlá, podvozky automobilov, podvozky vozidiel, spojovacie tyče pre
pozemné vozidlá, nie ako časti motorov, chladiarenské vozidlá, prevodovky pre pozemné vozidlá, prevodové hriadele pre pozemné vozidlá, kamióny, nákladné vozidlá, vojenské vozidlá pre
dopravu.
13 - Bojové vozidlá.
19 - Opracované stolárske drevo, tvárne drevo, spracované drevo, drevo ako polotovar, hranoly.
35 - Marketingové štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský
prieskum, personálne poradenstvo, prieskum trhu,
reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, prenájom reklamných plôch.
36 - Finančné poradenstvo, finančný lízing, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností.
40 - Odlievanie kovov, pokovovanie kovových materiálov, úprava a spracovanie kovov.
42 - Expertízy (inžinierske práce), kalibrácia, strojársky výskum, výskum a vývoj nových výrobkov.

(540)

(591) modrá, žltá
(731) VSS, a. s. Košice, Južná trieda 82, 040 01 Košice, SK;
(540)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1028-2006
31.5.2006
1, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 35, 36, 40, 42
1 - Prípravky na opracovanie odliatkov, alkalické
kovy, kovy alkalických zemín.
6 - Biele kovy, oceľoliatina, oceľ na odliatky, kovové remeňové spony pre stroje, obyčajné kovy
surové alebo ako polotovary; oceľové konštrukcie, kovové stavebné konštrukcie, kovové kusy
pre potrubia, kovové potrubia, kovové železničné

(591) modrá, žltá
(731) VSS, a. s. Košice, Južná trieda 82, 040 01 Košice, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1029-2006
31.5.2006
1, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 35, 36, 40, 42
1 - Prípravky na opracovanie odliatkov, alkalické
kovy, kovy alkalických zemín.
6 - Biele kovy, oceľoliatina, oceľ na odliatky, kovové remeňové spony pre stroje, obyčajné kovy
surové alebo ako polotovary; oceľové konštrukcie, kovové stavebné konštrukcie, kovové kusy
pre potrubia, kovové potrubia, kovové železničné
traverzy, kovové silá, kovové nádrže, kovové nádrže na tekuté palivá, kovové cisterny, kovové
ventily, klapky drenážnych rúrok, kovové klapky, ventily vodovodné, kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch, kovové nádoby na skladovanie a prepravu, kovové nádoby
na skladovanie kyselín, kovové dielce (stavebné);
kovové lejárske formy, kovové nosníky, kovové
preklady, kovové stĺpy, točne, kovové poklopy,
liatina netepaná alebo čiastočne tepaná.
7 - Remene pre motory a hnacie stroje; drviče, lisy (stroje na priemyselné účely), kľukové skrine
pre stroje, motory a hnacie stroje; lisovacie stroje,
kovoobrábacie stroje, drviče (ako stroje) na priemyselné účely, drviče odpadu (ako stroje), nástroje ako časti strojov, hriadele pre stroje, ohýbačky
ako stroje, barany (stroje), cestné stroje, betónové miešačky (stroje), stoly alebo upínacie dosky
na stroje, miešacie stroje, baranidlá (stroje), parné generátory alebo kotly ako stroje, žeriavy,
klapky (ako časti strojov), mechanické lopatové
nakladače, kolesá (ako časti strojov), prevody
strojov, prevodové skrine s výnimkou prevodoviek pre pozemné vozidlá.
8 - Dláta, vrtáky, hroty (ručné náradie a nástroje),
nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie), kovové tvárniace nástroje.
11 - Výhrevné kotly, parné kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov, rošty do pecí, tlakové zásobníky vody.
12 - Kropiace vozy, automobilové podvozky, chladiace vozy, karosérie automobilov, ozubené kolesá a ozubené prevody pre pozemné vozidlá,
prevody pre pozemné vozidlá, podvozky automobilov, podvozky vozidiel, spojovacie tyče pre
pozemné vozidlá, nie ako časti motorov, chladiarenské vozidlá, prevodovky pre pozemné vozidlá, prevodové hriadele pre pozemné vozidlá, kamióny, nákladné vozidlá, vojenské vozidlá pre
dopravu.
13 - Bojové vozidlá.
19 - Opracované stolárske drevo, tvárne drevo, spracované drevo, drevo ako polotovar, hranoly.
35 - Marketingové štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský
prieskum, personálne poradenstvo, prieskum trhu,
reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, prenájom reklamných plôch.
36 - Finančné poradenstvo, finančný lízing, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností.
40 - Odlievanie kovov, pokovovanie kovových
materiálov, úprava a spracovanie kovov.
42 - Expertízy (inžinierske práce), kalibrácia,
strojársky výskum, výskum a vývoj nových výrobkov.

(540)

(591) žltá
(731) VSS, a. s. Košice, Južná trieda 82, 040 01 Košice, SK;

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

1030-2006
31.5.2006
1, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 35, 36, 40, 42
1 - Prípravky na opracovanie odliatkov, alkalické
kovy, kovy alkalických zemín.
6 - Biele kovy, oceľoliatina, oceľ na odliatky, kovové remeňové spony pre stroje, obyčajné kovy
surové alebo ako polotovary; oceľové konštrukcie, kovové stavebné konštrukcie, kovové kusy
pre potrubia, kovové potrubia, kovové železničné
traverzy, kovové silá, kovové nádrže, kovové nádrže na tekuté palivá, kovové cisterny, kovové
ventily, klapky drenážnych rúrok, kovové klapky, ventily vodovodné, kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch, kovové nádoby na skladovanie a prepravu, kovové nádoby
na skladovanie kyselín, kovové dielce (stavebné);
kovové lejárske formy, kovové nosníky, kovové
preklady, kovové stĺpy, točne, kovové poklopy,
liatina netepaná alebo čiastočne tepaná.
7 - Remene pre motory a hnacie stroje; drviče, lisy (stroje na priemyselné účely), kľukové skrine
pre stroje, motory a hnacie stroje; lisovacie stroje,
kovoobrábacie stroje, drviče (ako stroje) na priemyselné účely, drviče odpadu (ako stroje), nástroje ako časti strojov, hriadele pre stroje, ohýbačky
ako stroje, barany (stroje), cestné stroje, betónové miešačky (stroje), stoly alebo upínacie dosky
na stroje, miešacie stroje, baranidlá (stroje), parné generátory alebo kotly ako stroje, žeriavy,
klapky (ako časti strojov), mechanické lopatové
nakladače, kolesá (ako časti strojov), prevody
strojov, prevodové skrine s výnimkou prevodoviek pre pozemné vozidlá.
8 - Dláta, vrtáky, hroty (ručné náradie a nástroje),
nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie), kovové tvárniace nástroje.
11 - Výhrevné kotly, parné kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov, rošty do pecí, tlakové zásobníky vody.
12 - Kropiace vozy, automobilové podvozky, chladiace vozy, karosérie automobilov, ozubené kolesá a ozubené prevody pre pozemné vozidlá,
prevody pre pozemné vozidlá, podvozky automobilov, podvozky vozidiel, spojovacie tyče pre
pozemné vozidlá, nie ako časti motorov, chladiarenské vozidlá, prevodovky pre pozemné vozidlá, prevodové hriadele pre pozemné vozidlá, kamióny, nákladné vozidlá, vojenské vozidlá pre
dopravu.
13 - Bojové vozidlá.
19 - Opracované stolárske drevo, tvárne drevo, spracované drevo, drevo ako polotovar, hranoly.
35 - Marketingové štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský
prieskum, personálne poradenstvo, prieskum trhu,
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reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, prenájom reklamných plôch.
36 - Finančné poradenstvo, finančný lízing, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností.
40 - Odlievanie kovov, pokovovanie kovových materiálov, úprava a spracovanie kovov.
42 - Expertízy (inžinierske práce), kalibrácia, strojársky výskum, výskum a vývoj nových výrobkov.
(540)

a ďalších nosičov obrazu a zvuku, požičiavanie
filmov, prevádzkovanie kinosál.
(540) Bohem
(731) Bohem production s. r. o., K Safině 659, 149 00
Praha, CZ;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

(591) modrá
(731) VSS, a. s. Košice, Južná trieda 82, 040 01 Košice, SK;

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

1705-2006
18.9.2006
9, 16, 35, 38, 39, 41
9 - Nahrané aj nenahrané nosiče informácií najmä na záznam zvuku a obrazu, najmä magnetické
disky, kompaktné disky, optické nosiče dát, magnetické pásky, CD ROM, DVD, kazety, videokazety, diapozitívy, fotografické snímky, hologramy, filmy v rámci tejto triedy vrátane kreslených
filmov, programy počítačových hier, elektronické
publikácie s možnosťou stiahnutia.
16 - Polygrafické výrobky, tlačoviny, časopisy,
periodiká, brožúry, grafiky, katalógy, obežníky,
plagáty, pohľadnice, kalendáre, prospekty, ročenky, zoznamy, registre, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, reklama vrátane reklamy online v počítačovej sieti, prenájom
reklamných plôch, spracovanie, vydávanie, aktualizovanie, zverejňovanie, oznamovanie, vyhlasovanie, publikovanie a rozširovanie reklamných
a náborových materiálov a textov; manažérske
služby, prieskum trhu; sprostredkovanie obchodu
s tovarom, obchodné sprostredkovanie služieb
uvedených v triede 35, 38, 39 a 41.
38 - Prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítača, rozširovanie televíznych programov, počítačová komunikácia.
39 - Doručovacie služby, doručovanie tovarov,
zásielkový obchod.
41 - Organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav a veľtrhov, konferencie, kongresy, usporadúvanie prehliadok a obchodných akcií s kultúrnym a športovým zameraním, usporadúvanie súťaží krásy, organizovanie záväzných vzdelávacích
ale-bo športových súťaží, diskotéky, estrády, umelecká a módna agentúra, organizovanie živých
vystúpení a predstavení, výroba divadelných a iných
predstavení, vydavateľstvo, nakladateľstvo, vydávanie elektronických kníh a časopisov online, poskytovanie online elektronických publikácií bez
možnosti stiahnutia, filmová produkcia, filmové
a nahrávacie štúdio, nahrávanie zvukovo-obrazových nosičov, videopások, DVD, CD ROM, digitálne spracovanie obrazu, strih filmu, dabing, výroba televíznych programov, televízna zábava,
prenájom videokamier, požičiavanie videopások
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1706-2006
18.9.2006
9, 16, 35, 38, 39, 41
9 - Nahrané aj nenahrané nosiče informácií najmä na záznam zvuku a obrazu, najmä magnetické
disky, kompaktné disky, optické nosiče dát, magnetické pásky, CD ROM, DVD, kazety, videokazety, diapozitívy, fotografické snímky, hologramy, filmy v rámci tejto triedy vrátane kreslených
filmov, programy počítačových hier, elektronické
publikácie s možnosťou stiahnutia.
16 - Polygrafické výrobky, tlačoviny, časopisy,
periodiká, brožúry, grafiky, katalógy, obežníky,
plagáty, pohľadnice, kalendáre, prospekty, ročenky, zoznamy, registre, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, reklama vrátane reklamy online v počítačovej sieti, prenájom
reklamných plôch, spracovanie, vydávanie, aktualizovanie, zverejňovanie, oznamovanie, vyhlasovanie, publikovanie a rozširovanie reklamných
a náborových materiálov a textov; manažérske
služby, prieskum trhu; sprostredkovanie obchodu
s tovarom, obchodné sprostredkovanie služieb
uvedených v triede 35, 38, 39 a 41.
38 - Prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítača, rozširovanie televíznych programov, počítačová komunikácia.
39 - Doručovacie služby, doručovanie tovarov,
zásielkový obchod.
41 - Organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav a veľtrhov, konferencie, kongresy, usporadúvanie prehliadok a obchodných akcií s kultúrnym a športovým zameraním, usporadúvanie súťaží krásy, organizovanie záväzných vzdelávacích
ale-bo športových súťaží, diskotéky, estrády, umelecká a módna agentúra, organizovanie živých
vystúpení a predstavení, výroba divadelných a iných
predstavení, vydavateľstvo, nakladateľstvo, vydávanie elektronických kníh a časopisov online, poskytovanie online elektronických publikácií bez
možnosti stiahnutia, filmová produkcia, filmové
a nahrávacie štúdio, nahrávanie zvukovo-obrazových nosičov, videopások, DVD, CD ROM, digitálne spracovanie obrazu, strih filmu, dabing, výroba televíznych programov, televízna zábava,
prenájom videokamier, požičiavanie videopások
a ďalších nosičov obrazu a zvuku, požičiavanie
filmov, prevádzkovanie kinosál.

(540)

(731) Bohem production s. r. o., K Safině 659, 149 00
Praha, CZ;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)
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1792-2006
3.10.2006
35, 41
35 - Reklamné agentúry; obchodný manažment
v oblasti umenia; televízna reklama; rozhlasová
reklama.
41 - Fotografovanie.

(540)

(540) VATEL
(731) VATEL, s. r. o., F. Madvu 11, 971 01 Prievidza, SK;

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

1916-2006
24.10.2006
78/871200
27.4.2006
US
5
5 - Nutrične obohatené mlieko na lekárske použitie.

(540) INCREDIMILK
(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)

1969-2006
27.10.2006
30
30 - Káva, kávové výťažky, nepražená káva, kávové príchuti, instantná káva, kávové nápoje.

(540)

(591) bordová, červená, zlatá, biela, svetlomodrá, čierna, svetlohnedá, tmavohnedá, béžová
(731) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Nová osada 798,
929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

1970-2006
27.10.2006
30
30 - Káva, kávové výťažky, nepražená káva, kávové príchuti, instantná káva, kávové nápoje.

(591) bordová, červená, zlatá, biela, svetlomodrá, čierna, svetlohnedá, tmavohnedá, béžová
(731) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Nová osada 798,
929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

2054-2006
10.11.2006
35, 40, 41, 42
35 - Maloobchodné služby v oblasti reklamných
predmetov a nosičov reklamy, sprostredkovanie
obchodu s tovarom, predovšetkým s reklamnými
predmetmi a nosičmi reklamy, reklama, reklamné činnosti, reklamné agentúry, online reklama
v počítačovej komunikačnej sieti, rozhlasová a televízna reklama, reklamné a inzertné služby, návrh a úprava reklamných materiálov, návrh reklamných manuálov, vydávanie a aktualizovanie
reklamných alebo náborových materiálov a katalógov, zhromažďovanie (okrem dopravy) rôzneho tovaru (najmä tovaru slúžiaceho ako nosič reklamy) pre tretie osoby umožňujúce spotrebiteľom, aby si prezreli a zakúpili tovar prostredníctvom katalógov, korešpondenčného (zásielkového) predaja, prostredníctvom internetu, teleshopingu alebo prostredníctvom iných komunikačných médií, administratívne spracovanie nákupov na objednávku, prieskum trhu, marketingové
štúdie, prieskum vzťahov s verejnosťou, sekretárske služby, zbieranie a zoraďovanie údajov do
počítačových databáz, vedenie kartoték v počítači, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch, prenájom kancelárskych strojov, zariadení, kopírovacích strojov, predajných automatov, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, podpora predaja pre tretie osoby, poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít, odborné obchodné poradenstvo, obchodné
alebo podnikateľské informácie, fakturačné služby, lobistické služby na obchodné účely, služby
porovnávania cien, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41 prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triede 42 prostredníctvom komunikačných
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médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
40 - Tlač, tlačenie, potlač reklamných predmetov, sieťotlač, rytie, gravírovanie, laserové gravírovanie, gravírovanie a frézovanie označení najmä do nosičov reklamy, spracovanie a úprava
materiálov predovšetkým na reklamné použitie,
krajčírstvo, šitie najmä reklamného textilu, vyšívanie, služby spojené s farbením, farbenie látok,
informácie o úprave a spracovaní materiálov, montáž materiálov na objednávku pre tretie osoby spočívajúca v povrchových úpravách prostredníctvom nanášania vrstiev, fólií, povlakov, predovšetkým ako úprava na umiestnenie reklamy alebo jej
nosiča, likvidácia odpadu, predovšetkým odpadu
z reklamných predmetov, úprava a spracovanie
papiera.
41 - Vydávanie kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, služby v oblasti estrád, zábavy
a kultúrnych podujatí, služby na verejnú prezentáciu umeleckých a literárnych diel za účelom
kultúrnym alebo vzdelávacím, fotografovanie, filmová a fotografická tvorba, vzdelávanie, školenia, informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy, služby nahrávacích štúdií, organizovanie
a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav,
organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží,
súťaží krásy, živých vystúpení, zverejňovanie textov iných ako reklamných, výroba rozhlasových
alebo televíznych programov, zábava, pobavenie,
distribúcia filmov, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových
sietí a internetu, prenájom CD diskov, DVD diskov obsahujúcich obchodné alebo finančné informácie.
42 - Grafický a priemyselný dizajn, navrhovanie
obalov, navrhovanie označení, navrhovanie reklamných predmetov, navrhovanie grafických manuálov, vytváranie a udržiavanie počítačových
stránok pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových stránkach, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru a softvéru, inštalácia počítačových
programov, prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá,
poskytovanie a distribúcia licencií k právam duševného vlastníctva, poskytovanie uvedených
služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových
sietí a internetu.
(540) SPARKS
(731) SPARKS, s. r. o., Gagarinova 7/a, 821 03 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

2106-2006
16.11.2006
30, 39
30 - Kakao, čokoláda a čokoládové výrobky.
39 - Preprava, balenie a skladovanie tovaru.
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(540)

(591) modrá, červená, žltá
(731) IMPORTEX SLOVAKIA, spol. s r. o., Zlatovská 2205, 911 05 Trenčín, SK;
(740) Čapková Miroslava, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2137-2006
20.11.2006
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných
textov.
38 - Informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení,
osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba, činnosť filmových štúdií;
zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných),
organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, elektronická edičná činnosť (DPT
služby).
42 - Poskytovanie informácií o módnom návrhárstve, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

(540) CHILLI
(731) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
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2246-2006
6.12.2006
14, 16, 18, 25, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45
14 - Drahé kovy, kamene a výrobky z nich zhotovené, klenotnícky tovar, bižutéria a hodinárske
predmety.
16 - Papier, papierenské výrobky, tlačiarenské
výrobky, najmä noviny, časopisy, reklamné tlačoviny, obaly.
18 - Kože, imitácie kože, výrobky vyrobené
z týchto materiálov, cestovné potreby, ktoré nie
sú obsiahnuté v iných triedach.
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar.
35 - Propagačná činnosť, reklama, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, marketing, prieskum
trhu, ponúkanie výrobkov pre tretie osoby za účelom umožnenia spotrebiteľovi, aby si tieto výrobky mohol pohodlne prezerať a nakupovať, komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných
internetových médií - internetový obchod všetkých
druhov, obchodovanie prostredníctvom internetu.
36 - Finančné služby a poradenstvo v oblasti finančných služieb, peňažné služby a poradenstvo
v oblasti peňažných služieb, služby týkajúce sa
nehnuteľností, najmä prenájom a správa nehnuteľností a poradenstvo v oblasti týchto služieb.
38 - Rozširovanie elektronických časopisov a ďalších materiálov prostredníctvom elektronickej dátovej telekomunikačnej siete, najmä prostredníctvom internetu.
39 - Doprava a skladovanie.
40 - Spracovanie materiálov, tlač, krajčírstvo.
41 - Organizovanie výstav, módnych prehliadok,
DTP práce, usporadúvanie školení, vydavateľská
činnosť.
42 - Tvorba elektronických novín a časopisov, tvorba a správa webových stránok.
44 - Kozmetické, regeneračné a skrášľovacie služby, soláriá a poradenstvo v oblasti týchto služieb.
45 - Svadobné agentúry, požičiavanie odevov.

(540)

(731) Kokolusová Anna, RNDr., Valtická 17, 628 00
Brno, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

2362-2006
27.12.2006
6, 19, 37
6 - Okná a dvere kovové, hliníková fólia, zámky (kovové) s výnimkou elektrických, žalúzie kovové.
19 - Dvere, okenné rámy, drevo stavebné, spracované, drevo ako polotovar, okná, konštrukcie,
všetko s výnimkou kovových; sieťky proti hmyzu, stavebný materiál, výplne dverí, žalúzie, všetko s výnimkou kovových.
37 - Montáž (inštalácia) okien a dverí.

(540) alumin
(731) HERTOP, spol. s r. o., Tovarnícka 412, 955 01
Topoľčany, SK;
(740) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK;

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

2363-2006
27.12.2006
6, 19, 37
6 - Okná a dvere kovové, hliníková fólia, zámky (kovové) s výnimkou elektrických, žalúzie kovové.
19 - Dvere, okenné rámy, drevo stavebné, spracované, drevo ako polotovar, okná, konštrukcie,
všetko s výnimkou kovových; sieťky proti hmyzu, stavebný materiál, výplne dverí, žalúzie, všetko s výnimkou kovových.
37 - Montáž (inštalácia) okien a dverí.

(540) visio
(731) HERTOP, spol. s r. o., Tovarnícka 412, 955 01
Topoľčany, SK;
(740) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK;

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

5619-2006
26.5.2006
5
5 - Farmaceutické výrobky a prípravky, dietetické substancie, látky, doplnky a výrobky upravené
na lekárske použitie, potravinové doplnky a výživové doplnky upravené na terapeutické alebo
lekárske použitie (zahrnuté v tejto triede), vitamínové prípravky ako potravinové doplnky.

(540) DIETAFAST
(731) BIOCOL-LABORATORIOS FARMACO E COSMETICO, LDA, Parque Cascais Stock, Arm. 9,
Alcoitao, 2765-117 Alcabideche, PT;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

5859-2006
28.7.2006
37, 39, 43
37 - Opravy s výnimkou opráv výpočtovej techniky (hardvéru), montážne a inštalačné služby
okrem softvéru a výpočtovej techniky (hardvéru); diagnostika, opravy, údržba, mazanie, leštenie, umývanie a čistenie osobných a nákladných
automobilov, autobusov, mikrobusov, automobilov s pohonom na všetky štyri kolesá, dodávkových vozidiel, minivanov a malých dodávkových
automobilov, viacúčelových vozidiel použiteľných na jazdu po ceste aj v teréne najmä na rekreačné účely (vozidlá na voľný čas), autoopravovne a autoservisy; informácie o opravách dopravných vozidiel a ich príslušenstva; služby klampiarov, ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; oprava opotrebovaných alebo poškodených
motorov a strojov; vulkanizovanie a protektorovanie pneumatík; inštalácie a opravy poplašných
systémov proti odcudzeniu dopravných vozidiel;
stavebné činnosti, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu.
39 - Taxi služba, dovoz, preprava, automobilová,
autobusová, lodná, osobná doprava, vzdušná, železničná doprava, informácie o doprave a preprave, dispečingové služby v doprave, prepravné
služby, organizovanie exkurzií, ciest a výletov,
poskytovanie pomoci pri doprave, rezervácia miesteniek, služby v doprave a v preprave, doručova-
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cie služby, doručovanie novín a časopisov, doručovanie tovaru, balíkov, prenájom garáží, rezervácia dopravy, sprevádzanie turistov, prenájom
lodí, vozidiel a iných dopravných prostriedkov,
turistické prehliadky, služby pri zaobstarávaní
víz, služby cestovnej a turistickej kancelárie v oblasti
dopravy, sprostredkovanie uvedených služieb, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
43 - Hotelierske služby, hotely, motelové služby,
penzióny, prevádzkovanie hotelového ubytovania, poskytovanie prechodného ubytovania, služby cestovnej kancelárie v oblasti ubytovania a stravovania, služby barov, kaviarne, reštaurácie, jedálne, závodné jedálne, bufety, reštauračné služby, rýchle občerstvenie, catering, príprava a dodávka jedál na objednávku do domu, samoobslužné reštaurácie, zaobstarávanie ubytovania
a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických
táboroch, ubytovniach, na farmách, v sanatóriách
a rekreačných zariadeniach, rezervácia hotelov,
penziónov, ubytovania a zájazdov, prevádzkovanie kempov, prenájom turistických stanov, prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov, poskytovanie ubytovania pre zvieratá,
poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu.
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stredísk na internete, a to elektronické prijímanie
objednávok tovaru, a sprostredkovanie obchodu
s tovarom; systematizácia informácií do počítačových databáz.
36 - Spracovanie príslušných platieb vzťahujúcich sa na obchod.
37 - Inštalácia a opravy elektrických a elektronických zariadení.
38 - Komunikácia, služby, ktoré dovoľujú jednej
osobe konverzovať s druhou, odovzdávajú odkazy jednej osoby druhej osobe a uvádzajú jednu
osobu s inou osobou do komunikácie ústnej alebo vizuálnej, prenájom databáz, a to poskytovanie užívateľského prístupu do databáz.
42 - Tvorba a vývoj počítačového softvéru, počítačové programovanie, údržba a aktualizácia softvéru, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru a softvéru, prenos dát alebo dokumentov
z fyzických nosičov na elektronické nosiče, správa počítačových sietí, prenájom počítačov, ich
častí a príslušenstva.
(540)

(591) červená, biela
(731) MOCARENO, s. r. o., Na Břehu 468/37, 190 00
Praha, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

(731) Uríček Peter, Nerudova 6, 917 01 Trnava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

5920-2006
11.8.2006
9, 35, 36, 37, 38, 42
9 - Nosiče informácií, obrazu a/alebo zvuku všetkých druhov v rozsahu tejto triedy, elektronické
publikácie, všetky počítačové programy a softvér
bez ohľadu na záznamové médiá alebo prostriedky šírenia, prístroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, filmové, optické, prístroje na váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu, prístroje
a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo vedenie elektrického
prúdu, prístroj na záznam, prevod, reprodukciu
zvuku alebo obrazu, automatické distribútory
a mechanizmy na prístroje na mince, zapisovacie
pokladnice, počítacie stroje, prístroje na spracovanie informácií a počítače.
35 - Sprostredkovanie v oblasti obchodu a obchodných služieb, reklama, propagácia, pomoc pri
riadení obchodnej činnosti, marketing, obchodné
poradenstvo, organizovanie a uzatváranie obchodných transakcií pre iných, organizovanie kontraktov pre nákup a predaj tovaru, reklamná činnosť
a marketing, reklama a marketing prostredníctvom
internetu; prevádzkovanie virtuálnych obchodných

6365-2006
16.11.2006
5, 29, 30
5 - Farmaceutické prípravky, výrobky posilňujúce a dietetické na lekárske účely, potravinové
doplnky na liečebné účely patriace do tejto triedy
vrátane doplnkov potravy slúžiacich na posilnenie
imunity organizmu a zlepšenie fyzického zdravia.
29 - Potravinové doplnky patriace do tejto triedy
(nie na lekárske účely) obsahujúce látky živočíšneho pôvodu vyrobené z produktov patriacich do
tejto triedy.
30 - Potravinové doplnky patriace do tejto triedy
(nie na lekárske účely) obsahujúce látky rastlinného pôvodu vyrobené z produktov patriacich do
tejto triedy.

(540) CARNITAX
(731) MEDI - AP, spol. s r. o., Dostihová 678, 763 15
Slušovice, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

6366-2006
16.11.2006
5, 29, 30
5 - Farmaceutické prípravky, výrobky posilňujúce a dietetické na lekárske účely, potravinové
doplnky na liečebné účely patriace do tejto triedy
vrátane doplnkov potravy slúžiacich na posilnenie
imunity organizmu a zlepšenie fyzického zdravia.
29 - Potravinové doplnky patriace do tejto triedy
(nie na lekárske účely) obsahujúce látky živočíšneho pôvodu vyrobené z produktov patriacich do
tejto triedy.
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30 - Potravinové doplnky patriace do tejto triedy
(nie na lekárske účely) obsahujúce látky rastlinného pôvodu vyrobené z produktov patriacich do
tejto triedy.

(540) ESEZINK
(731) MEDI - AP, spol. s r. o., Dostihová 678, 763 15
Slušovice, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

6367-2006
16.11.2006
5, 29, 30
5 - Farmaceutické prípravky, výrobky posilňujúce a dietetické na lekárske účely, potravinové
doplnky na liečebné účely patriace do tejto triedy
vrátane doplnkov potravy slúžiacich na posilnenie
imunity organizmu a zlepšenie fyzického zdravia.
29 - Potravinové doplnky patriace do tejto triedy
(nie na lekárske účely) obsahujúce látky živočíšneho pôvodu vyrobené z produktov patriacich do
tejto triedy.
30 - Potravinové doplnky patriace do tejto triedy
(nie na lekárske účely) obsahujúce látky rastlinného pôvodu vyrobené z produktov patriacich do
tejto triedy.

(540) CARNIPRESS
(731) MEDI - AP, spol. s r. o., Dostihová 678, 763 15
Slušovice, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

6368-2006
16.11.2006
5, 29, 30
5 - Farmaceutické prípravky, výrobky posilňujúce a dietetické na lekárske účely, potravinové
doplnky na liečebné účely patriace do tejto triedy
vrátane doplnkov potravy slúžiacich na posilnenie
imunity organizmu a zlepšenie fyzického zdravia.
29 - Potravinové doplnky patriace do tejto triedy
(nie na lekárske účely) obsahujúce látky živočíšneho pôvodu vyrobené z produktov patriacich do
tejto triedy.
30 - Potravinové doplnky patriace do tejto triedy
(nie na lekárske účely) obsahujúce látky rastlinného pôvodu vyrobené z produktov patriacich do
tejto triedy.

(540) AVILUT
(731) MEDI - AP, spol. s r. o., Dostihová 678, 763 15
Slušovice, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

6436-2006
8.12.2006
35, 36
35 - Reklama; televízna reklama; online reklama
v počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách;
prenájom reklamných materiálov a priestorov;
podpora predaja.

36 - Sponzorstvo; sprostredkovanie sponzorstva;
organizovanie zbierok; organizovanie dobročinných
zbierok; zbieranie peňazí na dobročinné účely.
(540)

(731) Orange Personal Communications Services Limited, St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol BS32 4QJ, GB;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

6511-2006
21.12.2006
6, 16, 17, 19, 37, 42
6 - Stavebné materiály vyrobené z obyčajných kovov; oplotenia, nádrže, silá, kontajnery, rezervoáre, zásobníky, konštrukčné prvky na stabilizovanie zeminy, plechy, siete, pláty a tabule, panely,
obklady, výplne, tvarované profily, obklady (krytina), bloky a podložky, tyče, prúty, drôty, pásy,
výstuže, rámy a nosné konštrukcie, všetky vyrobené z obyčajných kovov; kovové rúry, trubice,
hadice a valce, nie ako kotlové rúry alebo časti
strojov; kovy na zváranie; skrutky, svorníky, matice, háky a klince, všetky vyrobené z obyčajných kovov; časti a súčasti pre všetky uvedené
tovary.
16 - Tlačoviny; nákresy a schémy; fotografie;
tlačené publikácie a písacie a kancelárske potreby s výnimkou nábytku.
17 - Plasty vo forme tabúľ a fólií, pásov, sietí,
mriežok, plátov, panelov, obkladov, blokov a podložiek, profilov, prútov, tyčí, rúr a/alebo hadíc;
adhezívne pásky, pruhy, prúžky, tesnenia s výnimkou na lekárske použitie, kancelárske použitie alebo na použitie v domácnosti; tesnenia z plastových materiálov; výrobky a materiály na izoláciu, všetko vyrobené z plastových materiálov;
časti a súčasti pre všetky uvedené tovary.
19 - Stavebné materiály úplne alebo hlavne nekovové; konštrukcie na mechanické stabilizovanie zeminy; konštrukcie na zadržiavanie zeminy;
nekovové výrobky na použitie v konštrukciách
stavebného inžinierstva; nekovové spevňovacie
prvky pre konštrukcie stavebného inžinierstva;
výrobky a materiály pre stavebníctvo; výrobky
z betónu; konštrukčné prvky na stabilizovanie
zeminy vyrobené z plastových materiálov; bloky
a podložky, panely, obklady, výplne, oplotenia,
rezervoáre, zásobníky, nádrže a silá; stavebné
výstuže (obloženia) s výnimkou kovových; časti
a príslušenstvo všetkých uvedených tovarov.
37 - Stavebná činnosť; stavebná údržba, demolačné a opravárenské služby; služby stavebného
inžinierstva; služby konštrukčného stavbárstva;
konštrukcie a opravy ciest, dráh a prechodov,
mostov, mostových pilierov, štruktúr na stabilizovanie zeminy, hrádzí, zadržiavacích stien, morských hrádzí, tunelov, kanálov a stok, oplotení,
rezervoárov, nádrží a síl; zemné práce; rekultivácia krajiny; výkopové práce; bagrovanie; stavebný dozor; poradenstvo týkajúce sa uvedených
služieb; príprava správ týkajúcich sa uvedených
služieb.
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42 - Konzultačné služby, výskum a vývoj v oblasti inžinierstva a strojárstva; konzultačné služby,
výskum a vývoj v oblasti stavebného inžinierstva
a pozemného staviteľstva; služby stavebného dozoru; geodetické služby; služby architektov; príprava architektonických plánov, správa technických výkresov; počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru.

prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov, výrobky na prevenciu
alebo utíšenie bolesti, výrobky zo žriedlových vôd
na liečebné účely.
29 - Proteín na ľudskú spotrebu, proteínové výrobky a prípravky na výživu, prípravky zvláštnej
výživy pre športovcov alebo osoby s vysokým
energetickým výdajom, želatína, želatínové výrobky a prípravky na výživu, tuky jedlé, oleje jedlé, extrakty z chalúh ako výživa, výživné prípravky na denné doplnenie stravy (včítane fitnes prípravkov) ako instantná strava alebo samostatná
(vlastná) zmes, ktorá sa skladá hlavne z mlieka
v prášku alebo zo živočíšnych, alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo
minerálov, alebo stopových prvkov, alebo cukru,
všetko nie na liečebné účely.
30 - Potraviny rastlinného pôvodu pripravené na
konzumáciu alebo konzervovanie, ako i stimulanty na zlepšenie chuti potravín patriace do triedy 30, cukrovinky a potravinové doplnky vo forme
práškových zmesí, tabletiek, toboliek, kapsúl, dražé, bonbónov, pastiliek, práškov, cukroviniek alebo žuvačiek, vitamíny, minerály, multiminerálové komplexy a stopové prvky ako doplnky výživy, tiež obohatené adaptogény, esencie a výťažky
do potravín zaradené v triede 30, všetko nie na
lekárske účely.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, predvádzanie tovarov, sprostredkovanie interaktívneho obchodu s tovarom a vytváranie predajných
sietí, zhromažďovanie rôzneho tovaru pre tretie
osoby (okrem ich prepravy) v rozsahu tovarových tried 3, 5, 29, 30, 31, 32 a 33 za účelom
umožnenia spotrebiteľom, aby si tieto výrobky
mohli pohodlne prehliadať a nakupovať, maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi, maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s vyššie uvedenými tovarmi inzerovanými v reklame, dovozná a vývozná agentúra.

(540) REINFORCED EARTH
(731) Terre Armée Internationale S.A.S., 1 bis rue du Petit Clamart, 78140 Vélizy-Villacoublay Cedex, FR;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

69-2007
14.1.2007
439150
14.7.2006
CZ
3, 5, 29, 30, 35
3 - Prípravky a prostriedky na toaletné účely, kozmetika, kozmetické výrobky a prípravky, najmä
prípravky na starostlivosť a pestovanie pokožky
patriace do tejto triedy, zvlášť krémy, gély, mlieka, tuky a oleje, vitamínové preparáty pre telovú
kozmetiku a na zoštíhlenie, masážne a masírovacie gély na odstránenie svalovej a kĺbovej bolesti
a únavy a na zlepšenie kondície, nie na liečebné
účely.
5 - Výrobky a prípravky chemické, farmaceutické, veterinárne, hygienické, dezinfekčné, antiseptické, antibakteriálne a antiparazitné v rámci tejto
triedy na liečebné účely, potravinové doplnky,
najmä dietetické, farmaceutické a výživové potraviny a posilňujúce požívatiny včítane nápojov
na liečebné účely, ako sú proteínové, vitamínové,
multivitamínové, energetické, iónové, izotonické
nápoje, tiež obohatené adaptogény, minerálne vody (včítane stopových prvkov), dietetické a výživové nápoje, diétne a nutričné prípravky na liečebné účely, proteínové, vitamínové, multivitamínové, energetické, ionové, minerálne (včítane stopových prvkov) a výživové preparáty na liečebné
účely, bylinné čaje, liečivé byliny, cukrovinky alebo pastilky, alebo tabletky, alebo tobolky, alebo
kapsuly, alebo žuvačky s liečivými prísadami,
dietetické látky upravené na lekárske účely, výživa pre dojčatá, doplnky výživové na lekárske
účely, bielkovinové prípravky alebo potrava na
lekárske účely, balzamy, krémy a masti na lekárske účely, liečivé oleje, oleje na lekárske účely,
tuky na lekárske účely, liečivé soli, tinktúry na
lekárske účely, vitamínová a minerálna výživa vo
forme koncentrátov, proteínové koncentráty ako
výživové prídavky k potravinám, kvasnice na
farmaceutické účely, výživné alebo dietetické
prípravky na lekárske účely na denné doplnenie
stravy (včítane fitnes prípravkov) ako instantná
strava alebo samostatná (vlastná) zmes, ktorá sa
skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych, alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo stopových prvkov, alebo cukru; prírodné liečivé výťažky, posilňujúce a antibakteriálne prípravky - toniká, drogy na liečebné účely, farmaceutické prípravky pre starostlivosť o pokožku, medicinálne
sirupy a emulzie, výťažky z bylín a kombinované
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(540) HERBAMEDICUS
(731) Ramík Jan, Na Nábřeží 16/27, 736 01 Havířov - Město, CZ;
(740) Gažík Igor, JUDr., Prievidza , SK;

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

102-2007
17.1.2007
2, 17, 19, 35
2 - Farby, moridlá, lazúry patriace do triedy 2.
17 - Zatepľovací systém - ako tepelnoizolačný materiál.
19 - Zatepľovací systém - ako nekovový stavebný materiál, omietky.
35 - Obchodné sprostredkovanie s tovarmi uvedenými v triedach 2, 17 a 19, reklamná činnosť.

(540)

(731) Rolík Vladimír, Ing., Š. B. Romana 7, 036 01 Martin, SK;
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(220)
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(511)

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 11 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
a financií; finančné poradenstvo; finančné analýzy; poskytovanie bankových a finančných informácií; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; inkasovanie nájomného; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie a odhady v oblasti nehnuteľností; prenájom a správa nehnuteľností; informácie o poistení; prenájom bytov; činnosť realitnej kancelárie; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete
(internet).
37 - Dozor nad stavbami; stavebné informácie; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebný
dozor.
38 - Informačné kancelárie; elektronická pošta;
elektronické zobrazovanie; komunikácia, posielanie a prenos správ, dát a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných
prostriedkov, elektronických médií, elektronickej
pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet).
39 - Uchovávanie informácií; skladovanie údajov
a dokumentov elektronicky uložených; sťahovanie.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; aktualizovanie počítačových programov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem
fyzickej konverzie); prevod a konverzia údajov
a dokumentov z fyzických medií na elektronické
médiá; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie
počítačových stránok (web) pre zákazníkov, zhotovovanie kópií počítačových programov; urbanistické plánovanie; výzdoba interiérov; zememeračstvo.
45 - Autorské práva (spravovanie); licencie práv
duševného vlastníctva; konzultačné služby v oblasti duševného vlastníctva; sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva.

103-2007
17.1.2007
2, 17, 19, 35
2 - Farby, moridlá, lazúry patriace do triedy 2.
17 - Zatepľovací systém - ako tepelnoizolačný
materiál.
19 - Zatepľovací systém - ako nekovový stavebný materiál, omietky.
35 - Obchodné sprostredkovanie s tovarmi uvedenými v triedach 2, 17 a 19, reklamná činnosť.

(540)

(591) čierna, žltá
(731) Rolík Vladimír, Ing., Š. B. Romana 7, 036 01
Martin, SK;

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

104-2007
17.1.2007
2, 17, 19, 35
2 - Farby, moridlá, lazúry patriace do triedy 2.
17 - Zatepľovací systém - ako tepelnoizolačný materiál.
19 - Zatepľovací systém - ako nekovový stavebný materiál, omietky.
35 - Obchodné sprostredkovanie s tovarmi uvedenými v triedach 2, 17 a 19, reklamná činnosť.

(540) JUBSTAV
(731) Rolík Vladimír, Ing., Š. B. Romana 7, 036 01
Martin, SK;

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

128-2007
22.1.2007
35, 36, 37, 38, 39, 42, 45
35 - Poradenské služby v oblasti obchodného
a podnikateľského riadenia; poradenstvo v obchodnej činnosti; hospodárske a ekonomické predpovede; analýzy nákladov; obchodné alebo podnikateľské informácie pre zákazníkov z databáz;
zbieranie údajov do počítačovej databázy; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; štatistické informácie; vedenie kartoték a centrálnych kartoték; riadenie elektronického obchodu
prostredníctvom komunikačných médií; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet).
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; bankové služby; finančníctvo; služby
v oblasti finančníctva; poskytovanie úverov a iné
formy financovania; finančný prenájom (lízing);
vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet; cestovných šekov a ich
overovanie, úverových (kreditných) a debetných
kariet; poskytovanie záruk a kaucií; ručenie; otváranie akreditívov; vykonávanie hypotekárnych
obchodov; ostatné bankové a finančné činnosti
a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva

(540)

(731) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, SK;

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

172-2007
25.1.2007
2, 17, 19, 35
2 - Farby; moridlá; lazúry patriace do triedy 2.
17 - Zatepľovací systém - ako tepelnoizolačný materiál.
19 - Zatepľovací systém ako nekovový stavebný
materiál; omietky.
35 - Obchodné sprostredkovanie s tovarmi uvedenými v triedach 2, 17 a 19, reklamná činnosť.

(540) JUBEL
(731) Rolík Vladimír, Ing., Š. B. Romana 7, 036 01
Martin, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

207-2007
31.1.2007
5, 35, 39, 44
5 - Liečivá na ľudskú spotrebu a liečivá na zverolekárske účely, drogy na lekárske účely, farmaceutické výrobky humánne, veterinárne, zverolekárske a zdravotnícke, diagnostické prípravky,
chemické výrobky pre lekárstvo a farmáciu, dietetické látky na lekárske účely a posilňujúce prípravky, dietetické výrobky na lekárske účely, vitamínové prípravky, potrava pre dojčatá, prípravky na prevenciu proti nákaze, náplasti, obväzový materiál, hmoty na plombovanie zubov a zubné odtlačky, dezinfekčné prostriedky.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s farmaceutickými výrobkami, liekmi
a liečivami a tovarom pre zdravotníctvo, vedu
a výskum, sprostredkovanie obchodných záležitostí pre zdravotníctvo, vedu a výskum; maloobchodné služby v oblasti farmaceutických výrobkov, liekov a liečiv, maloobchodné služby týkajúce sa tovarov pre zdravotníctvo, vedu a výskum; odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo v zdravotníctve a farmácii, obchodné poradenstvo pri vedení zdravotných stredísk, lekární, nemocníc, kliník, sanatórií, personálne poradenstvo; predvádzanie na reklamné účely a podporu predaja, reklamné činnosti, propagačná činnosť so zameraním na zdravotnú osvetu, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; vzťahy
s verejnosťou, marketingové štúdie, kancelárie
zaoberajúce sa dovozom alebo vývozom, podpora predaja pre tretie osoby, účtovníctvo, vedenie
kartoték v počítači, sekretárske služby, obchodné
alebo podnikateľské informácie, sprostredkovanie
uvedených služieb, poradenská činnosť v obchode s tovarom, reklama, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; organizovanie výstav a verejných prezentácií na obchodné alebo reklamné účely predovšetkým v súvislosti s lekárskymi a zdravotníckymi službami.
39 - Doprava farmaceutických výrobkov, liekov,
liečiv, tovaru pre zdravotníctvo.
44 - Zdravotnícke zariadenia, lekárske služby; masážne služby; lekárske a nemocničné konzultácie;
poradenstvo v oblasti zdravotníctva; služby laboratórnej analýzy na účely lekárskeho vyšetrenia;
poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, analýz,
vyšetrení a testov najmä lekármi a v nemocniciach, poskytovanie liečebnej starostlivosti - ambulantná lekárska prax.

(540) TRANSMEDIC
(731) TRANSMEDIC SLOVAKIA, s. r. o., Bernolákova 14/A, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Pataj Marián, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

208-2007
31.1.2007
5, 35, 39, 44
5 - Liečivá na ľudskú spotrebu a liečivá na zverolekárske účely, drogy na lekárske účely, farmaceutické výrobky humánne, veterinárne, zverolekárske a zdravotnícke, diagnostické prípravky,
chemické výrobky pre lekárstvo a farmáciu, dietetické látky na lekárske účely a posilňujúce prí-
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pravky, dietetické výrobky na lekárske účely, vitamínové prípravky, potrava pre dojčatá, prípravky na prevenciu proti nákaze, náplasti, obväzový
materiál, hmoty na plombovanie zubov a zubné odtlačky, dezinfekčné prostriedky.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s farmaceutickými výrobkami, liekmi
a liečivami a tovarom pre zdravotníctvo, vedu
a výskum, sprostredkovanie obchodných záležitostí pre zdravotníctvo, vedu a výskum; maloobchodné služby v oblasti farmaceutických výrobkov, liekov a liečiv, maloobchodné služby týkajúce sa tovarov pre zdravotníctvo, vedu a výskum;
odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým
obchodné poradenstvo v zdravotníctve a farmácií, obchodné poradenstvo pri vedení zdravotných stredísk, lekární, nemocníc, kliník, sanatórií, personálne poradenstvo; predvádzanie na reklamné účely a podporu predaja, reklamné činnosti, propagačná činnosť so zameraním na zdravotnú osvetu, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; vzťahy
s verejnosťou, marketingové štúdie, kancelárie
zaoberajúce sa dovozom alebo vývozom, podpora predaja pre tretie osoby, účtovníctvo, vedenie
kartoték v počítači, sekretárske služby, obchodné
alebo podnikateľské informácie, sprostredkovanie
uvedených služieb, poradenská činnosť v obchode s tovarom, reklama, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; organizovanie výstav a verejných prezentácií na obchodné alebo reklamné účely predovšetkým v súvislosti s lekárskymi a zdravotníckymi službami.
39 - Doprava farmaceutických výrobkov, liekov,
liečiv, tovaru pre zdravotníctvo.
44 - Zdravotnícke zariadenia, lekárske služby; masážne služby; lekárske a nemocničné konzultácie;
poradenstvo v oblasti zdravotníctva; služby laboratórnej analýzy na účely lekárskeho vyšetrenia;
poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, analýz,
vyšetrení a testov najmä lekármi a v nemocniciach, poskytovanie liečebnej starostlivosti - ambulantná lekárska prax.
(540)

(591) modrá, červená
(731) TRANSMEDIC SLOVAKIA, s. r. o., Bernolákova 14/A, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Pataj Marián, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

248-2007
5.2.2007
2, 17, 19, 35
2 - Farby; moridlá; lazúry patriace do triedy 2.
17 - Zatepľovací systém - ako tepelnoizolačný materiál.
19 - Zatepľovací systém - ako nekovový stavebný materiál; omietky.
35 - Obchodné sprostredkovanie s tovarmi uvedenými v triedach 2, 17 a 19, reklamná činnosť.

(540) JUBKASTACO
(731) Rolík Vladimír, Ing., Š. B. Romana 7, 036 01
Martin, SK;
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(220)
9 (511)
(511)
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292-2007
12.2.2007
35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44
35 - Reklamná činnosť a marketing, vedenie obchodov, prieskum trhu, distribúcia vzoriek tovaru,
aranžovanie výkladov, poskytovanie a vyhľadávanie obchodných informácií, ukladanie a spracovanie dát a informácií, prenájom reklamných
plôch, prenájom reklamných materiálov, kancelárska prevádzka, administratívne práce, obchodný manažment, poradenstvo pri vedení podnikov,
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
činnosť organizačných a ekonomických poradcov, činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovníctva, predvádzanie tovaru, služby propagačné
a pomocné, rozširovanie reklamných alebo inzertných materiálov, rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom, obchodné sprostredkovanie služieb v stavebníctve.
36 - Správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, činnosť realitnej kancelárie, finančné informácie a služby, správa majetku, prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov, inkasovanie nájomného, finančné investovanie vo výstavbe.
37 - Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti
výstavby a stavebníctva, inžinierske práce stavebné, stavebníctvo, údržba stavieb, údržba nehnuteľností, demolácia stavieb, poskytovanie
opráv, inštalačných služieb a služieb údržby nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov.
39 - Doprava, preprava, balenie a skladovanie tovaru, zásielkový obchod, doručovanie tovaru, prenájom garáží, prenájom parkovacích plôch, prenájom skladísk, skladovanie tovaru.
41 - Výchova, vzdelávanie, zábava, športové a kultúrne aktivity.
42 - Projektové a inžinierske činnosti, zabezpečovanie projektovej a priemyselnej dokumentácie, inžinierska činnosť v investičnej výstavbe,
činnosť technických poradcov.
43 - Služby zabezpečujúce stravovanie a nápoje.
44 - Poskytovanie poľnohospodárskych a záhradníckych služieb, lekárske služby, optici, salóny
krásy a kadernícke salóny.

(540) FORUM POPRAD
(731) Multi Development Czech Republic a. s., Olivova 4/2096, 110 00 Praha, CZ;
(740) Konečná Radka, JUDr., Bratislava, SK;

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

294-2007
12.2.2007
35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44
35 - Reklamná činnosť a marketing, vedenie obchodov, prieskum trhu, distribúcia vzoriek tovaru,
aranžovanie výkladov, poskytovanie a vyhľadávanie obchodných informácií, ukladanie a spracovanie dát a informácií, prenájom reklamných
plôch, prenájom reklamných materiálov, kancelárska prevádzka, administratívne práce, obchodný manažment, poradenstvo pri vedení podnikov,
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
činnosť organizačných a ekonomických poradcov, činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovníctva, predvádzanie tovaru, služby propagačné

a pomocné, rozširovanie reklamných alebo inzertných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, obchodné sprostredkovanie
služieb v stavebníctve.
36 - Správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, činnosť realitnej kancelárie, finančné informácie a služby, správa majetku, prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov, inkasovanie nájomného, finančné investovanie vo výstavbe.
37 - Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti
výstavby a stavebníctva, inžinierske práce stavebné, stavebníctvo, údržba stavieb, údržba nehnuteľností, demolácia stavieb, poskytovanie
opráv, inštalačných služieb a služieb údržby nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov.
39 - Doprava, preprava, balenie a skladovanie
tovaru, zásielkový obchod, doručovanie tovaru,
prenájom garáží, prenájom parkovacích plôch,
prenájom skladísk, skladovanie tovaru.
41 - Výchova, vzdelávanie, zábava, športové a kultúrne aktivity.
42 - Projektové a inžinierske činnosti, zabezpečovanie projektovej a priemyselnej dokumentácie, inžinierska činnosť v investičnej výstavbe,
činnosť technických poradcov.
43 - Služby zabezpečujúce stravovanie a nápoje.
44 - Poskytovanie poľnohospodárskych a záhradníckych služieb, lekárske služby, optici, salóny
krásy a kadernícke salóny.
(540) FORUM KAROLINA
(731) Multi Development Czech Republic a. s., Olivova 4/2096, 110 00 Praha, CZ;
(740) Konečná Radka, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

296-2007
12.2.2007
35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44
35 - Reklamná činnosť a marketing, vedenie obchodov, prieskum trhu, distribúcia vzoriek tovaru,
aranžovanie výkladov, poskytovanie a vyhľadávanie obchodných informácií, ukladanie a spracovanie dát a informácií, prenájom reklamných
plôch, prenájom reklamných materiálov, kancelárska prevádzka, administratívne práce, obchodný manažment, poradenstvo pri vedení podnikov,
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
činnosť organizačných a ekonomických poradcov, činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovníctva, predvádzanie tovaru, služby propagačné a pomocné, rozširovanie reklamných alebo
inzertných materiálov, rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom, obchodné sprostredkovanie služieb v stavebníctve.
36 - Správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, činnosť realitnej kancelárie, finančné informácie a služby, správa majetku, prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov, inkasovanie nájomného, finančné investovanie vo výstavbe.
37 - Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti
výstavby a stavebníctva, inžinierske práce stavebné, stavebníctvo, údržba stavieb, údržba nehnuteľností, demolácia stavieb, poskytovanie
opráv, inštalačných služieb a služieb údržby nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov.
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39 - Doprava, preprava, balenie a skladovanie tovaru, zásielkový obchod, doručovanie tovaru, prenájom garáží, prenájom parkovacích plôch, prenájom skladísk, skladovanie tovaru.
41 - Výchova, vzdelávanie, zábava, športové a kultúrne aktivity.
42 - Projektové a inžinierske činnosti, zabezpečovanie projektovej a priemyselnej dokumentácie, inžinierska činnosť v investičnej výstavbe,
činnosť technických poradcov.
43 - Služby zabezpečujúce stravovanie a nápoje.
44 - Poskytovanie poľnohospodárskych a záhradníckych služieb, lekárske služby, optici, salóny
krásy a kadernícke salóny.
(540)

(731) Multi Development Czech Republic a. s., Olivova 4/2096, 110 00 Praha, CZ;
(740) Konečná Radka, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

310-2007
13.2.2007
3, 5, 10, 16, 25, 35, 41, 43, 44
3 - Bieliace krémy na pokožku, čistiace prípravky, dezinfekčné mydlá, dezodoračné mydlá, esenciálne oleje, esencie, éterické oleje, kozmetické
prípravky, krémy kozmetické, kozmetické prípravky do kúpeľa, kúpeľové soli s výnimkou solí
na liečebné účely, medicinálne mydlá, mydlá,
oleje na kozmetické a toaletné účely, toaletné
vody, pleťové vody, šampóny, toaletné prípravky.
5 - Chemické prípravky na farmaceutické a lekárske účely, obväzy, chirurgické plachty a tkaniny, soli na lekárske účely, farmaceutické prípravky, liečivé prípravky do kúpeľa, terapeutické
prípravky do kúpeľa, prípravky do perličkových
kúpeľov, liečivé kúpeľové soli, soli do minerálnych kúpeľov, liečivá na ľudskú potrebu, teplé
zábaly, protireumatické náramky, soli do minerálnych kúpeľov, soli minerálnych vôd, soli na
lekárske účely, minerálne soli, bylinkové čaje na
lekárske použitie, dietetické látky na lekárske účely, dietetické potraviny na lekárske účely, doplnky výživy na lekárske účely, terapeutické prípravky do kúpeľa, liečivé čaje, vonné soli.
10 - Zariadenia na cvičenie na lekárske účely, masážne prístroje, fyzioterapeutické zariadenia, podporné obväzy, bandáže na kĺby, podporné bandáže, termoelektrické obklady, liečebné prostriedky
a prístroje patriace do triedy 10.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, kávové filtre papierové, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy,
obálky (papiernický tovar), obrazy, papiernický
tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera,
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kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály z papiera, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia
z papiera alebo plastických materiálov, umelecké
diela z kartónu, papiera alebo plastických materiálov, darčekové a dekoratívne predmety z kartónu, z papiera alebo plastických materiálov.
25 - Bielizeň, osobná bielizeň zabraňujúca poteniu, body - bielizeň, bundy, cyklistické oblečenie,
čelenky, čiapky, dámske róby a šaty, gymnastické (telocvičné) dresy, gamaše, chrániče uší (proti
chladu ako pokrývka hlavy), kombinézy (oblečenie), kombinézy na vodné lyžovanie, kabáty, košele, krátke nohavice, krátke kabátiky, 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.
35 - Maloobchodné služby s odevmi a obuvou,
galantérnym tovarom, textilom, nábytkom, umeleckými dekoratívnymi a darčekovými tovarmi
a najmä s uvedeným tovarom, administratívna správa hotelov, reklamné agentúry, spravovanie hotelov, obchodné alebo podnikateľské informácie,
komerčné informačné kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, poradenstvo v obchodnej činnosti, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo,
organizovanie výstav na obchodné a reklamné
účely, personálne poradenstvo, obchodné odhady, odborné obchodné poradenstvo, poradenstvo
pri vedení podnikov, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie
tovaru, prenájom reklamného času vo všetkých
komunikačných médiách, prenájom reklamných
materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, reklama, sekretárske služby, obchodné sprostredkovanie služieb v triede 41, obchodné sprostredkovanie služieb v triede 43.
41 - Prevádzkovanie športových zariadení, prevádzkovanie bazénov, služby pre oddych a rekreáciu, telesné cvičenia, výcvik, služby v kempingoch so športovým programom, výchovno-zábavné klubové služby, kluby zdravia (telesné
cvičenia), informácie o možnosti rekreácie, informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, obveselenie, prevádzkovanie
kasín, prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi, koncertné siene, sály, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, meranie časov na športových podujatiach, nočné kluby, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie športových súťaží,
organizovanie živých vystúpení, zábavné parky,
požičiavanie potápačského výstroja, požičiavanie
športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov, služby prázdninových táborov (zábava), praktický výcvik (ukážky), prekladateľské
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služby, prenájom audio prístrojov, prenájom štadiónov, prenájom tenisových kurtov, prenájom
videokamier a videorekordérov, služby poskytované na štadiónoch a športových ihriskách patriace do triedy 41.
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 ubytovanie, ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny), prenájom prechodného ubytovania.
44 - Fyzioterapia, fytoterapia, aromaterapia, akvaterapia, kadernícke salóny, parné kúpele, verejné
kúpele na hygienu, lekárske služby, manikúra, masáže, ošetrovateľské služby, salóny krásy, zotavovne, poskytovanie doplnkových zdravotníckych
služieb; poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti; prevádzkovanie zariadení slúžiacich
na regeneráciu a rekondíciu v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, masáže, sanatóriá, verejné kúpele, zdravotnícka starostlivosť.

radenstvo pri riadení pôrodníc, zdravotných stredísk, lekární, nemocníc, kliník, sanatórií, predvádzanie na reklamné účely a podporu predaja, reklamné činnosti, propagačná činnosť so zameraním na zdravotnú osvetu, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, vzťahy s verejnosťou, marketingové štúdie,
kancelárie zaoberajúce sa dovozom alebo vývozom, podpora predaja pre tretie osoby, účtovníctvo, vedenie kartoték v počítači, sekretárske služby, obchodné alebo podnikateľské informácie,
sprostredkovanie uvedených služieb.
41 - Školenia, výcvik, telesné cvičenie, predpôrodné cvičenia, vzdelávanie, vydávanie periodickej
a neperiodickej tlače, časopisov, novín, kníh predovšetkým z oblasti zdravotníctva a farmácie,
vydávanie online kníh a časopisov v elektronickej podobe, vydávanie a zverejňovanie textov
s výnimkou reklamných alebo náborových, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, kultúrnych alebo vzdelávacích výstav,
organizovanie plesov, športových súťaží, živých
vystúpení, služby v oblasti estrád, zábavy a kultúrnych podujatí, služby športovísk, detské škôlky, filmová tvorba, tvorba videofilmov, informácie o vzdelávaní, zábava, sprostredkovanie uvedených služieb.
44 - Lekárske služby, zdravotná a zdravotnícka
starostlivosť, predovšetkým gynekológia a pôrodníctvo, neonatológia a perinatológia, fyziatria,
balneológia a liečebná rehabilitácia, patologická
anatómia, anestéziológia a intenzívna medicína,
služby nemocníc, zdravotných stredísk a kliník,
diagnostické strediská, sanatóriá, súkromné kliniky alebo sanatóriá, zotavovne, veterinárna pomoc, aromaterapeutické služby, detoxikácia toxikomanov, farmaceutické poradenstvo, zdravotné
alebo zdravotnícke poradenstvo, odborné poradenstvo pre nemocnice, kliniky, sanatóriá, zdravotné strediská a lekárne, fyzioterapia, služby chiropraktikov, služby optikov, ošetrovateľské služby, služby pôrodnej asistentky, plastická chirurgia,
psychologické služby, stomatológia, umelé oplodňovanie, implantovanie vlasov, masáže, sprostredkovanie uvedených služieb.

(540)

(591) sivá, zelená
(731) WELLNESS Kováčová, s. r. o., Kúpeľná 70,
962 37 Kováčová, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

318-2007
15.2.2007
5, 35, 41, 44
5 - Farmaceutické výrobky, chemické prípravky
na farmaceutické alebo lekárske účely, chemické
činidlá na lekárske a zverolekárske účely, zverolekárske výrobky, narkotiká, liečivá na ľudskú
spotrebu, digestíva na farmaceutické účely, enzýmy na lekárske účely, krv na lekárske účely,
liečivé prípravky do kúpeľa, plné lekárničky, liečivé nápoje, liečivé čaje, absorpčné tampóny,
dezinfekčné prípravky, hygienické výrobky na
lekárske použitie, dietetické látky prispôsobené
na lekárske účely, náplasti, obväzový materiál.
35 - Organizovanie výstav a verejných prezentácií na obchodné alebo reklamné účely predovšetkým v súvislosti s uvedenými tovarmi a v súvislosti s lekárskymi a zdravotníckymi službami,
sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s liekmi a liečivami, maloobchodné služby
v oblasti liekov a liečiv, maloobchodné služby
v oblasti nealkoholických nápojov, mliečnych
nápojov, koktailov, piva, vína, destilátov, mäsových výrobkov a bezmäsitých jedál, odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo v zdravotníctve a farmácii, obchodné po-

(540) SANATÓRIUM KOCH
(731) MEDILINE, s. r. o., Partizánska 27, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Stretavský Radovan, Bratislava, SK;

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

319-2007
5.2.2007
20, 21, 35, 36, 42
20 - Nábytok; mobiliár (dekoračné prenosné predmety ako doplnok nábytku).
21 - Neelektrické kuchynské potreby.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti; prieskum
trhu; prieskum verejnej mienky; reklama.
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo).
42 - Umelecký dizajn.
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(540)

(540)

(591) čierna, biela, žltá, červená
(731) KARPATSKÁ ULICA DIZANU, s. r. o., Karpatská 11, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Marko Jozef, JUDr., Bratislava, SK;

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

434-2007
2.3.2007
36
36 - Služby v oblasti finančníctva, finančné informácie, poradenstvo a konzultačné služby, kapitálové investície, finančné odhady, riadenie a maklérstvo, finančný lízing, burzové a kurzové maklérstvo, elektronický prevod kapitálu, činnosť poskytovania investičných služieb pri realizácii a nakladaní s investičnými nástrojmi podľa osobitného zákona, obchodovanie s akciami, dlhopismi,
cennými papiermi, nástrojmi peňažného trhu v slovenskej alebo v cudzej mene a s inými investičnými nástrojmi, riadenie portfólia tvoreného investičnými nástrojmi, úschova alebo správa investičných nástrojov, poradenská činnosť investovania do investičných nástrojov, obstarávanie vydávania cenných papierov, prijímanie peňažných
prostriedkov a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, sprostredkovanie v oblasti investičných služieb, úschova cenností, garancie a záruky, správcovstvo, konateľstvo, jednateľstvo, sprostredkovanie (maklérstvo), služby v oblasti finančného a kapitálového trhu, obstarávanie služieb
spojených so správou finančného majetku a kapitálu, sprostredkovanie v oblasti financií.

(540)

(591) červená, sivá
(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)
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(591) strieborná
(731) VÍNO MATYŠÁK, s. r. o., Holubyho 85, 902 01
Pezinok, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

463-2007
6.3.2007
33
33 - Červené víno.

(591) strieborná
(731) VÍNO MATYŠÁK, s. r. o., Holubyho 85, 902 01
Pezinok, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

464-2007
6.3.2007
33
33 - Upravované biele víno.

462-2007
6.3.2007
33
33 - Biele víno.

(591) strieborná
(731) VÍNO MATYŠÁK, s. r. o., Holubyho 85, 902 01
Pezinok, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)
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526-2007
14.3.2007
38, 42
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby; najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačného
pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, počítačová komunikácia, poskytovanie priestoru na diskusiu na internete, poskytovanie prístupu do databáz, komunikácia prostredníctvom optických káblov, komunikácia pomocou počítačových terminálov, telefonické služby, elektronická pošta, hlasová odkazová služba,
telekonferenčné služby, prenosy správ faxmi, prenosy správ a obrázkových informácií pomocou
počítačov, prenos signálov pomocou satelitu, televízne vysielanie, vysielanie káblovej televízie,
telekonferenčné služby, telekomunikačné informácie, poskytovanie telekomunikačných kanálov
pre telenákupy, služby poskytované elektronickými tabuľami, prenájom prístupového času do
svetových počítačových sietí, prenájom telefónov, prenájom modemov, prenájom telekomunikačných prístrojov.
42 - Počítačové programovanie (vrátane aktualizácie), obnovovanie počítačových databáz, návrh
počítačových systémov, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej
konverzie), poskytovanie internetových vyhľadávačov, prenájom webových serverov, vytváranie
a udržiavanie počítačových stránok (webových)
pre zákazníkov, prenájom počítačového softvéru,
prenájom počítačov, štúdie technických projektov, expertízy (inžinierske práce), kalibrácia.

(540)

(591) magenta
(731) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13
Bratislava, SK;

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

570-2007
22.3.2007
1, 3, 7, 8
1 - Priemyselné chemikálie.
3 - Mydlá.
7 - Ručné nástroje a náradie na iný než ručný pohon.
8 - Ručné nástroje a náradie; brúsne kotúče.

(540)

(591) modrá, čierna
(731) INDUSTRY SERVICE, s. r. o., Hrobákova 21,
851 02 Bratislava, SK;

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

603-2007
27.3.2007
19, 27, 37
19 - Nekovové stavebné materiály, najmä podlahy, plávajúce podlahy, certifikované systémy ľahkých plávajúcich podláh, parkety.
27 - Podlahové krytiny.
37 - Montáž a rekonštrukcia podláh.

(540) ACUFLOOR
(731) ROCKWOOL Slovensko, s. r. o., Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava, SK; KRONOSPAN
CR, spol. s r.o., Na hranici 6, 587 04 Jihlava, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

604-2007
27.3.2007
19, 27, 37
19 - Nekovové stavebné materiály, najmä podlahy, plávajúce podlahy, certifikované systémy ľahkých plávajúcich podláh, parkety.
27 - Podlahové krytiny.
37 - Montáž a rekonštrukcia podláh.

(540) AKUFLOOR
(731) ROCKWOOL Slovensko, s. r. o., Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava, SK; KRONOSPAN
CR, spol. s r.o., Na hranici 6, 587 04 Jihlava, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

637-2007
3.4.2007
3, 14, 16, 18, 24, 35
3 - Voňavky, voňavkárske výrobky, kozmetické
prípravky, kozmetické taštičky, kozmetické ceruzky, kozmetické tampóny, líčidlá, toaletné vody, toaletné prípravky; adstringentné prípravky
na kozmetické účely, čistiace mlieka na kozmetické účely, dezinfekčné a dezodoračné mydlá,
epilačné prípravky, farbivá na toaletné účely,
umelé mihalnice a nechty.
14 - Amulety ako šperky, prívesky ako šperky,
busty z drahých kovov, cedidlá z drahých kovov,
cigaretové a cigarové násadky z drahých kovov,
cukorničky z drahých kovov, čaše z drahých kovov, držiaky na obrúsky z drahých kovov, šperky
z emailovej keramiky, figuríny z drahých kovov,
gagátové ozdoby, ozdobné ihlice, jantárové šperky, karafy z drahých kovov, kávové súpravy z drahých kovov, koreničky z drahých kovov, kazety
na cigary z drahých kovov, klobúkové ozdoby
z drahých kovov, koreničky z drahých kovov, obaly z drahých kovov, misy z drahých kovov, náhrdelníky, ozdobné ihlice, perly, prívesky, prstene,
pudrenky z drahých kovov, relikvie z drahých
kovov, šperkové retiazky, strieborné ozdoby, zlaté ozdoby, svietniky z drahých kovov, tabatierky
z drahých kovov, vlákna z drahých kovov, zlaté
vlákna, imitácie zlata, drahé kovy, bižutéria uvedená v tejto triede, hodiny, hodinky a hodinársky
tovar, brošne ako šperky, šperkové náramky, náušnice.
16 - Firemné listiny, papiernický tovar, papierové
propagačné materiály, informačné brožúry, letáky, prospekty, tlačivá, fotografie, katalógy, kalendáre, mapy, knihy, noviny, časopisy, tlačivá
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a kancelárske potreby uvedené v tejto triede,
kancelárska technika uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto triede.
18 - Kabelky, kufríky, kufre, tašky, dáždniky, slnečníky; cestovné obaly na odevy.
24 - Bavlnené textílie, kúpeľňové textílie, netkané textílie, textílie na obuv, tkaniny z hodvábu,
konopné tkaniny, ľanové tkaniny, pogumované
tkaniny, pružné tkaniny, vlnené tkaniny, textilné
podšívky.
35 - Maloobchodná činnosť v oblasti textilného
priemyslu, odevného priemyslu a módneho priemyslu; s kozmetikou a kozmetickými prípravkami, s voňavkárskymi výrobkami, výrobkami z papiera, s gumou a výrobkami z gumy, s plastami
a výrobkami z plastov, s kožou a výrobkami
z kože, s nábytkom, so sklom a s výrobkami zo
skla a porcelánu, s textíliami a textilnými výrobkami, s odevmi a obuvou; reklama, reklamné
agentúry, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové
reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy; predvádzanie na reklamné účely a podporu predaja, obchodný alebo podnikateľský prieskum.
(540)

(731) SAMY GOLD TRADE, s. r. o., Fejova 1, 040 01
Košice, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

647-2007
5.4.2007
35, 36, 37, 41, 42, 45
35 - Reklamné agentúry; analýzy nákladov; fakturácia; grafická úprava tlačovín na reklamné
účely; hospodárske alebo ekonomické predpovede; príprava a vyhotovenie daňových priznaní;
obchodné alebo podnikateľské informácie; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom kopírovacích strojov; marketingové štúdie;
príprava miezd a výplatných listín; analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien; pomoc pri
riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchod-nej
činnosti; poradenstvo pri vedení podnikov; pomoc pri riadení priemyselných alebo obchodných
podnikov; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; odborné obchodné poradenstvo; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; organizovanie výstav na
komerčné alebo reklamné účely; organizovanie
komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov;
prenájom kancelárskych strojov a zariadení; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
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informácií; podpora predaja (pre tretie osoby);
prieskum trhu; reklama, účtovníctvo; posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti; príprava
obchodných stĺpcov; reklamné agentúry; online
reklama v počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných textov; zásielkové reklamné
služby; uverejňovanie reklamných textov; poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo
priemyselných podnikov; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia;
rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; televízne reklamy; televízna reklama; vedenie účtovných kníh; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.
36 - Faktoring; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; realitné kancelárie.
37 - Dozor nad stavbami; stavebné informácie; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; inštalácia, údržba a opravy
kancelárskych strojov a zariadení; inštalácia, údržba a opravy počítačov; inštalácia, údržba a opravy strojov.
41 - Vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; informácie o výchove a vzdelávaní; korešpondenčné kurzy; organizovanie a vedenie konferencií; praktické cvičenie (ukážky); školenie; vzdelávanie; výcvik; vyučovanie; organizovanie a vedenie seminárov; pedagogické informácie; formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely; zverejňovanie textov
(okrem reklamných); online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; prenájom počítačového softvéru; počítačové programovanie; zhotovovanie kópií počítačových programov; služby
ochrany proti zavírusovaniu počítačov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; návrh počítačových systémov; poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; prevod a konverzia počítačových programov (okrem
fyzickej konverzie); servis počítačových programov; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie
počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov; prenájom počítačov.
45 - Spravovanie autorských práv.
(540) LOGSERVIS ZV s.r.o.
(731) LOGSERVIS ZV s.r.o., Vysoká 14, 811 06 Bratislava, SK;
(740) Benčíková Zdenka, JUDr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)
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656-2007
5.4.2007
35, 36
35 - Poskytovanie poradenských služieb vo veci
podnikania.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie bankových účtov; klíring; poskytovanie úverov; investovanie do cenných papierov na vlastný
účet; platobný styk a zúčtovanie; elektronický prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronicky; vydávanie a správa platobných prostriedkov, platobných kariet, cestovných šekov;
poskytovanie záruk; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa; uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt; poskytovanie bankových
informácií; finančné analýzy a informácie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); vydávanie cenných papierov; vydávanie cenných papierov emitentov a služby súvisiace s umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov; finančné poradenstvo; výkon
funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie s devízovými hodnotami v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options)
vrátane kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami
bankoviek a so súbormi obehových mincí; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet
vrátane poradenstva; sprostredkovateľská činosť
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva.

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

717-2007
18.4.2007
35, 39, 41, 42, 43, 45
35 - Reklamná činnosť spojená so službami patriacimi do tejto triedy; obchodný manažment,
obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; obchodné sprostredkovanie služieb v triede 35, 39, 41, 42, 43 a 45; prevádzkovanie elektronického obchodu (e-shopu); personálne poradenstvo, nábor zamestnancov, psychologické testovanie na účely výberu zamestnancov (výber osôb
pomocou psychologických testov); sprostredkovateľne práce.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; služby spojené s cestovaním patriace do tejto triedy.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj výskum v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné
analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru.
43 - Reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie.
45 - Opatrovateľské služby, bezpečnostné služby
na ochranu osôb a majetku, právne služby.

(540)

(591) červená, čierna
(731) AGON média, s. r. o., Mostná 29, 949 01 Nitra, SK;

(540)

(591) bordová, sivá
(731) Privatbanka, a. s., Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, SK;

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

706-2007
16.4.2007
16, 38, 41
16 - Atlasy, časopisy, fotografie, katalógy, knihy,
noviny, mapy, reprodukcie, tlačoviny.
38 - Elektronická pošta, počítačová komunikácia,
prenos správ a obrazových informácií pomocou
počítača, distribúcia informácií pomocou komunikácie medzi sieťami, napríklad s využitím internetu, prenos informácií cez internet.
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť, vydávanie kníh, publikácií, časopisov a iných titulov, tiež v elektronickej forme, napríklad na CD-ROM, korešpondenčné kurzy, organizovanie a vedenie seminárov, prednášok a súťaží, zábava, vzdelávacie informácie, informácie o možnostiach zábavy a rekreácie, klubové služby, organizovanie
kultúrnych výstav.

(540) FLEET firemné automobily
(731) Club 91, s. r. o., 5. května 1323/9, 140 00 Praha,
CZ;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

718-2007
18.4.2007
35, 39, 40, 41, 42, 43, 45
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment,
obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; obchodné sprostredkovanie služieb v triede 35, 39, 41, 42, 43 a 45.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; služby spojené s cestovaním patriace do tejto triedy.
40 - Spracovanie a úprava materiálov.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj výskum v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné
analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru.
43 - Reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie.
45 - Opatrovateľské služby, bezpečnostné služby
na ochranu osôb a majetku, právne služby.

(540)

(591) zelená, sivá, čierna
(731) TAVERNA, s. r. o., Beniakova 6, 949 01 Nitra, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

741-2007
20.4.2007
16, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 43
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.
31 - Potrava pre zvieratá; slad na výrobu piva
a iných liehovín.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné a zeleninové šťavy a nápoje z nich;
pivná mladinka; pivo; 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.
36 - Finančný lízing; prenájom kancelárskych priestorov; sprostredkovanie nehnuteľností; správa
a prenájom nehnuteľností a hnuteľného investičného majetku.
37 - Informácie o opravách; inštalácia a opravy
chladiacich zariadení; montáž a údržba výčapných zariadení.
39 - Balenie tovaru; doručovanie tovaru; dovoz
a doprava; informácie o preprave; informácie
o uskladnení; organizovanie ciest; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom výčapných a chladiarenských zariadení; prepravné služby; sprostredkovanie prepravy; uskladnenie tovaru.
40 - Spracovanie a úprava pivovarských a sladovníckych odpadov.
43 - Bufetové a reštauračné občerstvenie; jedálne
a závodné jedálne; poskytovanie prechodného ubytovania; prenájom stoličiek, stolov a sklenených
výrobkov; rezervovanie prechodného ubytovania.

(540)

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

749-2007
24.4.2007
9, 16, 35, 38, 41, 42, 45
9 - Optické, akustické a magnetické dátové nosiče, videokazety, audiokazety, videodisky, laserové disky, kompaktné disky, DVD; filmy, DVD
s nahrávkami filmov, televíznych programov
a iných programov z oblasti zábavy; mechanizmy
na mincové zariadenia; registračné pokladnice;
počítače, počítačový hardvér, periférne zariadenia počítačov; počítačové programy (softvér);
audio- a videoprijímače a prehrávače; fotografické, filmové, optické aparáty a prístroje; aparáty
na záznam, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu.
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16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká a knihy, papier a výrobky z papiera; papiernický tovar a písacie potreby; fotografie.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov, organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, podpora predaja
(pre tretie osoby), zabezpečenie predplácania novín a časopisov, predvádzanie (služby modeliek)
na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prieskum verejnej mienky, príprava inzertných stĺpcov, reklama, reklama v počítačovej
komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, rozširovanie reklamných oznamov,
prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, rozhlasová reklama, televízna reklama, rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), rozširovanie vzoriek, štatistické informácie, spracovanie textov, obchodný manažment v oblasti umenia, využívanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), vylepovanie plagátov, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie,
telefónna komunikácia, počítačová komunikácia,
posielanie správ, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítača, rozhlasové vysielanie,
služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby), služby zabezpečujúce vstup
do telekomunikačnej siete, komunikácia pomocou telefónov, rádiové vysielanie, výzvy (rádiom,
telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); televízne vysielanie, rozširovanie rozhlasových a televíznych programov
vrátane rozširovania prostredníctvom dátových
liniek.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom, služby zábavného priemyslu (kiná, filmové festivaly,
hudobné festivaly a vystúpenia, televízna a rozhlasová zábava, estrády); poskytovanie informácií o možnostiach rozptýlenia a zábavy; služby
nahrávacích štúdií, filmových štúdií, filmová tvorba; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích
podujatí, organizovanie predstavení (manažérske
služby), organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie živých vystúpení,
plánovanie a organizovanie večierkov, prenájom
audio- a videonosičov a nahrávok, DVD, prenájom zvukových nahrávacích zariadení, prenájom
audioprístrojov; výroba rozhlasových a televíznych programov; programové služby káblovej televízie, platené televízne programové služby;
tvorba a distribúcia videokaziet, DVD a laserových diskov s nahrávkami filmov, televíznych
programov a iných programov z oblasti zábavy;
nakladateľská a vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov.
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čiastočne spracované plastické materiály vrátane
polyuretánu, polypropylénu, polyesteru a polyamidu najmä vo forme fólií, dosiek a pások, nite
a vláknina z plastických materiálov s výnimkou
na textilné účely, polystyrén, polystyrénová pena
a polystyrénové dosky na izolačné účely, penové
materiály z gumy a plastov, tesniace a izolačné
materiály, azbestová bridlica, celulóza ako čiastočne spracovaná látka.
19 - Strešné krytiny, strešné tašky, bridlice a bridlicové tabuľky ako strešná krytina, šindeľ, strešné krovy, nekovové lemovanie striech, nekovové
komíny, nekovové poklopy na komíny, vinylové
obklady, obklady stien, ohňovzdorné cementové
ochranné vrstvy, nekovové podpery, nekovové prenosné konštrukcie, dechtová lepenka a decht pre
stavby, nekovové okenice, rámy na okná, omietky, plsť na stavebné účely, nekovové potrubia na
ventilačné a klimatizačné zariadenia, nekovové
rímsy, nekovové odkvapové žľaby, nekovové preklady, vláknité dosky, stavebné drevo, odvetrávacie prvky, drevené rošty, drevené obklady, nekovové stavebné materiály, polospracované drevo, ako trámy, dosky, laty, panely, dyhy z dreva,
stavebné drevo, drevené obloženia, parapetné dosky, nekovové žalúzie, portály, stavebné sklo,
cementové výrobky, dosky z cementu, nekovové
stavebné panely, sadra, malta, suché maltové
zmesi, cement, tehly, tvárnice, stropy, sadrokartónové dosky, betón, stavebné prvky z betónu,
asfalt, výrobky z asfaltu pre stavebníctvo, hydroizolačné asfaltové pásy, decht pre stavebníctvo,
dechtová lepenka, náterové hmoty pre stavebníctvo, ohňovzdorné ochranné vrstvy, omietky.
35 - Reklamná, inzertná, propagačná a marketingová činnosť, poskytovanie priestoru na inzerciu,
usporadúvanie predajných výstav a komerčných
veľtrhov za účelom propagácie výrobkov, správa
obchodných záujmov tretích osôb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy a obchodu,
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb uvedených v tejto triede.

42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), prevod a konverzia údajov
a dokumentov z fyzických médií na elektronické
médiá, umelecký dizajn; tvorba softvéru a programov na spracovanie dát.
45 - Spravovanie autorských práv, sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva, poradenstvo
v oblasti práv duševného vlastníctva, konzultačné
služby v oblasti práv duševného vlastníctva, licencie práv duševného vlastníctva.
(540) CINEPASS
(731) FORZA, a. s., Skuteckého 23, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

753-2007
24.4.2007
1, 2, 6, 16, 17, 19, 35
1 - Chemické výrobky na priemyselné účely, prostriedky na hasenie požiarov ako hasiace zmesi,
prostriedky na vytvrdzovanie a spájanie kovov,
lepidlá na priemyselné účely, umelé živice v surovom stave, plastické hmoty v surovom stave.
2 - Farby, nátery, fermeže, laky, ochranné prostriedky na drevo, konzervované prostriedky na
drevo, ochranné výrobky proti korózii a proti deteriorizácii dreva, farbiace prostriedky, moridlá,
kovové fólie a kovy v prášku, prírodné živice
v surovom stave.
6 - Kovové stavebné materiály, kovové strešné
konštrukcie, kovová strešná krytina, najmä oceľové dosky a škridle, kovové stavebné obklady,
plechy, kovové držadlá, kovové podpery, kovové
komíny, kovové stojany a stĺpy, kovové stavebné
prefabrikáty, kovové stavebné výstuže, kovové
potrubie pre ventilačné a klimatizačné zariadenia,
pevné a prenosné kovové konštrukcie, kovové
markízy, kovové rímsy, kovové strešné okná,
kovové odkvapové žľaby.
16 - Papier, výrobky z papiera, periodické a neperiodické publikácie, časopisy, brožúry, fotografie, informačné produkty na papierových nosičoch, letáky, plagáty, dáta a databázy na papierových nosičoch, tlačené manuály, reklamné,
propagačné a úžitkové výrobky z papiera, ako
pohľadnice, listový papier, obálky, blahoželania,
kalendáre, samolepky, obtlačky, vystrihovačky,
karty ako výrobky z papiera s výnimkou kariet na
hracie účely, kartičky ako výrobky z papiera
s výnimkou kartičiek na hracie účely, baliaci papier, tašky, zošity, skicáre.
17 - Hmoty odolné proti vode, izolačné materiály
vrátane izolačných lakov, olejov, náterov, omietok, papiera, tkanín, škridiel, plsti a pások, vlna
na izolačné účely, materiály na tepelnú a zvukovú izoláciu, hydroizolácie, kovové fólie na izolačné účely, materiály na izoláciu proti vlhkosti,
izolátory na káble, minerálna vlna použitá ako
izolačný materiál, izolačný papier, sklená vlna
ako izolačný materiál, izolačné materiály použité
na zábranu tepelného žiarenia, tkaniny zo sklených vlákien použité na izoláciu, chemické zlúčeniny na izolačné účely, čiastočne spracované
plastické materiály, pryž, kaučuk, gutaperča, guma a výrobky vyrobené z týchto materiálov,

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

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

756-2007
25.4.2007
16, 35, 36, 41, 44, 45
16 - Periodická a neperiodická tlač, časopisy,
publikácie, prílohy k časopisom, baliaci papier,
blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinkové obaly z plastických materiálov na balenie, časopisy, etikety s výnimkou
textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, kávové filtre papierové, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pás-ky
na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly
(papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar,
periodické a neperiodické publikácie, plagáty,
predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiere
alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené
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reklamné materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia a vrecká z papiera alebo plastických
materiálov.
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja,
prieskum verejnej mienky, vzťahy s verejnosťou
(prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami
a spoločenským prostredím), prenájom reklamných materiálov, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky), vydávanie a rozširovanie reklamných
textov, vydávanie reklamných alebo náborových
texveľkoobchodných cien, automatizované spracovanie dát v adtov, analýzy nákupných cien, ministratíve, barterové operácie, komerčné informačné kancelárie, marketing, marketingové štúdie, obchodné administratívne služby, obchodné
alebo podnikateľské informácie, obchodný alebo
podnikateľský prieskum, obchodný manažment
a podnikové poradenstvo, zásielkové reklamné služby, podpora predaja (pre tretie osoby), pomoc pri
riadení komerčných a priemyselných podnikov,
pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, poradenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, prieskum
trhu, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, revízia účtov, rozmnožovanie
a kopírovanie dokumentov, sekretárske služby,
spracovanie textov, sprostredkovanie kompenzačných obchodov s tovarom na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, sprostredkovanie obchodu
s tovarom, účtovníctvo, uverejňovanie reklamných textov, vedenie kartoték v počítači, vedenie
účtovných kníh, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, zostavovanie výpisov z účtov,
zhromažďovanie, zoraďovanie dát v platobnom
styku, sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; zabezpečovanie a zhromažďovanie vecných darov a finančných prostriedkov kvôli ich prerozdeleniu;
finančná a materiálna podpora sociálne slabších
vrstiev obyvateľstva, ústavov sociálnej starostlivosti, ústavov pre deti a mládež, nemocničných
a lekárskych ústavov a zariadení; sponzorstvo,
sprostredkovanie získavania dotácií, sprostredkovanie získavania financií, služby v oblasti finančníctva a peňažníctva, finančné analýzy, poskytovanie pôžičiek, kapitálové investície, finančné informácie, finančné záruky, finančný lízing, poradenstvo a sprostredkovanie v oblasti
uvedených služieb.
41 - Organizovanie vzdelávacích, športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, organizovanie
vedomostných, športových a zábavných súťaží;
poskytovanie rekreačných a vzdelávacích služieb, činnosť umeleckej a športovej agentúry,
činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie
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a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie
a vedenie sympózií, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné,
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie súťaží krásy, organizovanie športových podujatí
a súťaží, organizovanie živých vystúpení, prevádzkovanie galérie, umelecké módne agentúry,
usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných predstavení na účely vzdelávacie,
kultúrne a zábavné, usporadúvanie koncertov,
hudobných a tanečných produkcií, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných, vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov, výchovné a zábavné klubové služby, výroba divadelných alebo
iných predstavení, živé predstavenia, divadelné
a filmové predstavenia a televízna a filmová
tvorba; tvorba divadelných predstavení a prezentácií; agentúrna činnosť v oblasti vzdelávania a
kultúry, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť; nemateriálna a nefinančná charitatívna činnosť ústavov sociálnej starostlivosti,
ústavov pre deti a mládež, nemocničných a lekárskych ústavov a zariadení a poskytovanie humanitárnej pomoci v oblasti výchovy, vzdelávania
a kultúry.
44 - Farmaceutické poradenstvo, fyzioterapia, služby chiropraktikov, plastická chirurgia, lekárske
služby, služby nemocníc, ošetrovateľské služby,
opatrovateľské služby, služby pôrodných asistentiek, psychologické služby, zotavovne pre rekonvalescentov, zotavovne, sanatóriá, služby optikov,
stomatológia, súkromné kliniky alebo sanatóriá,
zdravotné strediská, zdravotnícka starostlivosť;
nemateriálna a nefinančná charitatívna činnosť
ústavov sociálnej starostlivosti, ústavov pre deti
a mládež, nemocničných a lekárskych ústavov
a zariadení a poskytovanie humanitárnej pomoci
v oblasti zdravotníctva.
45 - Poskytovanie sociálnych služieb pre tretie osoby na uspokojovanie potrieb jednotlivcov patriace do tejto triedy.
(540) SVETIELKO NÁDEJE
(731) OZ SVETIELKO NÁDEJE, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

757-2007
25.4.2007
16, 35, 36, 41, 44, 45
16 - Periodická a neperiodická tlač, časopisy,
publikácie, prílohy k časopisom, baliaci papier,
blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinkové obaly z plastických materiálov na balenie, časopisy, etikety s výnimkou
textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, kávové filtre papierové, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti,
leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly
(papiernický tovar), obrazy, papiernický to-
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var, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, umelohmotné fólie na
balenie, vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov.
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, prieskum verejnej mienky, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), prenájom reklamných materiálov, reklama, reklamná a propagačná činnosť,
reklamné agentúry, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien, automatizované spracovanie dát v administratíve, barterové operácie, komerčné informačné kancelárie, marketing, marketingové štúdie, obchodné
administratívne služby, obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodný alebo podnikateľský
prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, zásielkové reklamné služby, podpora
predaja (pre tretie osoby), pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov, pomoc pri
riadení obchodnej činnosti, poradenské služby v
oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, poradenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo
priemyselných podnikov, prieskum trhu, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, revízia účtov, rozmnožovanie a kopírovanie
dokumentov, sekretárske služby, spracovanie textov, sprostredkovanie kompenzačných obchodov
s tovarom na vnútroštátnej a medzinárodnej
úrovni, sprostredkovanie obchodu s tovarom,
účtovníctvo, uverejňovanie reklamných textov,
vedenie kartoték v počítači, vedenie účtovných
kníh, vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, zostavovanie výpisov z účtov, zhromažďovanie, zoraďovanie dát v platobnom styku,
sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; zabezpečovanie a zhromažďovanie vecných darov
a finančných prostriedkov kvôli ich prerozdeleniu; finančná a materiálna podpora sociálne slabších vrstiev obyvateľstva, ústavov sociálnej starostlivosti, ústavov pre deti a mládež, nemocničných a lekárskych ústavov a zariadení; sponzorstvo, sprostredkovanie získavania dotácií, sprostredkovanie získavania financií, služby v oblasti
finančníctva a peňažníctva, finančné analýzy, poskytovanie pôžičiek, kapitálové investície, finančné informácie, finančné záruky, finančný lízing,
poradenstvo a sprostredkovanie v oblasti uvedených služieb.

41 - Organizovanie vzdelávacích, športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, organizovanie
vedomostných, športových a zábavných súťaží;
poskytovanie rekreačných a vzdelávacích služieb,
činnosť umeleckej a športovej agentúry, činnosť
v oblasti zábavy a kultúry a športu, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie
a vedenie sympózií, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné,
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie súťaží krásy, organizovanie športových podujatí
a súťaží, organizovanie živých vystúpení, prevádzkovanie galérie, umelecké módne agentúry,
usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných predstavení na účely vzdelávacie,
kultúrne a zábavné, usporadúvanie koncertov,
hudobných a tanečných produkcií, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných, vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov, výchovné a zábavné klubové služby, výroba divadelných alebo
iných predstavení, živé predstavenia, divadelné
a filmové predstavenia a televízna a filmová
tvorba; tvorba divadelných predstavení a prezentácií; agentúrna činnosť v oblasti vzdelávania a
kultúry, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť; nemateriálna a nefinančná charitatívna činnosť ústavov sociálnej starostlivosti,
ústavov pre deti a mládež, nemocničných a lekárskych ústavov a zariadení a poskytovanie humanitárnej pomoci v oblasti výchovy, vzdelávania
a kultúry.
44 - Farmaceutické poradenstvo, fyzioterapia, služby chiropraktikov, plastická chirurgia, lekárske
služby, služby nemocníc, ošetrovateľské služby,
opatrovateľské služby, služby pôrodných asistentiek, psychologické služby, zotavovne pre rekonvalescentov, zotavovne, sanatóriá, služby optikov, stomatológia, súkromné kliniky alebo sanatóriá, zdravotné strediská, zdravotnícka starostlivosť; nemateriálna a nefinančná charitatívna činnosť ústavov sociálnej starostlivosti, ústavov pre
deti a mládež, nemocničných a lekárskych ústavov a zariadení a poskytovanie humanitárnej
pomoci v oblasti zdravotníctva.
45 - Poskytovanie sociálnych služieb pre tretie
osoby na uspokojovanie potrieb jednotlivcov patriace do tejto triedy.
(540)

(591) modrá, biela, žltá
(731) OZ SVETIELKO NÁDEJE, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

761-2007
25.4.2007
19
19 - Cementy ako nekovové stavebné materiály,
najmä zmesové cementy.

(540)

(731) Považská cementáreň, a. s., J. Kráľa, 018 63 Ladce, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
9 (511)
(511)

770-2007
26.4.2007
444283
5.1.2007
CZ
6, 7, 8, 9, 11, 16, 21
6 - Kovové potreby zámočnícke a klampiarske,
kovové rúrky a kovové výrobky využívané na
výrobu elektrospotrebičov a ich príslušenstva,
drôtený program, ako závesné systémy, háčiky
a vešiaky kovové.
7 - Stroje a obrábacie stroje, motory, elektrotechnické výrobky pre priemysel a domácnosti, elektrické stroje a prístroje na čistenie, elektrické
mlynčeky (pre domácnosť), elektrické otvárače
plechoviek, elektricky poháňané kefy, miešacie
stroje, elektrické stroje a prístroje na čistenie kobercov pomocou šampónov, krájače chleba (stroje), kuchynské elektrické roboty, kuchynské elektrické stroje, stroje a prístroje na leštenie, elektrické lisovacie stroje na odpad, lisy na hrozno,
elektrické lisy na ovocie pre domácnosť, mangle,
mäsové mlynčeky (stroje), mechanické ručné nástroje a náradie, miešacie zariadenia, miesiace kuchynské stroje elektrické, mixéry (stroje), mlynčeky elektrické pre domácnosť, mlynčeky na kávu iné než na ručný pohon, umývačky riadu, elektrické nože, nožnice (strojčeky) na strihanie zvieracej srsti, nožnice elektrické, odsávače prachu
a iných nečistôt, elektrické kuchynské roboty,
rozprašovače vôní alebo dezinfekčných prostriedkov (ako príslušenstvo k vysávačom), čistiace
stroje na zeleninu, šľahače (elektrické) pre domácnosť, stroje na výrobu cestovín, lisy na hrozno, vysávače prachu, hadice k vysávačom prachu, príslušenstvo na rozptyľovanie vôní a dezinfekčných prípravkov pre vysávače prachu, vysávanie prachu, čistiace zariadenia pre vysávače
prachu, strojčeky na zmrzlinu, škrabače zemiakov, iné elektrické náradia a nástroje poháňané
elektrickým motorom alebo iným mechanickým
pohonom v rámci tejto triedy, prístroje na hermetické uzatvorenie a odsávanie vzduchu, strojčeky
na zváranie plastových fólií, elektrické náradie,
osobitne elektrické ručné vŕtačky, elektrické
skrutkovače, brúsky, pílky, hoblíky a ostatné nástroje poháňané elektrickým motorom alebo
iným mechanickým pohonom spadajúcim do tejto triedy.
8 - Nástroje a náradie ručné v rámci tejto triedy,
vidličky, lyžice, rezné nástroje, škrabky (ručné
nástroje), nožiarske výrobky, ručné mechanické
lisy na ovocie a zeleninu, ručná záhradná technika spadajúca do tejto triedy, ručné kuchynské
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prístroje, náradia, nástroje a prípravky, depilačné
prístroje elektrické a neelektrické, holiace strojčeky elektrické alebo neelektrické, otvárače neelektrické na konzervy, krájače na zeleninu, kulmy (na ondulovanie vlasov), leštičky na nechty
(elektrické alebo neelektrické), luskáčiky na orechy s výnimkou luskáčikov z drahých kovov,
manikúrové súpravy (elektrické).
9 - Prístroje a nástroje elektrické zaradené v tejto
triede, prístroje a nástroje elektronické, osobitne
spotrebná elektronika všetkého druhu, televízne
prístroje, magnetofóny, rádioprijímače, rádiomagnetofóny, videomagnetofóny, videoprehrávače, magnetické suporty a mechanizmy na mince, zapisovacie pokladnice (záznam), kalkulačné stroje, prístroje na spracovanie informácií a výpočtová technika, hasiace prístroje, audio- a videozáznamy,
metrické konvertory, digitálne kalkulačky a kalkulačky časových pásiem, meracie pásky, slnečné okuliare, nahrávače zvukových kaziet, triédre,
elektrické akumulátory vrátane pre vozidlá, elektrické batérie nabíjacie, elektrické ovládacie a rozvodné dosky, nahraté i nenahraté nosiče informácií všetkého druhu, osobitne videokazety, audiokazety, kompaktné disky a nosiče DVD, plastové
obaly nosičov informácií, diaprojektory, premietacie žiarovky, filmové kamery, fotoaparáty, hracie prístroje fungujúce po pripojení na televízne
prijímače, televízne hry, spotrebiče na elektrickú
tepelnú úpravu - elektrické žehličky všetkých druhov, mangle, ondulačné spotrebiče, elektricky vyhrievané vlasové natáčky, nápojové automaty.
11 - Zariadenia a výrobky na varenie, pečenie,
smaženie, ohrievanie, chladenie spadajúce do tejto triedy, chladničky, mrazničky a výrobníky ľadu, elektrické, plynové a kombinované zariadenia
na varenie, pečenie, smaženie a opekanie, osobitne sporáky, rúry elektrické, plynové i mikrovlnné, grily, rošty, sendvičovače, hriankovače a opekače hrianok, elektrické fritovacie hrnce, panvy
a pekacie formy, variče a varné dosky, sporáky
na tuhé palivo, kávovary elektrické, stroje na
espresso, instantné dávkovače horúcej vody,
rýchlovarné kanvice, zariadenia vetracie a klimatizačné, stroje a prístroje na čistenie vzduchu,
stroje a prístroje na chladenie vzduchu, ventilátory, všetko vrátane príslušenstva, ako sú zásobníky nečistôt, zásobníky čistiacich prostriedkov,
rozprašovače vôní a dezinfekčných prostriedkov,
prachové a antibakteriálne filtre v rámci tejto
triedy, odsávače pár, elektrické a plynové vykurovacie zariadenia vrátane kotlov, radiátorov,
plynových ohrievadiel, elektrických ohrievacích
telies, infražiaričov a konvektorov, elektrické
a plynové ohrievače vody.
16 - Papierové filtre do vysávačov, papierové filtre do kávovarov.
21 - Drobné prenosné výrobky, náradie a nádoby
na varenie, pečenie, smaženie, kúrenie, ohrievanie, chladenie, na výrobu pary, a to vrátane náhradných dielov a príslušenstva, všetko na kuchynské účely a spadajúce do tejto triedy, domáce a kuchynské náradie a nádoby, varné hrnce,
varné panvy, kameninové a keramické riady, taniere, misy, poháriky na pitie, poháre, hrnčiarsky
tovar, sklenené riady, misy na oplachovanie,
drobné prenosné nástroje, náradia a nádoby do
kuchyne a domácnosti z plechu, hliníka, plastic-
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kých a iných hmôt, malé prístroje na sekanie, drvenie, mixovanie, miešanie, hnetenie, roztláčanie, mletie, strúhanie, šľahanie, krájanie, vytláčanie, rozmeľňovanie emulgovanie, patriace do tejto triedy, prístroje, nástroje a potreby na varenie, pečenie a smaženie, ako panvy, kuchynské riady (súpravy), majolika, misy, misky (riady), mlynčeky
ručné pre domácnosť, nádoby tepelnoizolačné
(termosky), čistiace nástroje, klopače textílií a podlahovín, ručné šampónovače a vysávače mechanické, mechanické metly, mechanické odstraňovače nečistôt, všetko v rámci tejto triedy, hladký
i zušľachtený sklenený tovar všetkého druhu, umeleckopriemyselný tovar, dekoratívne sklo z farebných skiel, sklo pre domácnosť, a to varné
sklo, stolné a úžitkové sklo, nápojové sklo, sklenené nádoby a riady, keramický a porcelánový
tovar úžitkový i dekoratívny, výrobky z umelej
hmoty určené pre domácnosť a gastronómiu
obsiahnuté v triede 21, tiež tovar hrnčiarsky
a kameninový obsiahnutý v triede 21, banky, cukorničky, čajníky, čajové vajíčka, čajové a mokka súpravy, demižóny, dózy, držiaky na sviečky
a servítky, džbány, figúrky, flakóny, formy na
pečenie, hrnce, hrnčeky, kalíšky na vajíčka, karafy, fľaše stolové, kanvice a kanvičky na čaj a kávu a na varenie vody, koreničky, košíky na
chlieb, škatule na potraviny, kuchynské súpravy,
riady a nádoby, kvetináče, fľaše, likérové súpravy, lisy na ovocie, majolika, maselničky, misy
a misky, nálevky, tiež panvy a panvičky pre domácnosť, podložky na krájanie, podložky na prestieranie, podložky pod horúce riady, podnosy na
použitie v domácnosti, podnosy ozdobné, tácky,
podšálky, taniere a tanieriky, poháre, pokrievky,
poklopy, poľné fľaše, potreby domáce s výnimkou potrieb z drahých kovov, rozprašovače na
parfumy a toaletné vody, rozstrekovače na voňavky a na polievanie kvetov, servisy riadov,
schránky na chlieb, na dávkovanie uterákov, na
čaj, chlieb a pečivo, sitká pre domácnosť, sklenené zátky a uzávery, soľničky, zmetáky a zmetáčiky s lopatkou, poháriky, soľničky, sošky, stierky, súpravy kuchynského náradia a riadov, stolové súpravy, stojany na vajíčka a špáradlá, stojany
na grily a na rošty, šejkre, tácne a tácky, taniere,
tepelnoizolačné nádoby, termosky, tlakové hrnce,
výrobky z krištáľového skla.

(540)

(731) ETA, a. s., Poličská 444, 539 16 Hlinsko, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
9 (511)
(511)

771-2007
26.4.2007
445919
27.2.2007
CZ
6, 7, 8, 9, 11, 16, 21
6 - Kovové potreby zámočnícke a klampiarske,
kovové rúrky a kovové výrobky využívané na
výrobu elektrospotrebičov a ich príslušenstva,

drôtený program, ako závesné systémy, háčiky
a vešiaky kovové.
7 - Stroje a obrábacie stroje, motory, elektrotechnické výrobky pre priemysel a domácnosti, elektrické stroje a prístroje na čistenie, elektrické
mlynčeky (pre domácnosť), elektrické otvárače
plechoviek, elektricky poháňané kefy, miešacie
stroje, elektrické stroje a prístroje na čistenie kobercov pomocou šampónov, krájače chleba (stroje), kuchynské elektrické roboty, kuchynské elektrické stroje, stroje a prístroje na leštenie, elektrické lisovacie stroje na odpad, lisy na hrozno,
elektrické lisy na ovocie pre domácnosť, mangle,
mäsové mlynčeky (stroje), mechanické ručné nástroje a náradie, miešacie zariadenia, miesiace
kuchynské stroje elektrické, mixéry (stroje), mlynčeky elektrické pre domácnosť, mlynčeky na kávu iné než na ručný pohon, umývačky riadu, elektrické nože, nožnice (strojčeky) na strihanie zvieracej srsti, nožnice elektrické, odsávače prachu
a iných nečistôt, elektrické kuchynské roboty,
rozprašovače vôní alebo dezinfekčných prostriedkov (ako príslušenstvo k vysávačom), čistiace stroje na zeleninu, šľahače (elektrické) pre domácnosť, stroje na výrobu cestovín, lisy na hrozno,
vysávače prachu, hadice k vysávačom prachu,
príslušenstvo na rozptyľovanie vôní a dezinfekčných prípravkov pre vysávače prachu, vysávanie
prachu, čistiace zariadenia pre vysávače prachu,
strojčeky na zmrzlinu, škrabače zemiakov, iné
elektrické náradia a nástroje poháňané elektrickým motorom alebo iným mechanickým pohonom v rámci tejto triedy, prístroje na hermetické
uzatvorenie a odsávanie vzduchu, strojčeky na zváranie plastových fólií, elektrické náradie, osobitne elektrické ručné vŕtačky, elektrické skrutkovače, brúsky, pílky, hoblíky a ostatné nástroje
poháňané elektrickým motorom alebo iným mechanickým pohonom spadajúcim do tejto triedy.
8 - Nástroje a náradie ručné v rámci tejto triedy,
vidličky, lyžice, rezné nástroje, škrabky (ručné
nástroje), nožiarske výrobky, ručné mechanické
lisy na ovocie a zeleninu, ručná záhradná technika spadajúca do tejto triedy, ručné kuchynské
prístroje, náradia, nástroje a prípravky, depilačné
prístroje elektrické a neelektrické, holiace strojčeky elektrické alebo neelektrické, otvárače neelektrické na konzervy, krájače na zeleninu, kulmy (na ondulovanie vlasov), leštičky na nechty
(elektrické alebo neelektrické), luskáčiky na orechy s výnimkou luskáčikov z drahých kovov,
manikúrové súpravy (elektrické).
9 - Prístroje a nástroje elektrické zaradené v tejto
triede, prístroje a nástroje elektronické, osobitne
spotrebná elektronika všetkého druhu, televízne
prístroje, magnetofóny, rádioprijímače, rádiomagnetofóny, videomagnetofóny, videoprehrávače,
magnetické suporty a mechanizmy na mince, zapisovacie pokladnice (záznam), kalkulačné stroje, prístroje na spracovanie informácií a výpočtová technika, hasiace prístroje, audio- a videozáznamy, metrické konvertory, digitálne kalkulačky
a kalkulačky časových pásiem, meracie pásky,
slnečné okuliare, nahrávače zvukových kaziet,
triédre, elektrické akumulátory vrátane pre vozidlá, elektrické batérie nabíjacie, elektrické ovládacie a rozvodné dosky, nahraté i nenahraté nosiče
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informácií všetkého druhu, osobitne videokazety,
audiokazety, kompaktné disky a nosiče DVD,
plastové obaly nosičov informácií, diaprojektory,
premietacie žiarovky, filmové kamery, fotoaparáty, hracie prístroje fungujúce po pripojení na televízne prijímače, televízne hry, spotrebiče na
elektrickú tepelnú úpravu - elektrické žehličky všetkých druhov, mangle, ondulačné spotrebiče, elektricky vyhrievané vlasové natáčky, nápojové automaty.
11 - Zariadenia a výrobky na varenie, pečenie, smaženie, ohrievanie, chladenie spadajúce do tejto
triedy, chladničky, mrazničky a výrobníky ľadu,
elektrické, plynové a kombinované zariadenia na
varenie, pečenie, smaženie a opekanie, osobitne
sporáky, rúry elektrické, plynové i mikrovlnné,
grily, rošty, sendvičovače, hriankovače a opekače
hrianok, elektrické fritovacie hrnce, panvy a pekacie formy, variče a varné dosky, sporáky na tuhé palivo, kávovary elektrické, stroje na espresso, instantné dávkovače horúcej vody, rýchlovarné kanvice, zariadenia vetracie a klimatizačné,
stroje a prístroje na čistenie vzduchu, stroje a prístroje na chladenie vzduchu, ventilátory, všetko
vrátane príslušenstva, ako sú zásobníky nečistôt,
zásobníky čistiacich prostriedkov, rozprašovače
vôní a dezinfekčných prostriedkov, prachové
a antibakteriálne filtre v rámci tejto triedy, odsávače pár, elektrické a plynové vykurovacie zariadenia vrátane kotlov, radiátorov, plynových
ohrievadiel, elektrických ohrievacích telies, infražiaričov a konvektorov, elektrické a plynové
ohrievače vody.
16 - Papierové filtre do vysávačov, papierové filtre do kávovarov.
21 - Drobné prenosné výrobky, náradie a nádoby
na varenie, pečenie, smaženie, kúrenie, ohrievanie, chladenie, na výrobu pary, a to vrátane náhradných dielov a príslušenstva, všetko na kuchynské účely a spadajúce do tejto triedy, domáce a kuchynské náradie a nádoby, varné hrnce,
varné panvy, kameninové a keramické riady, taniere, misy, poháriky na pitie, poháre, hrnčiarsky
tovar, sklenené riady, misy na oplachovanie,
drobné prenosné nástroje, náradia a nádoby do
kuchyne a domácnosti z plechu, hliníka, plastických a iných hmôt, malé prístroje na sekanie,
drvenie, mixovanie, miešanie, hnetenie, roztláčanie, mletie, strúhanie, šľahanie, krájanie, vytláčanie, rozmeľňovanie, emulgovanie, patriace do
tejto triedy, prístroje, nástroje a potreby na varenie, pečenie a smaženie, ako panvy, kuchynské
riady (súpravy), majolika, misy, misky (riady),
mlynčeky ručné pre domácnosť, nádoby tepelnoizolačné (termosky), čistiace nástroje, klopače
textílií a podlahovín, ručné šampónovače a vysávače mechanické, mechanické metly, mechanické odstraňovače nečistôt, všetko v rámci tejto
triedy, hladký i zušľachtený sklenený tovar všetkého druhu, umeleckopriemyselný tovar, dekoratívne sklo z farebných skiel, sklo pre domácnosť,
a to varné sklo, stolné a úžitkové sklo, nápojové
sklo, sklenené nádoby a riady, keramický a porcelánový tovar úžitkový i dekoratívny, výrobky z
umelej
hmoty
určené
pre
domácnosť
a gastronómiu obsiahnuté v triede 21, tiež tovar
hrnčiarsky a kameninový obsiahnutý v triede 21,
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banky, cukorničky, čajníky, čajové vajíčka, čajové a mokka súpravy, demižóny, dózy, držiaky na
sviečky a servítky, džbány, figúrky, flakóny,
formy na pečenie, hrnce, hrnčeky, kalíšky na vajíčka, karafy, fľaše stolové, kanvice a kanvičky
na čaj a kávu a na varenie vody, koreničky, košíky na chlieb, škatule na potraviny, kuchynské súpravy, riady a nádoby, kvetináče, fľaše, likérové
súpravy, lisy na ovocie, majolika, maselničky,
misy a misky, nálevky, tiež panvy a panvičky pre
domácnosť, podložky na krájanie, podložky na
prestieranie, podložky pod horúce riady, podnosy
na použitie v domácnosti, podnosy ozdobné, tácky, podšálky, taniere a tanieriky, poháre, pokrievky, poklopy, poľné fľaše, potreby domáce s výnimkou potrieb z drahých kovov, rozprašovače
na parfumy a toaletné vody, rozstrekovače na
voňavky a na polievanie kvetov, servisy riadov,
schránky na chlieb, na dávkovanie uterákov, na
čaj, chlieb a pečivo, sitká pre domácnosť, sklenené zátky a uzávery, soľničky, zmetáky a zmetáčiky s lopatkou, poháriky, soľničky, sošky, stierky, súpravy kuchynského náradia a riadov, stolové súpravy, stojany na vajíčka a špáradlá, stojany
na grily a na rošty, šejkre, tácne a tácky, taniere,
tepelnoizolačné nádoby, termosky, tlakové hrnce,
výrobky z krištáľového skla.
(540)

(731) ETA, a. s., Poličská 444, 539 16 Hlinsko, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
9 (511)
(511)

772-2007
26.4.2007
444285
5.1.2007
CZ
6, 7, 8, 9, 11, 16, 21
6 - Kovové potreby zámočnícke a klampiarske,
kovové rúrky a kovové výrobky využívané na
výrobu elektrospotrebičov a ich príslušenstva,
drôtený program, ako závesné systémy, háčiky
a vešiaky kovové.
7 - Stroje a obrábacie stroje, motory, elektrotechnické výrobky pre priemysel a domácnosti, elektrické stroje a prístroje na čistenie, elektrické
mlynčeky (pre domácnosť), elektrické otvárače
plechoviek, elektricky poháňané kefy, miešacie
stroje, elektrické stroje a prístroje na čistenie kobercov pomocou šampónov, krájače chleba (stroje), kuchynské elektrické roboty, kuchynské elektrické stroje, stroje a prístroje na leštenie, elektrické lisovacie stroje na odpad, lisy na hrozno,
elektrické lisy na ovocie pre domácnosť, mangle,
mäsové mlynčeky (stroje), mechanické ručné nástroje a náradie, miešacie zariadenia, miesiace kuchynské stroje elektrické, mixéry (stroje), mlynčeky elektrické pre domácnosť, mlynčeky na kávu iné než na ručný pohon, umývačky riadu, elektrické nože, nožnice (strojčeky) na strihanie zvie-
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racej srsti, nožnice elektrické, odsávače prachu
a iných nečistôt, elektrické kuchynské roboty,
rozprašovače vôní alebo dezinfekčných prostriedkov (ako príslušenstvo k vysávačom), čistiace stroje na zeleninu, šľahače (elektrické) pre
do-mácnosť, stroje na výrobu cestovín, lisy na
hrozno, vysávače prachu, hadice k vysávačom
prachu, príslušenstvo na rozptyľovanie vôní a
dezinfekčných prípravkov pre vysávače prachu,
vysávanie prachu, čistiace zariadenia pre vysávače prachu, strojčeky na zmrzlinu, škrabače zemiakov, iné elektrické náradia a nástroje poháňané elektrickým motorom alebo iným mechanickým pohonom v rámci tejto triedy, prístroje na
hermetické uzatvorenie a odsávanie vzduchu,
strojčeky na zváranie plastových fólií, elektrické
náradie, osobitne elektrické ručné vŕtačky, elektrické skrutkovače, brúsky, pílky, hoblíky a
ostatné nástroje poháňané elektrickým motorom
alebo
iným mechanickým pohonom spadajúcim do tejto triedy.
8 - Nástroje a náradie ručné v rámci tejto triedy,
vidličky, lyžice, rezné nástroje, škrabky (ručné
nástroje), nožiarske výrobky, ručné mechanické
lisy na ovocie a zeleninu, ručná záhradná technika spadajúca do tejto triedy, ručné kuchynské
prístroje, náradia, nástroje a prípravky, depilačné
prístroje elektrické a neelektrické, holiace strojčeky elektrické alebo neelektrické, otvárače neelektrické na konzervy, krájače na zeleninu, kulmy (na ondulovanie vlasov), leštičky na nechty
(elektrické alebo neelektrické), luskáčiky na orechy s výnimkou luskáčikov z drahých kovov,
manikúrové súpravy (elektrické).
9 - Prístroje a nástroje elektrické zaradené v tejto
triede, prístroje a nástroje elektronické, osobitne
spotrebná elektronika všetkého druhu, televízne
prístroje, magnetofóny, rádioprijímače, rádiomagnetofóny, videomagnetofóny, videoprehrávače, magnetické suporty a mechanizmy na mince,
zapisovacie pokladnice (záznam), kalkulačné stroje, prístroje na spracovanie informácií a výpočtová technika, hasiace prístroje, audio- a videozáznamy, metrické konvertory, digitálne kalkulačky
a kalkulačky časových pásiem, meracie pásky,
slnečné okuliare, nahrávače zvukových kaziet,
triédre, elektrické akumulátory vrátane pre vozidlá, elektrické batérie nabíjacie, elektrické ovládacie a rozvodné dosky, nahraté i nenahraté nosiče informácií všetkého druhu, osobitne videokazety, audiokazety, kompaktné disky a nosiče DVD,
plastové obaly nosičov informácií, diaprojektory,
premietacie žiarovky, filmové kamery, fotoaparáty, hracie prístroje fungujúce po pripojení na televízne prijímače, televízne hry, spotrebiče na
elektrickú tepelnú úpravu - elektrické žehličky všetkých druhov, mangle, ondulačné spotrebiče, elektricky vyhrievané vlasové natáčky, nápojové automaty.
11 - Zariadenia a výrobky na varenie, pečenie,
smaženie, ohrievanie, chladenie spadajúce do tejto triedy, chladničky, mrazničky a výrobníky ľadu, elektrické, plynové a kombinované zariadenia na varenie, pečenie, smaženie a opekanie,
osobitne sporáky, rúry elektrické, plynové i mikrovlnné, grily, rošty, sendvičovače, hriankovače
a opekače hrianok, elektrické fritovacie hrnce, panvy a pekacie formy, variče a varné dosky, sporá-

ky na tuhé palivo, kávovary elektrické, stroje na
espresso, instantné dávkovače horúcej vody, rýchlovarné kanvice, zariadenia vetracie a klimatizačné, stroje a prístroje na čistenie vzduchu, stroje a prístroje na chladenie vzduchu, ventilátory,
všetko vrátane príslušenstva, ako sú zásobníky
nečistôt, zásobníky čistiacich prostriedkov, rozprašovače vôní a dezinfekčných prostriedkov, prachové a antibakteriálne filtre v rámci tejto triedy,
odsávače pár, elektrické a plynové vykurovacie
zariadenia vrátane kotlov, radiátorov, plynových
ohrievadiel, elektrických ohrievacích telies, infražiaričov a konvektorov, elektrické a plynové ohrievače vody.
16 - Papierové filtre do vysávačov, papierové filtre do kávovarov.
21 - Drobné prenosné výrobky, náradie a nádoby
na varenie, pečenie, smaženie, kúrenie, ohrievanie, chladenie, na výrobu pary, a to vrátane náhradných dielov a príslušenstva, všetko na kuchynské účely a spadajúce do tejto triedy, domáce a kuchynské náradie a nádoby, varné hrnce,
varné panvy, kameninové a keramické riady, taniere, misy, poháriky na pitie, poháre, hrnčiarsky
tovar, sklenené riady, misy na oplachovanie,
drobné prenosné nástroje, náradia a nádoby do
kuchyne a domácnosti z plechu, hliníka, plastických a iných hmôt, malé prístroje na sekanie,
drvenie, mixovanie, miešanie, hnetenie, roztláčanie, mletie, strúhanie, šľahanie, krájanie, vytláčanie, rozmeľňovanie, emulgovanie patriace do
tejto triedy, prístroje, nástroje a potreby na varenie, pečenie a smaženie, ako panvy, kuchynské
riady (súpravy), majolika, misy, misky (riady),
mlynčeky ručné pre domácnosť, nádoby tepelnoizolačné (termosky), čistiace nástroje, klopače
textílií a podlahovín, ručné šampónovače a vysávače mechanické, mechanické metly, mechanické odstraňovače nečistôt, všetko v rámci tejto
triedy, hladký i zušľachtený sklenený tovar všetkého druhu, umeleckopriemyselný tovar, dekoratívne sklo z farebných skiel, sklo pre domácnosť,
a to varné sklo, stolné a úžitkové sklo, nápojové
sklo, sklenené nádoby a riady, keramický a porcelánový tovar úžitkový i dekoratívny, výrobky z
umelej
hmoty
určené
pre
domácnosť
a gastronómiu obsiahnuté v triede 21, tiež tovar
hrnčiarsky a kameninový obsiahnutý v triede 21,
banky, cukorničky, čajníky, čajové vajíčka, čajové a mokka súpravy, demižóny, dózy, držiaky na
sviečky a servítky, džbány, figúrky, flakóny,
formy na pečenie, hrnce, hrnčeky, kalíšky na vajíčka, karafy, fľaše stolové, kanvice a kanvičky
na čaj a kávu a na varenie vody, koreničky, košíky na chlieb, škatule na potraviny, kuchynské
súpravy, riady a nádoby, kvetináče, fľaše, likérové súpravy, lisy na ovocie, majolika, maselničky,
misy a misky, nálevky, tiež panvy a panvičky pre
domácnosť, podložky na krájanie, podložky na
prestieranie, podložky pod horúce riady, podnosy
na použitie v domácnosti, podnosy ozdobné, tácky, podšálky, taniere a tanieriky, poháre, pokrievky, poklopy, poľné fľaše, potreby domáce
s výnimkou potrieb z drahých kovov, rozprašovače na parfumy a toaletné vody, rozstrekovače
na voňavky a na polievanie kvetov, servisy riadov, schránky na chlieb, na dávkovanie uterákov,
na čaj, chlieb a pečivo, sitká pre domácnosť,
sklenené zátky a uzávery, soľničky, zmetáky a zme-
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kých pozvánok, prezentácia hokejových zápasov

táčiky s lopatkou, poháriky, soľničky, sošky, stierky, súpravy kuchynského náradia a riadov, stolové súpravy, stojany na vajíčka a špáradlá, stojany
na grily a na rošty, šejkre, tácne a tácky, taniere,
tepelnoizolačné nádoby, termosky, tlakové hrnce,
výrobky z krištáľového skla.

a majstrovstiev, prezentácia užívateľov na stránkach World Wide Web v počítačovej sieti internet, činnosť organizačných a ekonomických poradcov, ekonomické prognózy, komerčná informačná kancelária, systematizácia informácií do
počítačovej databázy, obchodný prieskum, prieskum trhu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti
obchodu, marketingu, reklamy, inzercie, výstav
s obchodným zameraním, pomoci pri riadení
obchodnej činnosti, služby a poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, marketingové štúdie, organizačné poradenstvo, sprostredkúvanie obchodných kontaktov, vykonávanie obchodných operácií, komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb, online inzercia, merchadising, franchising, reklamná činnosť, aukcie, výstavy na reklamné a obchodné účely, sprostredkovanie v oblasti obchodu, osobitne výtvarného umenia vrátane nákupu a predaja umeleckých diel, vedenie a správa hotela.

(540)

(731) ETA, a. s., Poličská 444, 539 16 Hlinsko, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

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

773-2007
26.4.2007
444284
5.1.2007
CZ
9, 16, 35
9 - Dáta, databázy a iné informačné produkty na
magnetických, elektronických a optických nosičoch, súvisiaci softvér a hardvér, nosiče dát všetkého druhu patriace do triedy 9, elektronické
a dátové siete, multimediálne aplikácie 3D animácie, multimediálne informačné katalógy, videohry, nahraný softvér na CD a DVD diskoch a magnetických médiách.
16 - Papier, výrobky z papiera, periodické a neperiodické publikácie, knihy, učebnice a učebné
pomôcky, časopisy, brožúry, fotografie, portréty,
obrazy, grafiky, informačné produkty na papierových nosičoch, letáky, plagáty, dáta a databázy
na papierových nosičoch, tlačené manuály, reklamné, propagačné a úžitkové výrobky z papiera,
napr. pohľadnice, listové papiere, obálky, blahoželania, hudobné blahoželania, kalendáre, samolepky, obtlačky, vystrihovačky, kartičky, baliaci
papier, tašky, zošity, skicáre, akvarely, architektonické makety, grafické reprodukcie, umelecké
litografie, maliarske plátna, maliarske stojany,
materiály na modelovanie, pečate, farby vodové,
plienky papierové, gumy na gumovanie, hmota modelovacia, atramenty, vreckovky papierové, nože
a nožíky (kancelárske potreby), strúhadlá, papier
toaletný, servítky papierové, obrusy papierové,
farbičky, poštové známky, potreby na písanie, zástavky papierové, pravítka, prestieranie papierové, vrecká papierové, pečiatky, uteráky papierové, učebné pomôcky okrem prístrojov, fólie na
balenie z plastických hmôt, maliarske valčeky, zápisníky, spevníky, stojany a stojančeky na fotografie.
35 - Propagačná, reklamná a inzertná činnosť, reklamné materiály (aktualizácia), predvádzanie tovaru, reklamná agentúra, aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie a zasielanie reklamných materiálov, predovšetkým letákov, prospektov, katalógov, periodických a neperiodických
publikácií, tlačovín a rôznych vzoriek, prenájom
reklamnej plochy, vydávanie reklamných textov,
rozhlasová a televízna reklama, vonkajšia reklama, organizácia a usporadúvanie výstav na komerčné a reklamné účely, príprava elektronic-
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(540) ETA - dobre fungujúci domov
(731) ETA, a. s., Poličská 444, 539 16 Hlinsko, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

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

782-2007
26.4.2007
6, 19, 20, 35, 37
6 - Bazény (kovové stavby); biele kovy; kovové
brány; bronz; oceľobetónové materiály na budovy; cestné zvodidlá kovové; kovové debnenie;
kovová dlažba; kovové držadlá; rukoväti; kľučky; kovové dvere; kovové dverové obloženie; kovové dverové rámy: kovové zárubne; dverové zástrčky; háčiky (železiarsky tovar); hliník; kladky
na posuvné okná; kovové vzduchovody pre ventilačné a klimatizačné zariadenia; klince; klopadlá; kľúče; kovové kľučky dverí; komínové nástavce kovové; kovové konštrukcie; kovové stavebné konštrukcie; stavebné kovania; kovania na
dvere; kovania na okná; kovania na nábytok; kovové konzoly, podpery pre stavebníctvo; kovové
krídlové okná; kovové okenice, žalúzie; kovové
rúry; kovové rúry pre zariadenia ústredného kúrenia; kovové stropy, stropné dosky; kovové stupne (schody); kovové lišty (laty); kovové nádrže;
kovové nosníky; kovové stavebné obklady; kovové obloženie; kovové okenné rámy; okná kovové; pánty, závesy; kovové pletivo; kovové podpery; kovové potrubia; kovové priečky; kovové
rebríky; kovové skleníkové rámy; kovové prenosné stavby; kovové závory; kovové žalúzie;
kovové žľaby.
19 - Asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; asfaltové dlažby; azbestocement; baraky;
búdy; bazény (nekovové konštrukcie); bazény (stavby s výnimkou kovových); betón; materiál na výrobu betónu; brány s výnimkou kovových; základné konštrukcie pre budovy s výnimkou kovových; cement; cestné zvodidlá s výnimkou kovových; debnenie s výnimkou kovového (stavebníctvo); svetelná dlažba; dlažba s výnimkou kovovej; dlaždice, obkladačky stavebné (nekovové); dlážky s výnimkou kovových; dosky; drevené obloženie; pílené drevo; spracované drevo;
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stavebné drevo; drevo ako polotovar; dverové
rámy s výnimkou kovových; dvere s výnimkou
kovových; dyhové drevo; drevené dyhy; hlina;
hlina na tehly; hrnčiarska hlina; kameň; kameniny pre stavebníctvo; komínové rúry nekovové;
stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; konštrukčné materiály s výnimkou kovových; lisovaný korok; stavebná lepenka; stavebná malta;
mozaiky (stavebníctvo); mramor; náterové hmoty, omietky pre stavebníctvo; nekovové obklady,
vonkajšie plášte (stavebné krytiny); nosníky s výnimkou kovových; obklady stien a priečok s výnimkou kovových; obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového; obloženie s výnimkou
kovového (stavebníctvo); okenice okrem kovových a textilných; okenné rámy s výnimkou kovových; okenné sklo s výnimkou okenného skla
na okná automobilov; okná s výnimkou kovových; nekovové stavebné panely; stavebný papier; poklopy s výnimkou kovových; nekovové
prívodné potrubie; preglejka; preklady s výnimkou kovových; rámové konštrukcie s výnimkou
kovových; rámy, mriežky s výnimkou kovových;
rímsy s výnimkou kovových; schodiská s výnimkou kovových; skladacie dvere s výnimkou kovových; sklo stavebné; izolačné stavebné sklo;
prenosné stavby s výnimkou kovových; stavebné
drevo; stavebné drevo s výnimkou kovového;
stavebný materiál s výnimkou kovového; nekovové tlakové potrubie; trámy s výnimkou kovových; uholníky s výnimkou kovových; umelý
kameň; vápno; vitráže; vitrážové okná; výplne
dverí s výnimkou kovových; vystužovacie materiály nekovové pre stavebníctvo; žalúzie s výnimkou kovových; žľaby s výnimkou kovových.
20 - Bambus; detské ohrádky; divány, pohovky;
dvierka na nábytok; jantár; kancelársky nábytok;
kolieska na nábytok s výnimkou kovových; prútené koše; koše s výnimkou kovových; kreslá;
lavice, pulty; lavičky (nábytok); nemocničné lôžka; lôžkoviny s výnimkou posteľnej bielizne;
masážne stoly; matrace; nábytok; nábytok kovový; nábytok školský; obaly na šatstvo; písacie
stoly; police, stojany; postele; príslušenstvo k nábytku s výnimkou kovového; rolety; umelecké
diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov; umývadlá, skrinky s umývadlom; žalúzie izbové, bytové žalúzie; zrkadlá; ratan; prútený tovar, košikársky tovar.
35 - Marketingové štúdie; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; reklama.
37 - Budovanie závodov a tovární; demolácia
budov; dozor nad stavbami; stavebné informácie;
izolovanie stavieb; montáž kuchynského zariadenia; montovanie lešení; murárstvo; údržba nábytku; stavebníctvo; štukovanie, sadrovanie; utesňovanie stavieb; tapetovanie; prenájom stavebných
strojov a zariadení.

(540)

(591) červená, čierna, sivá
(731) CYGBUD, s. r. o., Okružná 18, 058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

792-2007
30.4.2007
16, 35, 36, 41, 42
16 - Časopisy; knihy; brožúry; obežníky; periodiká; plagáty; príručky, prospekty; publikácie.
35 - Reklama; prieskum trhu; prieskum verejnej
mienky; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; rozširovanie reklamných materiálov;
uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; televízna reklama; vzťahy s verejnosťou;
propagácia humanitárnych, charitatívnych, sociálnych, kultúrnych, vzdelávacích činností a podujatí.
36 - Charitatívna činnosť v oblasti onkologického
výskumu, zdravotníctva a v oblasti kultúrnych
a vzdelávacích činností.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; organizovanie športových
súťaží; organizovanie živých vystúpení; osvetová
činnosť; výroba divadelných alebo iných predstavení; vyučovanie, vzdelávanie; informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie; knižnice; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou
reklamných alebo náborových; online vydávanie
kníh a časopisov v elektronickej forme; humanitárna činnosť v oblasti onkologického výskumu,
zdravotníctva, kultúrnych a vzdelávacích činností
formou prednášok, školení a seminárov.
42 - Biologický výskum; chemický výskum; výskum v oblasti onkológie; výskum a vývoj nových farmaceutických a lekárskych výrobkov;
kontrola kvality.

(540)

(591) zelená, biela, čierna
(731) Nadácia Výskum rakoviny, Vlárska 7, 833 91 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

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

793-2007
30.4.2007
16, 35, 36, 41, 42
16 - Časopisy; knihy; brožúry; obežníky; periodiká; plagáty; príručky, prospekty; publikácie.
35 - Reklama; prieskum trhu; prieskum verejnej
mienky; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; rozširovanie reklamných materiálov;
uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; televízna reklama; vzťahy s verejnosťou;
propagácia humanitárnych, charitatívnych, sociálnych, kultúrnych, vzdelávacích činností a podujatí.
36 - Charitatívna činnosť v oblasti onkologického výskumu, zdravotníctva a v oblasti kultúrnych
a vzdelávacích činností.
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41 - Organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; organizovanie športových
súťaží; organizovanie živých vystúpení; osvetová
činnosť; výroba divadelných alebo iných predstavení; vyučovanie, vzdelávanie; informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie; knižnice; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou
reklamných alebo náborových; online vydávanie
kníh a časopisov v elektronickej forme; humanitárna činnosť v oblasti onkologického výskumu,
zdravotníctva, kultúrnych a vzdelávacích činností
formou prednášok, školení a seminárov.
42 - Biologický výskum; chemický výskum; výskum v oblasti onkológie; výskum a vývoj nových farmaceutických a lekárskych výrobkov;
kontrola kvality.
(540)

rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných
textov.
38 - Vysielanie, televízne vysielanie, vysielanie satelitnej televízie, vysielanie káblovej televízie, telefonická komunikácia, komunikačné služby prostredníctvom rádiových vĺn, telefónov, internetu,
celosvetovej webovej siete, káblovej siete, satelitnej siete, mikrovlnnej a elektrickej siete.
(540)

(731) Recar, a. s., Svätoplukova 1, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Sečanská Martina, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
(591) modrá, biela, čierna
(731) Nadácia Výskum rakoviny, Vlárska 7, 833 91 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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799-2007
30.4.2007
9, 16, 35, 38
9 - Krátke filmy, magnetické záznamy, optické záznamy, magnetickooptické záznamy, multimediálne disky, disky čítané laserom, videodisky a publikácie, digitálne záznamy, nosiče na záznam
zvuku a/alebo dát, a/alebo informácií, nástroje
a prístroje na záznam a/alebo reprodukciu zvuku
a/alebo obrazu, a/alebo informácií, hologramy,
diskety, zvukové záznamy, predhrané disky, nahrané disky, kompaktné disky, audiokazety, magnetofónové kazety, videokazety, laserové disky,
kompaktné disky - interaktívne CD-ROM-y, digitálne videokazety (DVD), komunikačné nástroje
a prístroje.
16 - Brožúrky, časopisy, plagáty, letáky, prospekty, tlačené reklamné materiály, periodické a neperiodické publikácie, nálepky, samolepiace fólie,
lepiace štítky, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky,
písacie potreby, kresby, maľby, fotografie, pečiatky, obrazy, kalendáre, perá, tužky, poznámkové
bloky, obtlačky, vrecúška a tašky ako obalové materiály.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami, reklama, reklamné agentúry,

800-2007
30.4.2007
9, 16, 35, 38
9 - Krátke filmy, magnetické záznamy, optické záznamy, magnetickooptické záznamy, multimediálne disky, disky čítané laserom, videodisky a publikácie, digitálne záznamy, nosiče na záznam
zvuku a/alebo dát, a/alebo informácií, nástroje
a prístroje na záznam a/alebo reprodukciu zvuku
a/alebo obrazu, a/alebo informácií, hologramy,
diskety, zvukové záznamy, predhrané disky, nahrané disky, kompaktné disky, audiokazety, magnetofónové kazety, videokazety, laserové disky,
kompaktné disky - interaktívne CD-ROM-y, digitálne videokazety (DVD), komunikačné nástroje
a prístroje.
16 - Brožúrky, časopisy, plagáty, letáky, prospekty, tlačené reklamné materiály, periodické a neperiodické publikácie, nálepky, samolepiace fólie,
lepiace štítky, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky,
písacie potreby, kresby, maľby, fotografie, pečiatky, obrazy, kalendáre, perá, tužky, poznámkové
bloky, obtlačky, vrecúška a tašky ako obalové materiály.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami, reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných
textov.
38 - Vysielanie, televízne vysielanie, vysielanie satelitnej televízie, vysielanie káblovej televízie, telefonická komunikácia, komunikačné služby prostredníctvom rádiových vĺn, telefónov, internetu,
celosvetovej webovej siete, káblovej siete, satelitnej siete, mikrovlnnej a elektrickej siete.
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(540)

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

(731) Recar, a. s., Svätoplukova 1, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Sečanská Martina, JUDr., Bratislava, SK;

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

801-2007
30.4.2007
9, 16, 35, 38
9 - Krátke filmy, magnetické záznamy, optické záznamy, magnetickooptické záznamy, multimediálne disky, disky čítané laserom, videodisky a publikácie, digitálne záznamy, nosiče na záznam
zvuku a/alebo dát, a/alebo informácií, nástroje
a prístroje na záznam a/alebo reprodukciu zvuku
a/alebo obrazu, a/alebo informácií, hologramy,
diskety, zvukové záznamy, predhrané disky, nahrané disky, kompaktné disky, audiokazety, magnetofónové kazety, videokazety, laserové disky,
kompaktné disky - interaktívne CD-ROM-y, digitálne videokazety (DVD), komunikačné nástroje
a prístroje.
16 - Brožúrky, časopisy, plagáty, letáky, prospekty, tlačené reklamné materiály, periodické a neperiodické publikácie, nálepky, samolepiace fólie,
lepiace štítky, pútače z papiera alebo lepenky,
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky,
písacie potreby, kresby, maľby, fotografie, pečiatky, obrazy, kalendáre, perá, tužky, poznámkové bloky, obtlačky, vrecúška a tašky ako obalové materiály.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami, reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných
textov.
38 - Vysielanie, televízne vysielanie, vysielanie satelitnej televízie, vysielanie káblovej televízie, telefonická komunikácia, komunikačné služby prostredníctvom rádiových vĺn, telefónov, internetu,
celosvetovej webovej siete, káblovej siete, satelitnej siete, mikrovlnnej a elektrickej siete.

(540)

(591) modrá, biela
(731) Recar, a. s., Svätoplukova 1, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Sečanská Martina, JUDr., Bratislava, SK;

802-2007
30.4.2007
9, 16, 35, 38
9 - Krátke filmy, magnetické záznamy, optické záznamy, magnetickooptické záznamy, multimediálne disky, disky čítané laserom, videodisky a publikácie, digitálne záznamy, nosiče na záznam zvuku a/alebo dát, a/alebo informácií, nástroje a prístroje na záznam a/alebo reprodukciu zvuku a/alebo obrazu, a/alebo informácií, hologramy, diskety, zvukové záznamy, predhrané disky, nahrané disky, kompaktné disky, audiokazety, magnetofónové kazety, videokazety, laserové disky, kompaktné disky - interaktívne CD-ROM-y, digitálne
videokazety (DVD), komunikačné nástroje a prístroje.
16 - Brožúrky, časopisy, plagáty, letáky, prospekty, tlačené reklamné materiály, periodické a neperiodické publikácie, nálepky, samolepiace fólie,
lepiace štítky, pútače z papiera alebo lepenky,
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky,
písacie potreby, kresby, maľby, fotografie, pečiatky, obrazy, kalendáre, perá, tužky, poznámkové
bloky, obtlačky, vrecúška a tašky ako obalové
materiály.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami, reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Vysielanie, televízne vysielanie, vysielanie satelitnej televízie, vysielanie káblovej televízie, telefonická komunikácia, komunikačné služby prostredníctvom rádiových vĺn, telefónov, internetu,
celosvetovej webovej siete, káblovej siete, satelitnej siete, mikrovlnnej a elektrickej siete.

(540)

(591) biela, modrá
(731) Recar, a. s., Svätoplukova 1, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Sečanská Martina, JUDr., Bratislava, SK;

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

846-2007
14.5.2007
23, 24, 25
23 - Bavlnené nite a priadze, hodvábne nite a priadze, jutové nite a priadze, nite, priadze, tkaná bavlna, vlna a hodváb.
24 - Barchet, bavlnené textílie, bielizeň plátenná,
bielizeň posteľná a stolová, brokáty, damask,
drožet, flanel, flauš, látky z hodvábu, jutová látka, kartún, konopné plátno a tkaniny, krep, krepon, ľanové tkaniny, látky vlnené, lôžkoviny,
marabut, moleskin, mušelín, textilné podšívky,
pogumovaná tkanina, posteľná bielizeň, sklenené
vlákna (textílie) na použitie v textilnom priemysle, textílie, tkaniny, zamat, zefír, žerzej.
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25 - Bielizeň, body, bundy, konfekcia, pančuchový tovar (päty na pančuchy, pančuchy absorbujúce pot, pančuchy, pančuškové nohavice, podkolienky, podväzky, ponožky a pod.), potníky, spodky, spodničky, odevy a textilné výrobky patriace
do triedy 25.
(540) LONKA
(731) DUOTEX, s. r. o., Čemernianska 57/45, 093 03
Vra-nov nad Topľou, SK;
(740) Lobodová Dagmar, Ing., Košice, SK;

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

847-2007
14.5.2007
23, 25, 35
23 - Bavlnené nite a priadze, hodvábne nite a priadze, jutové nite a priadze, nite, priadze, tkaná bavlna, vlna a hodváb.
25 - Bielizeň, body, bundy, konfekcia, pančuchový tovar (päty na pančuchy, pančuchy absorbujúce pot, pančuchy, pančuškové nohavice, podkolienky, podväzky, ponožky a pod.), potníky, spodky, spodničky, odevy a textilné výrobky patriace
do triedy 25.
35 - Sprostredkovanie v oblasti obchodu s výrobkami a nižšie uvedených služieb, poradenstvo
v obchodnej činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, reklamná a propagačná činnosť.

(540) DUOTEX
(731) DUOTEX, s. r. o., Čemernianska 57/45, 093 03
Vranov nad Topľou, SK;
(740) Lobodová Dagmar, Ing., Košice, SK;

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

866-2007
16.5.2007
14
14 - Bižutéria, piercing, imitácie šperkov, manžetové gombíky, kravatové ihlice, imitácie zlata, náhrdelníky, náušnice, ozdobné ihlice, prívesky na
kľúče, prstene, výrobky z drahých kovov, zliatin
kovov alebo potiahnuté drahými kovmi alebo ich
zliatinami patriace do triedy 14; drahokamy a polodrahokamy; hodinky a hodiny a časti uvedeného tovaru patriace do triedy 14, príslušenstvá hodiniek vrátane pásikov na hodinky, retiazok na
hodinky a puzdier na hodinky; klenoty a bižutéria
vrátane drobných ozdôb, malých šperkov, manžetových gombičiek, ozdobných ihlíc; ozdoby; schránky a puzdrá na klenoty; váčky na klenoty v tejto
triede, medailóniky a odznaky v tejto triede; puzdrá, prívesky a krúžky na kľúče v tejto triede.

(540)

(731) SPLEEN, s. r. o., Švabinského 22, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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867-2007
16.5.2007
16, 35, 37, 44
16 - Baliaci papier, bublinové obaly z plastických
materiálov (na balenie), fotografie, galvanotypy (polygrafia), chromolitografy (polygrafia), kartón, lepenka, 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, obaly (papiernický tovar), papiernický tovar, polygrafické písmo, predmety z kartónu, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule
z papiera, kartónu alebo lepenky, umelohmotné
fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
35 - Maloobchodná činnosť s chemikáliami pre
poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, fungicídmi a herbicídmi, kovovými stavebnými materiálmi, kovovým spojovacím a železiarskym
materiálom, kovovým potrubím a rúrami, poľnohospodárskymi a záhradníckymi strojmi a náradím, zavlažovacími zariadeniami, nekovovými
stavebnými materiálmi, nábytkom, najmä exteriérovým, semenami a priesadami rastlín, živými
rastlinami a kvetmi, veľkoobchodná činnosť s chemikáliami pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo
a lesníctvo, fungicídmi a herbicídmi, kovovými
stavebnými materiálmi, kovovým spojovacím a železiarskym materiálom, kovovým potrubím a rúrami, poľnohospodárskymi a záhradníckymi strojmi a náradím, zavlažovacími zariadeniami, nekovovými stavebnými materiálmi, nábytkom, najmä
exteriérovým, semenami a priesadami rastlín, živými rastlinami a kvetmi, marketingové štúdie,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie
audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri
riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, 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 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
vťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné služby,
zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach
37 a 44.
37 - Montáž, údržba a opravy zavlažovacích zariadení, čistenie exteriérov, maľovanie a natieranie (interiérové a exteriérové), murovanie, murárstvo, prenájom stavebných strojov a zariadení,
budovanie vodných nádrží, inštalácia, opravy
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a údržba púmp a čerpadiel, reštaurovanie nábytku,
najmä exteriérového, stavebné informácie, stavebný dozor, štukovanie, sadrovanie, pokládka
dlažby, umelecká stolárska výroba a opravy, vŕtanie studní.
44 - Záhradkárske služby, záhradníctvo, služby záhradných architektov, ničenie buriny, liečenie stromov, ničenie škodcov (v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve), rastlinné škôlky, údržba
trávnikov, údržba trávnikov, údržba záhrad, pokládka trávnych kobercov, poradenstvo v oblasti
starostlivosti o záhrady a zeleň, pestovateľská
činnosť, prenájom záhradníckych strojov, zariadení a náradia.

(540) OASIS
(731) OASIS, s. r. o., Pod Kalváriou 1163/85, 955 01
Topoľčany, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

874-2007
17.5.2007
41
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných a náborových; vzdelávanie, školenie; organizovanie
a vedenie konferencií.

(540)

(731) Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia,
Koceľova 15, 815 94 Bratislava, SK;

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

881-2007
17.5.2007
35, 38, 42
35 - Dražby, manažment v oblasti umenia, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský
prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie audiovizuálnych predstavení
na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej
činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie
tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum
trhu, prieskum verejnej mienky, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzor-ky), spracovanie textov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami, sprostredkovanie uvedených služieb, televízna reklama, vydávanie, zasielanie a aktualizovanie reklamných materiálov
a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a
neperiodických publikácií na reklamné účely, vydávanie a rozširovanie textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitú-

ciami a spoločenským prostredím), zásielkové re-

klamné služby, zbieranie údajov do počítačových
databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie, komunikácia prostredníctvom optických káblov, komunikácia prostredníctvom bezdrôtového spojenia, počítačová komunikácia, komunikácia pomocou počítačových terminálov, posielanie správ,
prenos správ a obrazových informácií pomocou
počítača, sprostredkovanie uvedených služieb, telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom svetovej počítačovej siete (internet), elektronickej pošty a prenosu dát v reálnom čase (prenosu zvuku, obrazu, textu alebo iných dát či informácií) a poskytovanie a sprostredkovanie služieb
s tým spojených vrátane poskytovania prístupu
a pripojenia k týmto telekomunikačným sieťam
vrátane internetu, prevádzkovanie verejnej alebo
neverejnej telekomunikačnej siete, telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov,
periodík, kníh a iných dát prostredníctvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu, telekomunikačný prenos informácií na internete vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, diskusných skupín a fór a poskytovanie prístupu k online informačným službám dát, prenos signálu pomocou satelitu, telekomunikačné informácie, výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými
prostriedkami), bezdrôtové posielanie a šírenie
obrazových, textových správ, reklamných, komerčných a nekomerčných informácií, poskytovanie prístupu k bázam dát iných dátových systémov a ich aplikácií.
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, odborné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim, priemyselný dizajn, spravovanie autorských práv, sprostredkovanie uvedených služieb
v tejto triede, štúdie technických projektov, projektová činnosť, umelecký dizajn, výskum a vývoj
nových výrobkov (pre zákazníkov), prenájom počítačov, servis počítačových programov, počítačové programovanie, poradenské služby v oblasti
počítačového hardvéru, poradenské služby v oblasti počítačového softvéru, prenájom počítačového
softvéru, tvorba softvéru, návrhy, štruktúrovanie
a programovanie či iné vytváranie počítačových
programov a počítačových systémov, najmä programového vybavenia internetových, intranetových či iných sieťových serverov, serverových
staníc a systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie báz dát,
iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie, ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie
a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a násteniek (webpages a websites) a internetových či intranetových
aplikácií vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetových či intranetových
počítačových stránkach a nástenkach (webpages
a websites) alebo hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) v rámci týchto stránok či náste-
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niek, hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetových či intranetových aplikáciách,

delných, koncertných a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvuko-

prevod (konverzia) počítačových programov, dát
či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych
formátov do iných formátov, prevod (konverzia)
dokumentov, dát či iných údajov z fyzických
médií na elektronické médiá, aktualizovanie počítačových programov, hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), inštalácia
počítačových programov, návrh počítačových
systémov, obnovovanie počítačových databáz,
počítačové programovanie, počítačové programy
(zhotovovanie kópií) prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov, prieskum v oblasti využitia počítačov, vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov.

vých 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) IN BLUE
(731) GEE & STONE s. r. o., Nad Plážou 27, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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904-2007
22.5.2007
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 podujatí; organizovanie svadobných a predsvadobných zábav a podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, športových, zábavných,
hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov
a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby;
organizovanie a vedenie seminárov, kongresov,
školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy;
organizovanie živých seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie;
filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkúvajúcich diva-

(540) Si chytrejší ako piatak?
(731) JMBP, Inc., 1158 26th Street, Suite 557, Santa
Monica, CA 90403, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

905-2007
22.5.2007
1, 40, 42
1 - Katalyzátory na použitie pri výrobe plastov,
gumy a polymérov na báze olefínov; polyméry
na báze olefínov, hlavne polyetylén a polyméry
na báze polyetylénu, a plastické lisovacie zmesi,
všetko na použitie na výrobu tvarovaných výrobkov z plastu, plastických fólií a filmov a v priemysle na výrobu plastov; chemické výrobky na
priemyselné účely.
40 - Úprava a spracovanie olefínov na výrobu
polymérov na báze olefínov na použitie v priemysle na výrobu plastov; výroba katalyzátorov
a polyolefínových polymérov, ako je polystyrén;
mechanické alebo chemické spracovanie alebo
transformácia predmetov alebo anorganických
alebo organických látok; výroba reaktorov na výrobu polyetylénu v plynnej fáze s fluidným lôžkom pre tretie osoby.
42 - Chemický výskum; chemický výskum pre polyetylénový priemysel; technický výskum; technický výskum pre polyetylénový priemysel; štúdie technických projektov, štúdie technických
projektov pre polyetylénový priemysel; chemické
analýzy pre polyetylénový priemysel; strojársky
výskum; strojársky výskum pre polyetylénový
priemysel; výskum a vývoj pre tretie osoby; výskum a vývoj pre tretie osoby pre polyetylénový
priemysel; chemické vyhodnotenia; chemické
vyhodnotenia pre polyetylénový priemysel; chemické poradenstvo; chemické poradenstvo pre
polyetylénový priemysel; technické vyhodnotenia; technické vyhodnotenia pre polyetylénový
priemysel; technické poradenstvo; technické poradenstvo pre polyetylénový priemysel; vypracovanie konštrukčných projektov; vypracovanie
konštrukčných projektov pre polyetylénový priemysel; priemyselný dizajn; priemyselný dizajn
pre polyetylénový priemysel; inžinierstvo; inži-
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nierstvo pre polyetylénový priemysel; chemické
inžinierstvo; chemické inžinierstvo pre polyetylénový priemysel; technický výskum a vývoj pre
tretie osoby; technický výskum a vývoj pre tretie
osoby pre polyetylénový priemysel; poskytovanie licencií na práva priemyselného vlastníctva;
poskytovanie licencií na práva priemyselného
vlastníctva pre polyetylénový priemysel; projektovanie zariadení reaktorov pre tretie osoby.

(540) UNIVATION
(731) Univation Technologies, LLC, 5555 San Felipe,
Suite 1950, Houston, Texas 77056, US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

906-2007
22.5.2007
1, 40, 42
1 - Katalyzátory na použitie pri výrobe plastov,
gumy a polymérov na báze olefínov; polyméry
na báze olefínov, hlavne polyetylén a polyméry
na báze polyetylénu, a plastické lisovacie zmesi,
všetko na použitie na výrobu tvarovaných výrobkov z plastu, plastických fólií a filmov a v priemysle na výrobu plastov; chemické výrobky na
priemyselné účely.
40 - Úprava a spracovanie olefínov na výrobu polymérov na báze olefínov na použitie v priemysle
na výrobu plastov; výroba katalyzátorov a polyolefínových polymérov, ako je polystyrén; mechanické alebo chemické spracovanie alebo transformácia predmetov alebo anorganických alebo
organických látok; výroba reaktorov na výrobu
polyetylénu v plynnej fáze s fluidným lôžkom
pre tretie osoby.
42 - Chemický výskum; chemický výskum pre polyetylénový priemysel; technický výskum; technický výskum pre polyetylénový priemysel; štúdie technických projektov, štúdie technických
projektov pre polyetylénový priemysel; chemické
analýzy pre polyetylénový priemysel; strojársky
výskum; strojársky výskum pre polyetylénový
priemysel; výskum a vývoj pre tretie osoby; výskum a vývoj pre tretie osoby pre polyetylénový
priemysel; chemické vyhodnotenia; chemické vyhodnotenia pre polyetylénový priemysel; chemické poradenstvo; chemické poradenstvo pre polyetylénový priemysel; technické vyhodnotenia;
technické vyhodnotenia pre polyetylénový priemysel; technické poradenstvo; technické poradenstvo pre polyetylénový priemysel; vypracovanie konštrukčných projektov; vypracovanie konštrukčných projektov pre polyetylénový priemysel; priemyselný dizajn; priemyselný dizajn pre
polyetylénový priemysel; inžinierstvo; inžinierstvo pre polyetylénový priemysel; chemické inžinierstvo; chemické inžinierstvo pre polyetylénový priemysel; technický výskum a vývoj pre tretie osoby; technický výskum a vývoj pre tretie
osoby pre polyetylénový priemysel; poskytovanie licencií na práva priemyselného vlastníctva;
poskytovanie licencií na práva priemyselného
vlastníctva pre polyetylénový priemysel; projektovanie zariadení reaktorov pre tretie osoby.

(731) Univation Technologies, LLC, 5555 San Felipe,
Suite 1950, Houston, Texas 77056, US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

913-2007
23.5.2007
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
35 - Administratívna správa hotelov, administratívne spracovanie obchodných objednávok, reklamné agentúry, analýzy nákladov, aranžovanie výkladov, príprava a vyhotovenie daňových priznaní, dražby, ohodnocovanie nezoťatého lesného
dreva, fakturácia, fotokopírovanie, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, hospodárske, ekonomické predpovede, hotely (spracovanie), informácie v počítačových súboroch (vyhľadávanie)
pre zákazníkov, obchodné alebo podnikateľské
informácie, komerčné informačné kancelárie, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, klasifikovanie vlny, štatistické kompilácie, prezentácia
výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, lepenie plagátov, obchodná správa licencií
výrobkov, služieb pre tretie osoby, prezentácia
výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, marketingové štúdie, príprava miezd a výplatných listín, nábor zamestnancov, analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien, pomoc pri
riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, pomoc pri riadení obchodných a priemyselných podnikov, poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií, profesionálne
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodné informácie a rady spotrebiteľom, administratívne spracovanie obchodných objednávok, obchodné odhady, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia,
odhady nezoťatého dreva v lese, obchodné odhady, odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov), organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely,
organizovanie výstav na obchodné a reklamné
účely, personálne poradenstvo, písanie na stroji,
zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, služby poskytované v súvislosti so sťahovaním podnikov, podpora predaja (pre tretie osoby), poradenstvo pri vedení podnikov, odborné obchodné
poradenstvo, služby porovnávania cien, posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti, prenájom predajných automatov, zabezpečovanie predplácania novín a časopisov, zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby, predplatné telekomunikačných služieb, hospodárske alebo ekonomické
predpovede, predvádzanie tovaru, predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja, služby týkajúce sa premiestňovania prevádzok a podnikov, prenájom kopírovacích strojov, prenájom reklamného času vo všetkých ko-
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munikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prepisovanie, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, príprava inzertných stĺpcov, public relations,

mácie o poistení, zdravotné poistenie, poistenie
(pri námornej preprave), poistky životné, uzatváranie po-istiek, poistno-technické služby (štatistika), poradenstvo v oblasti poistenia, záručná pôžička, finančné pôžičky, prenájom fariem, prená-

reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, reprografia
dokumentov, revízia účtov, poskytovanie pomoci
pri riadení obchodných alebo priemyselných
podnikov, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, rozhlasová
reklama, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, rozširovanie vzoriek tovarov, sekretárske služby, služby outsourcingu, vyhľadávanie sponzorov, obchodné informácie a rady spotrebiteľom, spracovanie textov, sprostredkovateľne práce, stenografia, televízna reklama, televízne reklamy, testovanie, psychologické testovanie
na účely výberu, účtovníctvo, zostavovanie výpisov z účtov, vedenie kartoték v počítači, vedenie
účtovných kníh, výber osôb pomocou psychologických testov, vydávanie reklamných a náborových textov, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), vylepovanie
plagátov, robenie výpisov z účtu, distribúcia vzoriek tovarov, zabezpečovanie novinového predplatného (pre predplatiteľov), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, zásobovacie služby
pre tretie osoby, zhromažďovanie výstrižkov z časopisov.
36 - Finančné analýzy, bankové služby priamo zákazníkom - homebanking, bankovníctvo, burzové
maklérstvo, prenájom bytov, vydávanie cenín, úschova cenností, vydávanie cestovných šekov, colné
služby, služby daňových odhadov, služby na využívanie dôchodkových fondov, elektronický prevod kapitálu, faktoring, financie (spravovanie), finančné informácie, finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančné poradenstvo, finančné služby, finančné sponzorstvo, finančný lízing, garancie, záruky, kaucie, hypotéky (poskytovanie pôžičiek),
informácie o poistení, kapitálové investície, investovanie kapitálu, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, ručenie, klíring (bezhotovostné zúčtovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov), klíring (zúčtovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov), konzultačné služby v oblasti
poisťovníctva, konzultačné služby (finančné), kurzové záznamy na burze, likvidácia podnikov (finančné služby), vedenie nájomných domov, inkasovanie nájomného, oceňovanie nákladov na opravu, oceňovanie a odhady nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami, poistenie proti nehodám, daňové oceňovanie a odhady, oceňovanie alebo odhadovanie numizmatických zbierok, oceňovanie mincí, oceňovanie nákladov na opravu, oceňovanie nehnuteľností, oceňovanie šperkov, oceňovanie starožitností, oceňovanie umeleckých diel, oceňovanie známok, organizovanie dobročinných zbierok, organizovanie
zbierok, overovanie šekov, platenie splátok, infor-

jom kancelárskych priestorov, platobné prevody
vykonávané elektronicky, realitné kancelárie, sporiteľne, správcovstvo, sprostredkovanie poistenia,
sprostredkovanie záruk, sprostredkovanie (makléstvo), oceňovanie starožitností, ubytovacie kancelárie (byty), úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach, úverové banky, služby
úverových debetných kariet, uzatváranie poistiek
proti požiaru, vyberanie nájomného, vydávanie
cenných papierov, vydávanie cestovných šekov,
vydávanie kreditných kariet, prevádzkovanie záložní, zbieranie peňazí na dobročinné účely, zmenárenské služby, zoraďovanie fondov.
37 - Asfaltovanie, čistenie automobilov, leštenie automobilov, mazanie automobilov, údržba automobilov, autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie), autoservisy (údržba, opravy a tankovanie),
banské dobývanie, údržba bazénov, údržba a opravy bezpečnostných schránok, budovanie závodov
a tovární, prenájom buldozérov, čalúnenie, čalúnnické opravy, realizácia kladenia cestných povrchov, chemické čistenie, inštalácia a opravy chladiacich zariadení, čistenie ciest, čistenie exteriérov budov, čistenie interiérov, čistenie interiérov
budov, čistenie komínov, čistenie šatstva, prenájom čistiacich strojov, oprava dáždnikov, demolácia budov, deratizácia, dezinfekcia, umývanie dopravných prostriedkov, dozor nad stavbami, inštalácia okien a dverí, inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov, oprava fotografických prístrojov, hladenie alebo brúsenie pemzou, oprava
hodín, údržba a oprava horákov, reštaurovanie
hudobných nástrojov, informácie o opravách, stavebné informácie, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie stavieb, inštalácia, údržba a oprava kancelárskych strojov a zariadení, klampiarstvo a inštalatérstvo, inštalácia a opravy klimatizačných zariadení, čistenie a opravy kotlov, údržba, čistenie
a opravy kože, údržba, čistenie a opravy kožušín,
inštalácia kuchynských zariadení, lakovanie, glazovanie, údržba a opravy lietadiel, výstavba lodí,
interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie,
mangľovanie, montovanie lešení, murárstvo, murovanie, údržba nábytku, ničenie škodcov s výnimkou na poľnohospodárske účely, nitovanie,
oprava obuvi, odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení, čistenie okien, oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov, oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov, oprava
pneumatík vulkanizáciou, oprava šatstva, opravy
odevov, opravy umeleckých stolárskych výrobkov,
opravy zámkov, podmorské opravy, ostrenie a brúsenie nožov, inštalácia a opravy pecí, pieskovanie, plnenie tonerov, protektorovanie pneumatík,
inštalácia, údržba a opravy počítačov, podmorské
budovanie, podmorské opravy, pokrývačské práce na strechách budov, inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu, povrchové čistenie exteriérov budov, povrchové dobývanie, inštalácia a opravy požiarnych hlásičov, pranie, pranie
alebo čistenie, pranie bielizne, pranie plienok,
precínovanie (opravy), oprava a údržba premietačiek, prenájom bagrov a rýpadiel, prenájom
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stavebných strojov a zariadení, prenájom vozidiel
na zametanie, prenájom staveniskových žeriavov,
budovanie prístavných hrádzí, budovanie prístavov, protihrdzová úprava, protikorózne nátery (ošetrovanie vozidiel), pumpy a čerpadlá (opravy),
maľovanie a opravy reklamných tabúľ, reštaurovanie nábytku, reštaurovanie umeleckých diel,
výstavba a opravy skladov, stavebníctvo (stavebná činnosť), stavebný dozor, inštalácia, údržba
a opravy strojov, štukovanie, sadrovanie, tapetovanie, montovanie a opravy telefónov, plnenie
tonerov, údržba a opravy trezorov, umývanie automobilov, umývanie dopravných prostriedkov,
služby utesňovania budov, utesňovanie stavieb,
opravy havarovaných vozidiel, vŕtanie studní, vulkanizácia pneumatík (oprava), inštalácia a opravy vykurovacích zariadení, výroba umelého snehu, výstavba a údržba ropovodov, výstavba obchodných a veľtrhových stánkov, inštalácia a opravy
výťahov, montáž a opravy výťahov, opravy zámkov, inštalácia a opravy zavlažovacích zariadení,
žehlenie bielizne.
38 - Elektronická pošta, hlasová odkazová služba,
vysielanie káblovej televízie, komunikácia prostredníctvom optických káblov, komunikácia
mobilnými telefónmi, počítačová komunikácia,
komunikácia pomocou počítačových terminálov,
posielanie správ, posielanie telegramov, poskytovanie priestoru na diskusiu na internete, poskytovanie prístupu do databáz, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy, poskytovanie užívateľského
prístupu do svetovej počítačovej siete, prenájom
faxových prístrojov, prenájom modemov, prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí,
prenájom telefónov, prenájom telekomunikačných prístrojov, prenájom zariadení na prenos
informácií, prenášanie správ telegrafmi, prenos
faxom, prenos signálu pomocou satelitu, prenos
správ a obrazových informácií pomocou počítača,
prenos telegramov, prenosy správ alebo obráz-kov
pomocou počítačov, prenosy správ faxmi, poskytovanie priestoru na diskusiu na internete, rozhlasové vysielanie, prenos signálu pomocou satelitu,
služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby), služby zabezpečujúce
vstup do telekomunikačných sietí, spravodajské
agentúry, telefonická komunikácia, telefonické
služby, telegrafická komunikácia, telegrafné
služby, informácie o telekomunikáciách, telekomunikačné informácie, telekonferenčné služ-by, televízne vysielanie, telexové služby, tlačové kancelárie, služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, rádiové vysielanie, výzvy
(rádiom, telefónom alebo inými elektronickými
komunikačnými prostriedkami).
39 - Autobusová doprava, automobilová doprava,
prenájom automobilov, balenie tovaru, preprava
cenností, preprava cestujúcich, sprevádzanie cestujúcich, prenájom chladiacich zariadení, distribúcia energie, distribúcia tovaru na dobierku, doprava ropovodom, informácie o doprave, rezervácia dopravy, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, dopravovanie
vlečnými člnmi, doručovacie služby, kuriérske
služby, doručovanie balíkov, doručovanie kvetov,

doručovanie novín a časopisov, doručovanie tovaru, dovoz, doprava, preprava električkami, organizovanie exkurzií, frankovanie poštových zásielok, informácie o preprave, informácie o skladovaní, kamiónová nákladná doprava, kuriérske
služby (dokumenty alebo tovar), lámanie ľadu,
uvoľňovanie uviaznutých lodí, lodná doprava,
lodná preprava tovaru, lodná trajektová doprava,
preprava nábytku, nakladanie, vykladanie v dokoch, sprostredkovanie námornej dopravy, námorná preprava, nosenie batožín, prenájom nosičov
na automobily, obsluhovanie prieplavových vrát,
organizovanie okružných plavieb, organizovanie
ciest, organizovanie turistických plavieb, osobná
doprava, doprava pancierovými vozidlami, služby parkovania automobilov, pilotovanie (riadenie
lietadiel), podmorské záchranné práce, poskytovanie pomoci pri doprave, požičiavanie nosičov
na autá, požičiavanie potápačských skafandrov,
prenajímanie plavidiel (lodí, člnov), prenájom
dopravných prostriedkov, prenájom garáží, prenájom koní, prenájom miesta na parkovanie, prenájom nákladných vozňov, prenájom pojazdných
kresiel, prenájom potápačských oblekov, prenájom potápačských zvonov, prenájom pretekárskych vozidiel, prenájom skladísk, prenájom skladovacích kontajnerov, prenájom vozidiel, preprava a skladovanie odpadu, prepravné služby, riadenie prieplavových vrát, remorkáž, rezervácia
miesteniek na cestovanie, rezervácia (v doprave),
riečna doprava, riečna preprava, rozvod elektriny, prevoz sanitkou, skladovanie, skladovanie
tovaru, skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených, služby v doprave a preprave,
sprevádzanie turistov, sprostredkovanie prenájmu
lodí, sprostredkovanie prepravy, sťahovanie nábytku, taxislužba, turistické prehliadky, úschova
lodí a člnov, uskladnenie tovaru, uskladňovanie
plavidiel (člnov, lodí), rozvod vody, zásobovanie
vodou, služby vodičov, služby poskytované výletnými loďami, organizovanie výletov, vypúšťanie satelitov pre zákazníkov, vzdušná doprava,
záchrana lodí, plavidiel, podmorská záchrana,
záchranné služby, rezervácia zájazdov, železničná preprava.
40 - Apretovanie textílií, bielenie látok, chrómovanie, cínovanie, dámske krajčírstvo, šitie, dekontaminácia nebezpečných odpadov, spracovanie dreva, stínanie, pílenie, kálanie dreva, elektrolytické
pokovovanie, výroba energie, farbenie kožušín,
farbenie látok, farbenie textilu a textílií, služby
spojené s farbením, služby fotoateliérov, vyvolávanie fotografických filmov, fototlač, frézovanie,
fúkanie skla, galvanizácia, pozinkovanie, garbiarstvo, hobľovanie, ohňovzdorná impregnácia látok, informácie o úprave a spracovaní materiálov,
kadmiovanie, kalandrovanie látok, kalenie kovov, pálenie keramiky, opracovanie kinematografických filmov, prenájom klimatizačných zariadení, knihárstvo, konzervovanie potravín a nápojov, kotlárstvo, kováčstvo, pokovovanie kovových materiálov, farbenie kože, spracovanie kože, opracovanie kožušín, kreslenie, rysovanie laserom, laminovanie, ohňovzdorná úprava látok,
lemovanie alebo obšívanie látok, lemovanie šiat,
leštenie kože, satinovanie, leštenie kožušín, leštenie optických skiel, leštenie trením, likvidácia
odpadu, lisovanie ovocia, litografická tlač, magnetizácia, mletie, mlynárstvo, nekrčivá úprava šat-
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stva, obrábanie kovov, obrusovanie, farbenie obuvi, oddeľovanie farieb, odlievanie kovov, recyklácia odpadu, spaľovanie odpadu, spracovanie
odpadu, odstraňovanie, stieranie povrchov, ofsetové tlačenie, ohňovzdorná úprava textilu, odstraňovanie pachov z ovzdušia, pánske krajčírstvo,
spracovanie papiera, úprava papiera, pílenie, plátovanie, pokovovanie, poniklovanie, plátovanie
niklom, popúšťanie kovov, zmrazovanie potravín, pozlacovanie, plátovanie zlatom, predzrážanie látok, prenájom generátorov, prenájom pletacích strojov, prenájom vykurovacích zariadení,
preparovanie živočíchov, prešívanie, prešívanie
oblečenia, protimoľová úprava kožušín, protimoľová úprava textílií, rafinácia, rámovanie umeleckých diel, rytie, gravírovanie, satinovanie kožušín, sedlárska výroba, serigrafia, sieťotlač, spájanie materiálov na objednávku (pre tretie osoby), spájanie materiálov (pre tretie osoby), spájkovanie, spracovanie ropy, striebrenie, plátovanie striebrom, strihanie látok (služby), strihanie
látok (strihová služba), súkanie, úprava textilu,
úprava tkaním, tlačenie vzorov, tlač, tlačenie, tónovanie skla, triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu, údenie potravín, vodovzdorná úprava látok, úprava odevov, úprava šatstva proti zrazeniu, valchovanie, spracovanie vlny, úprava vody, vodovzdorná impregnácia látok, vulkanizácia
(úprava materiálov), prenájom vykurovacích zariadení, vypaľovanie keramiky, vyšívanie, čistenie vzduchu, osviežovanie vzduchu, zabíjanie zvierat na bitúnku, spracovanie kožušín na zákazku,
zhotovovanie kópií kľúčov, zinkografia, výroba
štočkov, zmrazovanie potravín, zubný laborant,
zváranie.
41 - Akadémie (vzdelávanie), cirkusy, cvičenie (praktické, ukážky), prenájom dekorácií, detské škôlky, diaľkové štúdium, digitálna tvorba obrazov
na vstupných zariadeniach, diskotéky (služby),
prenájom divadelných dekorácií, divadelné predstavenia, drezúra zvierat, elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), služby v oblasti estrád,
filmová tvorba, prenájom filmových premietačiek a ich príslušenstva, filmové štúdiá, prenájom
filmov, formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely, fotografická reportáž, fotografovanie, fotografovanie na mikrofilm, poskytovanie
služieb golfových ihrísk, gymnastický výcvik,
prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi,
hranie o peniaze, hudobné skladateľské služby,
informácie o možnostiach rekreácie, informácie
o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní,
internátne školy, kaligrafia (služby), prevádzkovanie kasín, služby kempingov so športovým
programom, výchovno-zábavné klubové služ-by,
kluby zdravia (telesné cvičenia), vydávanie kníh,
služby pojazdných knižníc, knižnice (požičovne
kníh), koncertné siene, sály, organizovanie a vedenie konferencií a kongresov, korešponden-čné
kurzy, organizovanie lotérií, meranie času na
športových podujatiach, prevádzkovanie múzeí,
služby nahrávacích štúdií, nahrávanie videopások, nočné kluby, obveselenie, služby poskytované orchestrami, organizovanie a vedenie dielní na výučbu, organizovanie a vedenie kolokvií,
organizovanie a vedenie koncertov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie
sympózií, organizovanie kultúrnych alebo vzde-
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lávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie športových súťaží, organizovanie súťaží
krásy, organizovanie súťaží (vedomostných alebo
zábavných), organizovanie živých vystúpení,
zábavné parky, pedagogické informácie, písanie
textov (okrem reklamných), plánovanie a organizovanie večierkov, pomoc pri výbere povolania
(poradenstvo v oblasti vzdelávania), poskytovanie elektronických publikácií online, poskytovanie (online) počítačových hier, postsynchronizácia, dabing, požičiavanie filmov, požičiavanie
filmových premietačiek a príslušenstva, požičiavanie potápačského výstroja, požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov, požičiavanie videopások, služby poskytované prázdninovými tábormi, zábava, výroba divadelných alebo iných predstavení, prekladateľské služby, prenájom audionahrávok, prenájom audioprístrojov, prenájom kinematografických filmov, prenájom osvetľovacích prístrojov
do divadelných sál a televíznych štúdií, prenájom
potápačského výstroja, prenájom rozhlasových
a televíznych prijímačov, prenájom štadiónov,
prenájom tenisových kurtov, prenájom videokamier, prenájom videorekordérov, prevádzkovanie
karaoke, prevádzkovanie kinosál, prevádzkovanie športových zariadení, redigovanie scenárov,
služby pre oddych a rekreáciu, reportérske služby, rezervácia vstupeniek, rozhlasová zábava, výroba rozhlasových a televíznych programov, školenie, skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť), služby športovísk, strihanie videopások,
telesné cvičenia, televízna zábava, zverejňovanie
textov okrem reklamných, titulky, tlmočenie posunkovej reči, tvorba videofilmov, umelecké módne agentúry, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a vedenie koncertov, nahrávanie na videopásky, prenájom videopások, predaj vstupeniek na zábavné predstavenia, náboženská výchova, výcvik, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vydávanie kníh a časopisov (online) v elektronickej forme, výroba (tvorba) videofilmov, vyučovanie,
vzdelávanie, zábava, pobavenie, živé predstavenia, prevádzkovanie zoologických záhrad, cvičenie zvierat, prenájom zvukových nahrávacích zariadení.
42 - Aktualizovanie počítačových programov,
analýzy výťažnosti ropných polí, architektonické
poradenstvo, architektúra (architektonické služby), podmorské bádanie, bakteriologický výskum,
chémia (služby), chemické analýzy, chemický
výskum, módne dizajnérstvo, geologické expertízy, expertízy (inžinierske práce), výskum v oblasti fyziky, geodézia, geologické expertízy, geologický prieskum, grafické dizajnérstvo, hosťovanie na počítačových stránkach (webových), inštalácia počítačových programov, interiérová výzdoba, poskytovanie internetových vyhľadávačov,
kalibrácia, kontrola kvality, kontrola ropných veží, výskum v oblasti kozmetiky, skúšky materiálu, meteorologické informácie, návrh počítačových systémov, navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo, obnova počítačových databáz, ochrana proti zavírusovaniu počítačov (služby), ochrana životného prostredia, overovanie pravosti umeleckých diel, prenájom počítačov, počítačové pro-
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gramovanie, aktualizovanie počítačových programov, inštalácia počítačových programov, poradenstvo v oblasti počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru,

služby, služby záhradných architektov, záhradníctvo, zdravotné strediská, zdravotnícka starostlivosť, zotavovne, zotavovne pre rekonvalescentov, zvieratá (upravovanie, česanie).

podmorský výskum, poradenstvo v oblasti úspory energie, posudzovanie ropných polí, predpovede počasia, meteorologické služby, prenájom
počítačového softvéru, prenájom webových serverov, prevod a konverzia počítačových programov a údajov, prevod údajov alebo dokumentov
z fyzických médií na elektronické médiá, priemyselné dizajnérstvo, prieskum ropných polí,
prieskum v oblasti využitia počítačov, ropný
prieskum, prieskumy (inžinierske práce), projektovanie stavieb, štúdie technických projektov,
vyhľadávanie ropy alebo ropný prieskum, servis
počítačových programov, vypracovanie stavebných výkresov, projektová činnosť, technická
kontrola automobilov, technický prieskum, skúšanie textilu, tvorba softvéru, urbanistické plánovanie, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), výskum v oblasti životného prostredia, biologický výskum, strojársky výskum, výťažnosť ropných polí, vytváranie a udržiavanie
počítačových stránok pre zákazníkov, vytváranie
oblakov, výzdoba interiérov, zememeračstvo.
43 - Služby barov, bufety (rýchle občerstvenia),
detské jasle, domovy dôchodcov, hotelierske služby, závodné jedálne, kaviarne, prevádzkovanie
kempingov, služby motelov, penzióny, poskytovanie hotelového ubytovania, poskytovanie ubytovania pre zvieratá, ubytovacie služby prázdninových táborov, prenájom prechodného ubytovania, prenájom prednáškových sál, prenájom prenosných stavieb, prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov, prenájom turistických stanov, príprava a dodávka jedál na objednávku do domu, samoobslužné reštaurácie, reštaurácie (jedálne), rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, turistické ubytovne, ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny).
44 - Aranžovanie kvetov, aromaterapeutické služby, česanie zvierat, služby chiropraktikov, plastická chirurgia, chov zvierat, detoxikácia toxikomanov, služby farmaceutov (príprava predpísaných
liekov), farmaceutické poradenstvo, fyzioterapia,
hnojivá a iné poľnohospodárske chemikálie, implantovanie vlasov, kadernícke salóny, navrhovanie
úprav krajiny, služby krvných bánk, parné kúpele, verejné kúpele na účely hygieny, lekárske služby, liečenie stromov, manikúra, masáže, služby
nemocníc, ničenie buriny, ničenie škodcov (v poľnohospodárstve, záhradníctve, lesníctve), služby
optikov, ošetrovateľské služby, služby pôrodných asistentiek, prenájom poľnohospodárskych
nástrojov a zariadení, psychologické služby, rastlinné škôlky, salóny krásy, sanatóriá, služby sauny, služby solárií, starostlivosť o čistotu zvierat
chovaných v domácnosti, stomatológia, liečenie
stromov, súkromné sanatóriá alebo kliniky, telemedicínske služby, služby termálnych kúpeľov,
tetovanie, údržba trávnikov, umelé oplodňovanie,
útulky, zhotovovanie vencov, veterinárna pomoc,
služby vizážistov, vnútorné umelé oplodňovanie,
vzdušné a pozemné rozptyľovanie hnojív, poľnohospodárskych chemických látok, záhradkárske

45 - Služby agentúr pre adopciu, manželské agentúry, svadobné agentúry, služby arbitráže, spravovanie autorských práv, kontrola batožiny z bezpečnostných dôvodov, poradenstvo v oblasti bezpečnosti, obývanie bytov a domov počas neprítomnosti majiteľov, civilná ochrana, detektívne kancelárie, opatrovanie detí doma, opatrovanie domácich zvierat doma, registrácia doménových mien,
sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva, hasenie požiaru, prenájom hasiacich prístrojov, zostavovanie horoskopov, inšpekcia továrne
kvôli bezpečnosti, komerční právnici (služby),
služby krematórií, licencie na počítačové programy (právna služby), licencia práv duševného
vlastníctva, mediačné služby, vrátenie nájdených
predmetov, pátranie po nezvestných osobách, nočná stráž, nočné stráženie, požičiavanie oblekov
a večerných šiat, organizovanie náboženských
obradov, pátranie po minulosti osôb, otváranie
bezpečnostných zámkov, pátranie po stratených
osobách, pohrebné služby, pohreby, poradenstvo
v oblasti bezpečnosti, poradenstvo v oblasti práv
duševného vlastníctva, požičiavanie oblečenia, požičiavanie odevov, požičovňa šiat, právny výskum, prenájom protipožiarnych alarmov, sledovanie alarmov proti krádeži, sprevádzanie do spoločnosti, sprevádzanie do spoločnosti (gardedáma), zoznamovacie služby.
(540)

(591) modrá, oranžová, žltá, biela
(731) Russo Gabriel, Tulská 15, 974 04 Banská Bystrica, SK;

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

926-2007
24.5.2007
3, 5, 16, 35
3 - Aromatické prípravky na použitie v domácnosti, aromatické látky, aromatické látky do nápojov, čistiace mlieka na toaletné účely, kozmetické prípravky, kozmetické prípravky do kúpeľa,
kozmetické prípravky určené na starostlivosť o pleť;
prípravky na starostlivosť o pleť tváre a tela vrátane obrusovacích krémov, pleťových vôd, čistiacich prípravkov, odlupovacích prípravkov, zvlhčovacích prípravkov a chladivých prípravkov a tiež
šampóny, kondicionéry a prípravky na úpravu
a tvarovanie vlasov.
5 - Farmaceutické prípravky a substancie na humánne a veterinárne použitie, lekárnické výrobky, veterinárske výrobky, hygienické výrobky, lieky, veterinárne prípravky, 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 škodcov, fungicídy, herbicídy; doplnky stravy pozostávajúce z vitamínov, minerálov, rastlín
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(byliniek); vitamíny a minerály, vitamínové prípravky, dietetické substancie používané na lekárske účely, doplnky k výžive, rastlinné substancie,
liečivé rastliny, výrobky a prípravky z nich, liečivé byliny, výrobky a prípravky z nich, potravinové prípravky a doplnky všetkých druhov ako
posilňujúce požívatiny, doplnková výživa na liečebné účely, posilňujúce prípravky, prípravky
obsahujúce biochemické katalyzátory najmä pre
fyzicky aktívne osoby, rekonvalescentov a chorých, farmaceutické a liečebné prípravky na humánne použitie, liečebné rastlinné výťažky, extrakty, esencie, koncentráty a éterické oleje, medicinálne emulzie, medicinálne čaje, balzamy na
lekárske účely, cukrovinky s liečivými prísadami, liečivé korene, liečivé čaje, bylinkové čaje,
jedlé rastlinné vlákniny s výnimkou výživných,
dietetické látky a potraviny upravené na lekárske
účely, potravinové prípravky a doplnky ako posilňujúce požívatiny v každej forme, napr. kapsuly, tabletky, prášok, granuly, masť, emulzia, dietetické nápoje, liečivé nápoje, dietetické výrobky
patriace do tejto triedy, najmä dietetické pečivo,
sucháre, sušienky, piškóty, keksy, obilné prípravky, cukrovinky, bonbóny, pastilky, kapsuly,
žuvačky, čokoláda, jedlé rastlinné vlákniny;
všetky uvedené tovary sú na lekárske a farmaceutické účely.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby uvedené v triede 16, kancelárska technika a
náhradné diely uvedené v triede 16, príslušenstvo
kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Maloobchodná činnosť v potravinárskej oblasti, lekárnickej oblasti, strojárskej oblasti, elektrotechnickej oblasti, v oblasti spotrebnej elektroniky, hutníckej oblasti, stavebnej oblasti, drevárskej oblasti, s výpočtovou technikou, s kancelárskou technikou, s počítačmi a ich príslušenstvom,
s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov, s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače, so softvérom, s počítačovými hrami, so
zdravotníckym materiálom, s kožiarskym tovarom, s papierom a papiernickými výrobkami, s polygrafickými výrobkami, s odevami, s textilom,
s kozmetickými výrobkami, s čistiacimi prostriedkami, s hračkami, s alkoholickými a nealkoholickými
nápojmi,
s
dopravnými
prostriedkami, autosúčiastkami, s tabakovými
výrobkami, s ovo-cím, so zeleninou, s
poľnohospodárskymi produktmi, s kvetmi, s
ropou
a
ropnými
produktmi,
s palivami, s olejmi, s pohonnými hmotami, s kamenárskymi výrobkami, s obrábacími strojmi, so
stavebnými strojmi, s poľnohospodárskymi strojmi a s náradím, činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných
textov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, aranžovanie výkladov, inzertné činnosti, obchodné prieskumy, obchodný manažment, marketingové štúdie, analýzy nákladov, kopírovanie, organizovanie výstav na obchodné, komerčné a reklamné účely; poradenstvo v obchodnej činnosti,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, prenájom kancelárskych strojov a zariadenia.
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(540) VIALIFE
(731) Pačuta Michal, MVDr., Agátova 2611/16, 075 01
Trebišov, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

928-2007
25.5.2007
35, 38, 39, 41, 42
35 - Vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na
komerčné alebo reklamné účely, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných oznamov, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
38 - Elektronická pošta, hlasová odkazová služba,
vysielanie káblovej televízie, komunikácia prostredníctvom optických káblov, komunikácia
mobilnými telefónmi, počítačová komunikácia,
komunikácia pomocou počítačových terminálov,
posielanie správ, posielanie telegramov, poskytovanie priestoru na diskusiu na internete, poskytovanie prístupu do databáz, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, prenos telegramov, poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákup, televízne vysielanie, telexové
služby, tlačové kancelárie, výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
39 - Organizovanie exkurzií, informácie o preprave, informácie o doprave, organizovanie ciest,
organizovanie turistických plavieb, preprava cestujúcich, rezervácia miesteniek na cestovanie, rezervácia (v doprave), sprevádzanie turistov, turistické prehliadky, služby poskytované výletnými
loďami, organizovanie výletov, rezervácia zájazdov, vzdušná doprava.
41 - Informácie o možnostiach rekreácie, informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie koncertov, organizovanie
a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie živých vystúpení, parky zábavné, plánovanie a organizovanie večierkov, služby prázdninových táborov (zábava), organizovanie predstavení (manažérske služby), informácie
o možnostiach rekreácie, služby pre oddych a rekreáciu, reportérske služby, služby športovísk,
organizovanie športových súťaží, organizovanie
vedomostných a zábavných súťaží, zábavné parky,
živé predstavenie, zábava, pobavenie.
42 - Predpovede počasia, meteorologické služby.

(540) last minute počasie
(731) Travel.Sk s. r. o., Kopčianska 65, 851 01 Bratislava, SK;
(210) 933-2007
(220) 25.5.2007
9 (511) 32, 35, 38, 41
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stvenie z kukuričných výrobkov; čokolády, čokoládové dresingy; vínová guma; ovocná guma;
žuvačky; pelendrek.

(511) 32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); nealkoholické aperitívy;
energetické nápoje; izotonické nápoje; nápoje
z nealkoholických štiav; nealkoholické výťažky

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

937-2007
25.5.2007
3, 30
3 - Éterické oleje.
30 - Ryža, cestoviny, cukor; cereálie, obilné výrobky; čaj, káva, kakao; čokoláda na pitie, príchuti do nápojov s výnimkou esencií; kávové príchuti, kávové výťažky, cukrovinky; cukríky; lístkové
cesto, múčniky, keksy; zmrzliny, zmrzlinové výrobky, mrazené sladkosti; mrazené dezerty, penové šerbety (zmrzlinové nápoje); rýchle občer-

(540)

KATJES - MENEJ KALÓRIÍ
NEŽ SLADKOSTI

(731) KATJES FASSIN GMBH + CO. KG, Dechant - Sprunken str. 53-57, 46446 Emmerich, DE;
(740) Dedák Štefan, JUDr., Bratislava, SK;

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

938-2007
28.5.2007
11, 37, 39, 42
11 - Zariadenia na klimatizáciu a chladenie.
37 - Montáž chladiacich a klimatizačných zariadení a vzduchotechnických prvkov a ich uvedenie do prevádzky, záručný a pozáručný servis
chladiacich a klimatizačných zariadení a vzduchotechnických prvkov.
39 - Dodávky uvedených zariadení.
42 - Projektovanie chladiacich a klimatizačných
zariadení, technická poradenská služba v oblasti
klimatizácie a chladiacich a vzduchotechnických
zariadení.

(540)

(591) čierna, modrá
(731) COM - KLIMA, s. r. o., Hradná 3, 945 01 Komárno, SK;

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

949-2007
29.5.2007
5, 30, 35
5 - Dietetický chlieb všetkých druhov, dietetické
pekárenské a cukrárenské výrobky a cukrovinky,
dietetické výrobky obilné, kukuričné, strukovinové a ich zmesi na lekárske účely, dietetické
cestoviny a cereálne výrobky na lekárske účely.
30 - Chlieb všetkých druhov, nekysnutý chlieb,
rožky, sendviče, pekárske a cukrárske výrobky
a cukrovinky, jemné a trvanlivé pečivo, sucháre,
sušienky, biskvity, keksy, oblátky, zákusky, múčne jedlá, tyčinky, krekery (slané pečivo), perníky,
medovníky, cestá na koláče, pirohy (cestoviny),
pirôžky s mäsom, pizza, palacinky, pralinky, torty, cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov, ovocné želé (cukrovinky), marcipán, puding,
jedlé ozdoby na torty, výrobky obsahujúce obilniny alebo strukoviny a zmesi z nich, výrobky
z obilia, pochutiny na báze obilnín, zmrzlina,
mrazené zmrzlinové krémy, 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, cestovinové výrobky, rezance.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
v oblasti predaja pekárenských a potravinárskych
výrobkov, drogériových výrobkov, odevov, obuvi, textilu, nábytku, strojárskych výrobkov, elektrotechnických výrobkov, železiarskeho tovaru, kuchynských potrieb a športových potrieb.
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(540)

(731) LIBEX, s. r. o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina, SK;
(740) United BG, a. s., Považská Bystrica, SK;

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

950-2007
29.5.2007
19, 35, 36, 37
19 - Nekovové stavebné materiály, stavebné zmesi, stavebná malta, stavebné omietky, stavebné
prvky z betónu, kameň, umelý kameň, keramické
obklady a dlaždice, pálená krytina a kamenina
pre stavebníctvo.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 19; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v oblasti stavebnín; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 36
a 37.
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; realitné
kancelárie, správa nehnuteľností, obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
37 - Prípravné práce pre stavbu; obkladačské a dláždičské práce; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.

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

(540) FASTEX
(731) FASTRADE SK, s. r. o., Odorín 178, 053 22 Odorín, SK;

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

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

952-2007
30.5.2007
19
19 - Stavebné materiály s výnimkou kovového.

(540) Dachrol
(731) FASTRADE SK, s. r. o., Odorín 178, 053 22 Odorín, SK;

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

953-2007
30.5.2007
17, 19, 24
17 - Umelé vlákna s výnimkou vlákien pre textilný priemysel.
19 - Geotextílie; nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo.
24 - Textilné látky.

(540) GEOTEX
(731) FASTRADE SK, s. r. o., Odorín 178, 053 22 Odorín, SK;

955-2007
30.5.2007
6, 11
6 - Kovové komíny, dymovody.
11 - Ventilátory (ako súčasť vetracích zariadení);
komínové dúchadlo, ventilátor; komínové rúry, dymovody; vetracie zariadenie.

(540) AIRHAWK
(731) FASTRADE SK, s. r. o., Odorín 178, 053 22 Odorín, SK;

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

(540)

(731) Chelsea Stone s. r. o., Sebedražská 679/8, 971 01
Prievidza, SK;
(740) United BG, a. s., Považská Bystrica, SK;

954-2007
30.5.2007
17, 19, 24
17 - Tkaniny zo sklených vlákien na izoláciu.
19 - Stavebné materiály s výnimkou kovových.
24 - Textilné látky.

956-2007
30.5.2007
17, 19
17 - Umelohmotné fólie, nie ako obaľovací materiál; fólie z plastických materiálov na poľnohospodárske účely.
19 - Cestné značky (pásy a platne zo syntetických materiálov).

(540) FOLSTER
(731) FASTRADE SK, s. r. o., Odorín 178, 053 22 Odorín, SK;

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

957-2007
30.5.2007
17, 19
17 - Lepiace pásky s výnimkou pások pre domácnosť na lekárske a kancelárske účely.
19 - Lepenky na stavebné účely.

(540) FASTAPE
(731) FASTRADE SK, s. r. o., Odorín 178, 053 22 Odorín, SK;

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

958-2007
30.5.2007
17, 19, 37
17 - Umelohmotné fólie, nie ako obaľovací materiál; látky na izolovanie budov od vlhkosti; izolačné žiaruvzdorné materiály; izolačné materiály.
19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového.
37 - Izolovanie proti vlhkosti.

(540) NOPOVKA
(731) FASTRADE SK, s. r. o., Odorín 178, 053 22 Odorín, SK;
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na podporu pri chôdzi, horolezecké palice, koža,
imitácia kože, kožené alebo kožou potiahnuté škatule, kožené nite, šnúrky, kožené obloženia nábytku, kožušinové pokrývky, kožušiny, náhubky,

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

959-2007
30.5.2007
17, 19, 37
17 - Látky na izolovanie stavieb od vlhkosti; izolačné materiály.
19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového.
37 - Izolovanie proti vlhkosti.

(540) DUPIZOL
(731) FASTRADE SK, s. r. o., Odorín 178, 053 22 Odorín, SK;

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

960-2007
30.5.2007
17, 19, 37
17 - Látky na izolovanie stavieb od vlhkosti; tepelné izolanty (nevodivé materiály).
19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového.
37 - Izolovanie proti vlhkosti.

(540) FASMATE
(731) FASTRADE SK, s. r. o., Odorín 178, 053 22 Odorín, SK;

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

961-2007
30.5.2007
35, 37, 39
35 - Marketingové štúdie; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť).
39 - Distribúcia tovaru.

(540) FASTRADE
(731) FASTRADE SK, s. r. o., Odorín 178, 053 22 Odorín, SK;

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

964-2007
30.5.2007
10, 18, 24, 25, 35
10 - Plachty na použitie pri inkontinencii, chirurgické plachty, nepremokavé plachty na postele,
plachty a povlaky chirurgické, chirurgické sterilné plachty, posteľná bielizeň na chirurgické účely, šijacie materiály, elastické pančuchy na chirurgické účely, elastické nákolenníky a pančuchy,
pančuchy na kŕčové žily, rukavice z konských vlasov na masáž, rukavice na masáž, brušné korzety,
odevy do operačných sál, ortopedické pásky a bandáže na spevnenie kĺbov, ortopedická obuv, ortopedické vložky do topánok, zdravotná obuv, podporné vložky na ploché nohy, podušky na lekárske účely, podušky (vyhrievané) elektrické na lekárske účely, tehotenské pásy, vankúše proti nespavosti, vankúše a vankúšiky proti preležaninám.
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach, surové kože,
kufre a cestovné tašky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice, biče, postroje a sedlárske výrobky, kabelky, kabelkové rámy, peňaženky, kufre, kufríky, diplomatické kufríky, aktovky, školské tašky, plážové tašky, batohy, lodné kufre,
torby, ruksaky, cestovné obaly na odevy, palice

obojky pre zvieratá, postroje pre zvieratá, opraty,
kľúčenky z kože (kožená galantéria), poľovnícke
tašky, puzdrá na navštívenky, vaky pre turistov,
vrecká z kože na balenie.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky a pokrývky na stôl, látky na textilné využitie, tkaniny
patriace do triedy 24, posteľné pokrývky a prikrývky, textilné tapety, textílie na obuv, umývacie rukavice, utierky na riad, textilné utierky, textilné obrúsky na odstraňovanie líčidiel a šminiek,
odličovacie obrúsky, textilné obrúsky, textilné
obrúsky ako prestieranie, látkové značky, bavlnené textílie, plátenná bielizeň, posteľná a stolová
bielizeň, látky s imitáciou kože, cestovné prikrývky, čalúnnické látky, dverové závesy, gáza,
závoj, látky z hodvábu, hrubé plátno, jutová látka, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, moleskin ako textília, sieťky proti moskytom, poťahy na nábytok, netkané textílie, obliečky na matrace, obliečky na podušky, obliečky na vankúše,
obrusy, nie papierové, plachty, pleteniny, prikrývky, textilné podšívky, vlajky s výnimkou papierových, textilné vreckovky, záclonky, zástavky s výnimkou papierových, textilné alebo umelohmotné závesy.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy, konfekcia,
oblečenie, detská obuv, vysoká obuv, celé topánky, pracovná obuv patriaca do triedy 25, spodná
bielizeň, bundy, boa, body, cyklistické oblečenie,
cylindre, čelenky, čiapky, chrániče uší ako pokrývka hlavy, detská výbavička, textilné detské
plienky, goliere, kabáty, kapucne, klobúky, kombiné, kombinézy ako oblečenie, korzety, kostýmy, obleky, košele, kožušiny ako oblečenie, krátke kabátiky, peleríny, krátke kabáty s kapucňou,
krátke nohavice jazdecké alebo spodné, kravaty,
kúpacie plášte, manžety ako časti odevov, náprsenky, nohavice, opasky, pančuchy, pančuškové
nohavice, pánske spodky, papuče, plášte, plavky,
plážová obuv, plážové oblečenie, obuv a plášte
na kúpanie, pleteniny ako oblečenie, oblečenie
z imitácie kože, podprsenky, pokrývky hlavy,
ponožky, pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, rukavice, saká, spodničky, sukne, šály, šaty, šatky,
šerpy, tielka, potníky, tričká, vesty, uniformy, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, župany,
vrecká na odevy, gymnastické dresy, maškarné
kostýmy, šilty na pokrývky hlavy, celé topánky,
galoše, podpätky, sandále, šnurovacie topánky, športová obuv, kožené rukavice.
35 - Maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby v oblasti textilu, posteľnej bielizne, bytového
textilu, odevov, obuvi, textilných výrobkov, galantérie, kožušín, ozdôb a doplnkov pre textil, maloobchodné a veľkoobchodné služby supermarketov a hypermarketov, zhromažďovanie rozličných výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy)
s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto
výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to
prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo
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prostredníctvom telenákupu, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náboro-

rové vlajky, papierové zástavky, pútače z papiera
alebo lepenky, pečiatky, pečate, pečatné vosky,
písacie potreby, papiernický tovar, obálky, obaly,
nálepky, netextilné etikety, kancelársky papier, lis-

vých materiálov, obchodný manažment a riadenie, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, marketingové štúdie, 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, administratívne spracovanie obchodných objednávok, obchodné rady a informácie spotrebiteľom, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu,
obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35
až 45.

tový papier, papierové pásky, baliaci papier, albumy, atlasy, plastové fólie na balenie, formuláre,
predmety z kartónu, lepiace štítky, lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, spisové obaly, stolové prestieranie z papiera, papierové servítky, papierové utierky, vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov, obalové materiály z plastických hmôt, ktoré
nie sú zahrnuté v iných triedach, plastikové obaly, vrecúška a tašky ako obalové materiály.
35 - Reklama, reklamné činnosti, reklamné agentúry, online reklama v počítačovej komunikačnej
sieti, 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, návrh a úprava reklamných materiálov, návrh reklamných manuálov, vydávanie a aktualizovanie
reklamných alebo náborových materiálov, záznam,
prepis, zostavovanie, kompilácia a systematizácia
písomných oznámení a záznamov, prieskum trhu,
prieskum vzťahov s verejnosťou, sekretárske služby, zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, vedenie kartoték v počítači, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch,
kompilácia štatistických údajov, maloobchodná
a veľkoobchodná činnosť v oblasti papiernického
tovaru, písacích potrieb, kancelárskych potrieb
použitých ako reklamné alebo darčekové predmety, kníh, časopisov a periodík, prenájom kancelárskych strojov, zariadení, kopírovacích strojov, predajných automatov, kopírovanie alebo
rozmnožovanie dokumentov, organizovanie výstav
na obchodné a reklamné účely, podpora predaja
pre tretie osoby, poradenstvo a pomoc pri riadení
obchodných aktivít, odborné obchodné poradenstvo, obchodné alebo podnikateľské informácie,
fakturačné služby, lobistické služby na obchodné
účely, služby porovnávania cien, sprostredkovanie obchodu s tovarom, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu, obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach
41 a 42 prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Vydávanie kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, služby v oblasti estrád, zábavy
a kultúrnych podujatí, služby na verejnú prezentáciu umeleckých a literárnych diel za účelom
kultúrnym alebo vzdelávacím, fotografovanie, filmová a fotografická tvorba, vzdelávanie, školenia, informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy, služby nahrávacích štúdií, organizovanie
a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav,
organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží,
súťaží krásy, živých vystúpení, zverejňovanie textov iných ako reklamných, výroba rozhlasových
alebo televíznych programov, zábava, pobavenie,

(540) Aarya's
(731) BOLLYWOOD, s. r. o., Stará Vajnorská 17, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

973-2007
31.5.2007
29, 30, 39
29 - Sušená zelenina.
30 - Aromatické prípravky do potravín, chuťové
prísady, čierne korenie, korenie (spices), karí (korenie), paprika (korenie), nové korenie, zázvor
(korenie), koreniny, príchuti do potravín (s výnimkou esencií a éterických olejov), kuchynská
soľ, sušené záhradné bylinky ako chuťové prísady.
39 - Balenie tovarov.

(540)

(591) modrá, červená, zelená, oranžová, fialová, čierna,
biela, žltá, hnedá
(731) THYMOS, spol. s r. o., Popradská 518, 059 52
Veľká Lomnica, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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975-2007
31.5.2007
16, 35, 41, 42
19 - Fotografie, grafické zobrazenia, plagáty všetkých druhov a rozmerov, prospekty, reklamné
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým
kancelárske potreby použité ako reklamné alebo
darčekové predmety, grafiky, obrazy, plány, podložky na písanie, zaraďovače, šanóny, pohľadnice, skicáre, stojany na fotografie, šablóny, záložky do kníh, zemepisné mapy, zoznamy, knihy,
brožúry, časopisy, periodiká, tlačivá, ročenky,
katalógy, kalendáre, príručky, publikácie, papie-
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distribúcia filmov, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu.
42 - Grafický a priemyselný dizajn, navrhovanie
obalov, navrhovanie grafických manuálov, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok pre
zákazníkov, hosťovanie na počítačových stránkach, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru a softvéru, inštalácia počítačových programov,
prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, prenájom
CD diskov, DVD diskov obsahujúcich obchodné
a finančné informácie, prevod a konverzia údajov
a dokumentov z fyzických médií na elektronické
médiá, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.

(540) ARTACTIVE
(731) Artactive, s. r. o., Lovinského 43, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

986-2007
4.6.2007
3, 5, 8, 9, 10, 16, 20, 21, 32, 44
3 - Kozmetické prípravky na starostlivosť o vlasy
a nechty, kozmetické prípravky na starostlivosť
o pleť, kozmetické prípravky na starostlivosť o pery, kozmetické prípravky pri holení, kozmetické
prípravky na depiláciu, kozmetické prípravky pri
opaľovaní, kozmetické prípravky na starostlivosť
o nohy, kozmetické prípravky pre intímnu hygienu, dekoračná kozmetika, mydlá a telové mydlá,
prípravky do kúpeľa, antiperspiranty, dezodoranty, parfumy, lubrikačné a sono gély, inco kozmetika, masážne prípravky, liečebná kozmetika, prípravky na čistenie zubov, dentálne nite, vatové tyčinky a kozmetické tampóny, pemzy, čistiace
prípravky.
5 - Farmaceutické prípravky, absorpčné tampóny, absorpčná vata, alkohol na liečebné účely,
alkaloidy na lekárske účely, analgetiká, anestetiká, antibakteriálne prípravky, chemické antikoncepčné prípravky, antipyretiká, antiseptiká, antiuratiká, bahno liečivé, bakteriálne prípravky na lekárske a veterinárne účely, balzamy na lekárske
účely, aseptická vlna na lekárske účely, bikarbonát sodný na farmaceutické účely, bielkovinová
potrava na lekárske účely, potrava na farmaceutické účely, bielkovinami obohatené mlieko na
lekárske účely, biocídy, prostriedky proti bolestiam hlavy, tyčinky proti bradaviciam, bróm na
farmaceutické účely, liečivé rastliny, bylinkové
čaje na lekárske účely, liečivé čaje na lekárske
účely, cigarety (netabakové) na lekárske účely,
cukor na lekárske účely, cukrovinky s liečivými
prísadami, žuvačky s liečivými prísadami, vonné
soli, chemické činidlá na lekárske, farmaceutické
a veterinárne účely, čapíky, čistiace prípravky na
kontaktné šošovky, prípravky na čistenie vzduchu, dezinfekčné prípravky, dezodoranty, diagnostické prípravky na lekárske účely, dietetické nápoje a potraviny upravené na liečebné účely, dietetické prípravky pre deti a chorých, minerálne
doplnky potravín, digestíva na farmaceutické
účely, drogy na liečebné účely, droždie na farma-

ceutické účely, prípravky na starostlivosť o ústnu
dutinu, enzymatické prípravky na lekárske a veterinárne účely, gáza na obväzovanie, glukóza na
lekárske účely, repelenty, hormóny na lekárske
účely, obklady (chladiace a tepelné) a náplasti,
lekárske prípravky na chudnutie, chemicko-farmaceutické prípravky, chinín na lekárske účely,
jódová tinktúra, gáfor na lekárske účely, obrúsky
(hygienické), liečivé prípravky do kúpeľov, prísady do krmív na lekárske účely, prostriedky na
kurie oká, liečivá pre veterinárnu medicínu, lekárničky prenosné plné, leukoplast, minerálne vody a soli na lekárske účely, mlieko pre dojčatá,
nápoje dietetické upravené na lekárske účely, potrava pre dojčatá, prsné vložky, kapsuly na farmaceutické účely, liečivé korene, terapeutické
prípravky na kúpele, laktóza, lecitín na lekárske
účely, liečivá na zuby, liečivá pre humánnu medicínu, liečivá na veterinárne účely, sladké drievko na farmaceutické účely, lieky tekuté, lepidlá
na umelé chrupy; tekuté masti na farmaceutické
a lekárske účely; semená celé alebo mleté na lekárske účely, farmaceutické prípravky proti lupinám, masti na farmaceutické účely, sušené mlieko pre dojčatá, prípravky proti poteniu nôh, liečivá posilňujúce nervovú sústavu, vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske účely, farmaceutické prípravky na starostlivosť o pokožku,
pomády na lekárske účely, toniká na lekárske
účely, prečisťujúce prípravky, preháňadlá, sedatíva, séra, sirupy na farmaceutické účely, uhlie
živočíšne na farmaceutické účely, prípravky na
upokojenie, vakcíny, vata na lekárske účely, tampóny napustené farmaceutickými vodičkami, protiparazitické obojky pre zvieratá, umelé sladidlá na
lekárske účely, sušené plody na lekárske účely,
suroviny na prípravu magistraliter, činidlá na
farmaceutické účely, lieky a liečivá pre tráviaci
trakt a metabolizmus, krv a krvotvorné orgány,
kardiovaskulárny systém, dermatológiu, urogenitálny trakt a pohlavné orgány, systémové hormonálne liečivá, antiefektíva pre systémovú aplikáciu, cytostatiká a imunomodulačné liečivá, muskuleskeletárny systém, nervový systém, antiparazitiká, respiračný systém, zmyslové orgány, prípravky na lekárske použitie, vitamíny, minerály,
stopové prvky a ich kombinácie, diétne a nutričné prípravky a liečivá, medicinálne a bylinné sirupy, výťažky z liečivých bylín a kombinované
prípravky z vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov, potravinové doplnky
obohatené vitamínmi alebo minerálmi alebo stopovými prvkami, vitamínové prípravky, multivitamínové preparáty, minerály a multivitamínové
preparáty, vitamínová a minerálna výživa vo forme koncentrátov, kĺbová výživa, výživa pre športovcov, prípravky na potenciu, prípravky na prostatu, prípravky na klimakterické problémy a iné
doplnky výživy, prípravky proti chrípke a nachladnutiu, menštruačné vložky, menštruačné tampóny, veterinárne prípravky a substancie; prísady
do krmív pre zvieratá, dezinfekčné prípravky,
púdre, spreje a goliere, všetko na zabíjanie bĺch,
všetko na použitie pre zvieratá.
8 - Britvy, holiace strojčeky, klieštiky na nechty
a na očné riasy, kovové nástroje a náradia na manikúru a pedikúru, nožničky, pilníky, pinzety, ži-
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letky, puzdrá na holiace potreby, puzdrá na manikúru a pedikúru.
9 - Okuliare, puzdrá na okuliare a kontaktné šošovky, laboratórne potreby patriace do tejto triedy.
10 - Obväzový materiál (krytie klasické, krytie špeciálne, obvínadlá a obväzy), nohavičky fixačné,
nohavičky plienkové, podložky absorpčné, urinálne kondómy, urinálne vrecká, ostatné príslušenstvo prostriedkov na inkontinenciu, ochranné
a čistiace prostriedky stomických pomôcok, stomické podložky, stomické vrecká, stomické zátky, irigačné súpravy, bandáže a ortézy dolných
a horných končatín, bandáže a ortézy trupu, chrbtice, návleky na ruky, rukavice k protézam, prsné
epitézy, brušné korzety, kompresívne pančuchy a
návleky (nohavičky pančuchové, pančuchy kompresívne, návleky), elastické pančuchy na chirurgické účely, pomôcky pre diabetikov (glu-komery,
inzulínové perá, inzulínové pumpy, ihly k inzulínovým perám, testovacie prúžky), barly, palice,
chodidlá, nástavce na palice, nástavce na WC,
izbové WC, vaňové a sprchové sedačky, polohovacie prostriedky, ortopedické vložky do topánok, zdravotná obuv (ortopedické topánky), injekčné striekačky na lekárske účely, ihly na lekárske účely, lancety, teplomery na lekárske účely, prístroje na meranie krvného tlaku, zdravotné
pomôcky pre sluchovo postihnutých, zdravotné
pomôcky pre zrakovo postihnutých, zdravotné
pomôcky respiračné a inhalačné, vozíky a príslušenstvo pre zdravotne postihnutých, tehotenské
a ovulačné testy, testy na alkohol a drogy, kondómy, prezervatívy, masážne a cvičebné prístroje
a pomôcky, aerosólové dávkovače na lekárske
účely, banky lekárske, pomôcky na čistenie telových dutín, dávkovače piluliek, cumlíky, detské
fľaše, chirurgické dlahy, fyzioterapeutické zariadenia, chirurgické nite, chirurgické ihly, chrániče
na prsty na lekárske účely, chrániče sluchu, umelé chrupy, implantáty chirurgické, inhalátory,
kvapkadlá na lekárske účely, pomôcky na dojčenie, chirurgické rukavice, fľaše na lekárske účely,
lyžice na odmeriavanie liečiv, podložky na lôžka,
postele špeciálne vyrobené na lekárske účely,
podložky na lekárske účely, misky na lekárske
účely, posteľové misy, nábytok na lekárske účely, nádobky na aplikáciu liekov, elastické nákolenníky, naslúchacie aparáty, naslúchadlá pre nedoslýchavých, odsávačky materského mlieka, ochranné podušky proti preležaninám, ortopedické pomôcky, elektricky vyhrievané pomôcky na lekárske potreby, protézy vlasové, rúška pre nemocničný personál, tampóny do uší na lekárske účely, fonometre na meranie krvného tlaku, vrecúška
s ľadom na lekárske účely, zubné prístroje a nástroje, podušky na dojčenie, antikoncepčné prípravky s výnimkou chemických.
16 - Detské plienky z papiera alebo celulózy, toaletný papier, vreckovky a obrúsky, vlhčené vreckovky a obrúsky, utierky, publikácie.
20 - Zrkadielka.
21 - Hrebene, zubné kefky, puzdrá na hrebene,
puzdrá na toaletné potreby.
32 - Minerálne vody, ovocné nápoje a ovocné
šťavy, iónové nápoje, nutričné nápoje a nápoje na
chudnutie.
44 - Lekáreň, lekárenské služby, farmaceutické
služby, farmaceutické poradenstvo, poskytovanie
lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni so
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zabezpečením individuálne pripravovaných liekov, poradenstvo v oblasti zdravia, zdravej výži-

vy a zdravotných pomôcok, zdravotnícka starostlivosť, zdravotná starostlivosť, poskytovanie
liečebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom
zdravotníckom zariadení.
(540)

(731) Sun Pharma AG, Baarerstrasse 12, 6300 Zug, CH;
(740) Ivančo, Rigo & Kukura s. r. o., Košice, SK;

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

988-2007
4.6.2007
6, 10, 14, 18, 21, 24, 35
6 - Drobné ozdobné predmety z mosadze a kovu,
umelecké diela z bronzu, busty z obyčajných kovov, figuríny a sošky z obyčajných kovov, krúžky na kľúče z obyčajných kovov, kovové kovania na vychádzkové palice, kovové nádoby na
potraviny, kovové nádoby (plechovky), kovové
identifikačné náramky na použitie v nemocniciach, obalové nádoby z kovu, kovové vývesné
a identifikačné štítky, kovové držiaky na uteráky,
zvončeky, zvončeky pre zvieratá, obyčajné kovy
a ich zliatiny, stavebný materiál z kovu, prenosné
stavby z kovu, kovový materiál na železničné trate, káble a drôty z obyčajných kovov s výnimkou
elektrických, železiarsky tovar, drobný železiarsky tovar, kovové potrubia a rúry, bezpečnostné
schránky, iné výrobky z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, rudy.
10 - Plachty na použitie pri inkontinencii, chirurgické plachty, nepremokavé plachty na postele,
plachty a povlaky chirurgické, chirurgické sterilné plachty, posteľná bielizeň na chirurgické účely, šijacie materiály, elastické pančuchy na chirurgické účely, elastické nákolenníky a pančuchy, pančuchy na kŕčové žily, rukavice z konských vlasov na masáž, rukavice na masáž, brušné korzety, odevy do operačných sál, ortopedické
pásky a bandáže na spevnenie kĺbov, ortopedická
obuv, ortopedické vložky do topánok, zdravotná
obuv, podporné vložky na ploché nohy, podušky
na lekárske účely, vyhrievané elektrické podušky
na lekárske účely, tehotenské pásy, vankúše proti
nespavosti, vankúše a vankúšiky proti preležaninám.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov alebo výrobky pokovované drahými
kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach,
šperky, drahokamy, hodinárske výrobky a iné
chronometre, budíky, bižutéria, šperky a bižutéria ako imitácie šperkov, šperky z drahých kovov
a drahokamov, manžetové gombíky, kravatové
ihlice, amulety, prívesky, medailóny, medaily,
odznaky z drahých kovov, drahé kovy ako surovina alebo polotovar, figuríny, busty, sochy a sošky z drahých kovov, ingoty z drahých kovov, kazety na šperky, škatule, schránky z drahých kovov, umelecké diela z drahých kovov, medené
pliešky, mince, peniaze, ozdoby na klobúky a obuv
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z drahých kovov, prívesky na kľúče, retiazky na
hodinky, slonovina, vlákna z drahých kovov,
medené známky.

tilom, odevmi, obuvou, textilnými výrobkami,
galantériou, kožušinami, ozdobami a doplnkami

18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach, koža, surové kože, kufre a cestovné tašky, dáždniky, slnečníky
a vychádzkové palice, biče, postroje a sedlárske
výrobky, kabelky, kabelkové rámy, peňaženky,
kožené rukavice, kufre, kufríky, diplomatické kufríky, aktovky, školské tašky, plážové tašky, batohy, lodné kufre, torby, ruksaky, plecniaky, cestovné obaly na odevy, palice na podporu pri chôdzi, horolezecké palice, koža, imitácia kože, kožené alebo kožou potiahnuté škatule, kožená galantéria, kožené nite, šnúrky, kožené obloženia
nábytku, kožušinové pokrývky, kožušiny, náhubky, obojky pre zvieratá, postroje pre zvieratá, opraty, kľúčenky z kože (kožená galantéria), poľovnícke tašky, puzdrá na navštívenky, vaky pre turistov, vrecká z kože na balenie.
21 - Ozdobné a darčekové predmety zo skla, porcelánu, keramiky, nádoby zo skla, porcelánu, aj
na použitie v domácnosti s výnimkou z drahých
kovov, domáce a kuchynské potreby a nádoby,
hrebene a špongie, kefy, štetky a štetce okrem
maliarskych, materiály na výrobu kief, prostriedky a pomôcky na čistenie, oceľová vlna a drôtenky, surové sklo a sklo ako polotovar okrem skla
pre stavebníctvo, výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach,
kuchynské náradie, vedrá a misy z plechu, hliníka, plastov alebo iných materiálov, ručné prístroje na sekanie, mletie a lisovanie, elektrické hrebene, elektrické zubné kefky, stojany na riad
a nádoby, busty, figuríny, sochy a sošky z porcelánu, terakoty alebo skla, hrnčiarsky tovar, jedálenské súpravy, kávové súpravy, leštiace stroje a
zariadenia pre domácnosť s výnimkou elektrických, miešacie stroje pre domácnosť s výnimkou
elektrických, poháre a poháriky patriace do tejto
triedy, prachovky, prístroje na odstraňovanie zápachu na osobné použitie, puzdrá na toaletné potreby, rukavice pre domácnosť, sklené nádoby a
schrán-ky, sušiaky na bielizeň, toaletné pomôcky,
ume-lecké diela z porcelánu, terakoty alebo zo
skla, vedrá a vedierka.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky a pokrývky na stôl, látky na textilné využitie, textílie,
tkaniny, posteľné pokrývky a prikrývky, textilné tapety, textílie na obuv, umývacie rukavice,
utierky na riad, textilné utierky a uteráky, obrúsky, látkové značky, bavlnené textílie, plátenná
bielizeň, posteľná a stolová bielizeň, látky s imitáciou kože, cestovné prikrývky, čalúnnické látky, dverové závesy, gáza, závoj, látky z hodvábu,
hrubé plátno, jutová látka, kúpeľňové textílie
s výnimkou oblečenia, moleskin ako textília, sieťky proti moskytom, poťahy na nábytok, netkané
textílie, obliečky na matrace, obliečky na podušky, obliečky na vankúše, textilné obrúsky, obrusy, nie papierové, plachty, pleteniny, prikrývky,
textilné podšívky, vlajky s výnimkou papierových, textilné vreckovky, záclonky, zástavy s výnimkou papierových, textilné alebo umelohmotné závesy.
35 - Maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s textilom, posteľnou bielizňou, bytovým tex-

pre textil, drahými kovmi a ich zliatinami, výrobkami z drahých kovov alebo výrobkami pokovovanými drahými kovmi, bižutériou a šperkami, hodinárskymi výrobkami a inými chronometrami, domácimi a kuchynskými potrebami
a nádobami, toaletnými potrebami a pomôckami,
prostriedkami a pomôckami na čistenie, výrobkami zo skla, porcelánu a kameniny, hrnčiarskym
tovarom a jedálenskými súpravami, sprostredkovanie obchodnej činnosti s textilom, posteľnou
bielizňou, bytovým textilom, odevmi, obuvou,
textilnými výrobkami, galantériou, kožušinami,
ozdobami a doplnkami pre textil, drahými kovmi
a ich zliatinami, výrobkami z drahých kovov alebo výrobkami pokovovanými drahými kovmi,
bižutériou a šperkami, hodinárskymi výrobkami
a inými chronometrami, domácimi a kuchynskými potrebami a nádobami, toaletnými potrebami a pomôckami, prostriedkami a pomôckami
na čistenie, výrobkami zo skla, porcelánu a kameniny, hrnčiarskym tovarom a jedálenskými
súpravami, maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby supermarketov a hypermarketov, zhromažďovanie rozličných výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo
elektronickými prostriedkami, prostredníctvom
webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, reklama, online reklama v počítačovej
komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie
reklamných alebo náborových materiálov, obchodný manažment a riadenie, pomoc pri riadení
obchodnej činnosti, marketingové štúdie, 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, administratívne spracovanie obchodných objednávok, obchodné rady a informácie
spotrebiteľom, poskytovanie a sprostredkovanie
uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35 až 45.
(540) BOLLYWOOD
(731) BOLLYWOOD, s. r. o., Stará Vajnorská 17,
831 04 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

993-2007
4.6.2007
30
30 - Cukrovinky vrátane žuvačiek, žuvačiek, z ktorých možno robiť bubliny, cukríkov a cukríkov
s mätovou príchuťou (mentoliek).

(540) WINTERFRESH FUSION
(731) Wm. Wrigley Junior Company, 410 North Michigan Avenue, 60611 Chicago, Illinois, US;
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(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

994-2007
5.6.2007
7, 8, 35
7 - Brúsky (ako stroje); drevoobrábacie stroje;
drviace stroje; elektrické kladivá; elektromechanické stroje pre chemický priemysel; filtrovacie
stroje; frézovačky (stroje); generátory elektriny;
hobľovačky; hrotovačky; pneumatické kladivá;
kosačky; kovovobrábacie stroje; leštičky; lisovacie stroje; manipulátory (stroje); miešačky; mixéry (stroje); elektrické nožnice; obrábacie stroje;
píly (stroje); poľnohospodárske stroje; rezacie
stroje; ručné náradie a nástroje na iný než ručný
pohon, strihacie stroje; šijacie stroje; elektrické
šľahače; vŕtacie stroje; elektrické zváračky ako
stroje, strojné zariadenia a ich časti patriace do
tejto triedy.
8 - Ručné nástroje a náradia; ručná dielenská technika patriaca do tejto triedy.
35 - Reklamná činnosť; obchodné a podnikateľské informácie, poradenské služby v obchode;
sprostredkovanie v oblasti obchodu s tovarmi;
maloobchodná činnosť vo vzťahu k uvedeným
tovarom v triede 7 a 8.

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

998-2007
6.6.2007
16, 35, 41
16 - Fotografie, zariadenia na fotomontáže, knihy, periodiká, plagáty, publikácie, tlačoviny, trhacie kalendáre, blahoprajné pohľadnice, pohľadnice, grafické reprodukcie, brožované knihy, brožúry, časopisy (periodiká), mapy.
35 - Reklama, prieskum verejnej mienky, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných alebo náborových textov.
41 - Fotografovanie, online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej podobe, vydávanie kníh,
vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo
náborových, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie vedomostných
a zábavných súťaží, vedenie a organizovanie
koncertov.

(540)

(540)

(731) ASKEN, s. r. o., Štefánikova 827/31, 020 01 Púchov, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

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

995-2007
5.6.2007
16, 35, 41
16 - Časopisy, periodiká, neperiodické tlačoviny,
kalendáre, prospekty a reklamné materiály, propagačné materiály.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, činnosť reklamnej agentúry, kopírovanie, rozmnožovanie
tlačovín, lepenie plagátov a propagačných materiálov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav, predvádzanie tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum záujmu o tovary
a služby, vydávanie, rozširovanie, zasielanie a aktualizácia reklamných materiálov a prospektov, prenájom reklamných plôch, rozhlasová a televízna
reklama.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, seminárov, školení, organizovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí, vzdelávacích
(nekomerčných) výstav, vydávanie kníh, časopisov, periodickej a neperiodickej tlače, kalendárov, osvetová činnosť.

(731) NAŠE VOJSKO, s. r. o., Pekná cesta 6, 834 03
Bratislava, SK;
(740) Polakovičová Jana, JUDr., Bratislava, SK;

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

999-2007
6.6.2007
43
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie);
jedálne a závodné jedálne; kaviarne; príprava
a dodávka jedál na objednávku do domu; samoobslužné reštaurácie; reštaurácie (jedálne).

(540) CC-COFFE
(731) C-C Group s. r. o., Partizánska cesta 85, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(740) Aequitas v. o. s., Banská Bystrica, SK;

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

1000-2007
6.6.2007
43
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie);
jedálne a závodné jedálne; kaviarne; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; samoobslužné reštaurácie; reštaurácie (jedálne).

(540)

(540)

(591) čierna, biela, modrá, červená, hnedá, zelená
(731) Zväz diabetikov Slovenska, Prešovská 39, 821 08
Bratislava, SK;

(591) červená, čierna, biela
(731) C-C Group s. r. o., Partizánska cesta 85, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(740) Aequitas v. o. s., Banská Bystrica, SK;
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(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
9 (511)
(511)
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1009-2007
7.6.2007
77/124538
7.3.2007
US
10
10 - Lekárske prístroje a zariadenia, najmä tlakové zariadenia na liečenie žilovej nedostatočnosti
(venóznej insuficiencie).

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

(540) NOVUMA
(731) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware Limited
Liability Company, Lawrenceville-Princeton Road,
Princeton, New Jersey 08540, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

1028-2007
11.6.2007
16, 17, 22
16 - Plastové a papierové lepiace pásky, baliace
fólie z umelých hmôt, výrobky z papiera a plastu
patriace do tejto triedy.
17 - Tesniace pásky.
22 - Baliace viazacie a lemovacie pásky s výnimkou kovových.

(540)

1037-2007
11.6.2007
16, 35, 41
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, oznamy, plagáty,
publikácie, knihy, papiernický tovar, reklamné
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, štočky,
písacie potreby, lepiace štítky, nálepky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, multimediálna
reklama v počítačovej komunikačnej sieti, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných prostriedkoch, prenájom reklamných plôch,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
organizovanie výstav na obchodné a reklamné
účely, vydávanie a rozširovanie tlačovín, predplácanie novín a časopisov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, prenájom reklamných
priestorov, reklamné texty, reklamné služby, rozhlasová reklama, televízna reklama, sprostredkovanie v uve-dených oblastiach.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä vydávanie periodických a neperiodických
publikácií a iných tlačovín, rozhlasové a televízne programy, tvorba videofilmov, vydávanie časopisov v elektronickej forme.

(540) LEMON
(731) Bugár Ján, Mgr., Viničky 1, 949 11 Nitra, SK;
(591) modrá, sivá, biela
(731) EKOBAL, s. r. o., Hráského 1906/3, Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

1029-2007
11.6.2007
16, 17, 22
16 - Plastové a papierové lepiace pásky, baliace
fólie z umelých hmôt, výrobky z papiera a plastu
patriace do tejto triedy.
17 - Tesniace pásky.
22 - Baliace viazacie a lemovacie pásky s výnimkou kovových.

(540) MANUTAPE
(731) EKOBAL, s. r. o., Hráského 1906/3, Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

1032-2007
11.6.2007
41
41 - Kasína (prevádzkovanie); výherné prístroje
(prevádzkovanie).

(540)

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

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

1038-2007
11.6.2007
5
5 - Pesticídy, prípravky na ničenie škodcov, fungicídy, herbicídy a insekticídy.

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

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

1070-2007
14.6.2007
16, 35, 41
16 - Časopisy, periodiká, neperiodické tlačoviny,
kalendáre, prospekty a reklamné materiály z papiera, kartónu a lepenky, papierové propagačné
materiály.
35 - Reklamná a propagačno-osvetová činnosť reklamnej agentúry, aranžovanie, kopírovanie, rozmnožovanie tlačovín, lepenie plagátov a propagačných materiálov, organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav, predvádzanie tovarov,
prenájom reklamných materiálov, prieskum záujmu o tovary a služby, vydávanie, rozširovanie,
zasielanie a aktualizácia reklamných materiálov
a prospektov, prenájom reklamných plôch, rozhlasová a televízna reklama.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, seminárov, školení, organizovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí, vzdelávacích
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(nekomerčných) výstav, vydávanie kníh, časopisov, periodickej a neperiodickej tlače, kalendárov.

(540)

(591) zelená, červená, biela
(731) DIAS s. r. o., Prešovská 39, 821 08 Bratislava, SK;

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

1072-2007
14.6.2007
16
16 - Pásky a kazety do tlačiarní k počítačom;
pásky a kazety do písacích strojov; pásky a kazety do registračných pokladníc; kazety pre atramentové tlačiarne k počítačom; kazety pre laserové tlačiarne k počítačom; atrament.

(540)

(591) modrá
(731) GOSET, s. r. o., Harmónia 3018, 900 01 Modra, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1073-2007
14.6.2007
5, 42, 44
5 - Liečivá na ľudskú spotrebu.
42 - Kontrola kvality.
44 - Zdravotnícka starostlivosť.
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(320) 13.4.2007
(330) CZ

9 (511) 9, 17, 37
(511) 9 - Transformátory všetkých druhov a ich súčasti
patriace do tejto triedy, svorky, merače tlaku pre
ventily, teplomery.
17 - Izolačné oleje pre transformátory.
37 - Opravy a revízie transformátorov.
(540)

(731) KOČÍ - VALÁŠEK s. r. o., Dyje 163, 669 02 Znojmo, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

1077-2007
14.6.2007
447325
13.4.2007
CZ
9, 17, 37
9 - Transformátory všetkých druhov a ich súčasti
patriace do tejto triedy, svorky, merače tlaku pre
ventily, teplomery.
17 - Izolačné oleje pre transformátory.
37 - Opravy a revízie transformátorov.

(540)

(540)
(731) KOČÍ - VALÁŠEK s. r. o., Dyje 163, 669 02 Znojmo, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(591) tmavomodrá, svetlomodrá
(731) Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1074-2007
14.6.2007
5, 42, 44
5 - Liečivá na ľudskú spotrebu.
42 - Kontrola kvality.
44 - Zdravotnícka starostlivosť.

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

(540)

(591) tmavomodrá, svetlomodrá
(731) Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825
08 Bratislava, SK;
(210) 1076-2007
(220) 14.6.2007
(310) 447327

(540)

1101-2007
18.6.2007
19, 20, 35, 37, 39, 40, 42
19 - Opracované rezivo, drevotrieskové dosky, povrchovo upravené drevotrieskové dosky, impregnované drevárske výrobky na stavebné účely.
20 - Nábytok; nábytkové polotovary; súčasti nábytku; zrkadlá; umelecké impregnované drevárske výrobky.
35 - Maloobchodná činnosť s tovarmi v uvedených triedach.
37 - Montáž a údržba nábytku.
39 - Preprava nábytku a jeho častí; balenie tovaru;
skladovanie tovaru.
40 - Spracovanie reziva, drevotrieskových dosák,
povrchovo upravených drevotrieskových dosák.
42 - Navrhovanie a zariaďovanie interiérov; projektová činnosť v oblasti dizajnu interiérov.
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(731) Vasiľ Ladislav, Slanské Nové Mesto 183, 044 18
Slanské Nové Mesto, SK;

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

1111-2007
20.6.2007
16, 32, 35
16 - Reklamné tlačoviny; propagačné a informačné materiály; etikety s výnimkou textilných;
fotografie; obaly a tašky z papiera a plastov neuvedené v iných triedach.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia; príchuti na výrobu nápojov; sirupy
na výrobu nápojov; minerálne vody ako nápoje;
ovocné šťavy.
35 - Maloobchodná činnosť s vínami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov; reklama; reklamná a propagačná činnosť; reklama online v počítačovej komunikačnej sieti; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; podpora predaja (pre
tretie osoby); rozširovanie vzoriek; predvádzanie
tovaru.

(540)

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

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

1112-2007
20.6.2007
11, 16, 20, 24, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 42
11 - Svietidlá, lampy na svietenie, lustre, osvetľovacie prístroje a zariadenia, elektrické ventilátory (stolové), kuchynské odsávače, osvetľovacie
prístroje a zariadenia.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre všetkých
druhov, kartón, lepenka, kávové filtre papierové,
knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové
platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá,
mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety
z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné
materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia
z papiera alebo plastických materiálov, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, tlačivá
a kancelárske potreby s výnimkou nábytku.
20 - Drevené hrany a kostry na nábytok, dvierka
na nábytok, háčiky na šaty s výnimkou kovových, háčiky vešiakové s výnimkou kovových,
krúžky na záclony, latková debna, lavice, pulty,
lavičky (nábytok), lávky s výnimkou kovových,
ležadlá (rozkladacie), nábytok, písacie stoly, podnosy s výnimkou kovových, podstavce na kvety,
podstavce, kostry, stojany na počítače, posteľové

kolieska s výnimkou kovových, posteľové vybavenie s výnimkou kovového, regály, rukoväti nástrojov s výnimkou kovových, stojany na kvety,
stoličky, stolíky servírovacie, stoly, umelecké
diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov, umelecké stolárske výrobky, vysoké stoličky pre deti,
postele, nočné stolíky, komody a police, skrine
šatníkové a policové, botníky, kufrovníky, nábytkové kontajnery, barové skrinky, barové a recepčné pulty, reštauračný nábytok, hotelový nábytok, bytový nábytok, kancelársky nábytok, ležadlá a lavičky, taburetky, toaletné stolíky, mobiliár (dekoračné prenosné predmety ako doplnok
nábytku), dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny
s výnimkou textilných, drevené a plastové nádoby a schránky, vešiaky, pružinové matrace, rámy
na obrazy, rebríky (plastové alebo drevené), vankúše, drevené hrany a kostry na nábytok, drevené
obaly na fľaše, drevené prepravky na fľaše, drevené sudy na stáčanie vína, drevené trámy.
24 - Stolové textílie, čalúnnické látky, dverové
závesy, poťahy na nábytok, obliečky na matrace,
obliečky na vankúše, záclonky, závesy patriace
do tejto triedy, utierky patriace do tejto triedy,
vlajky, bavlnené textílie, cestovné prikrývky, brokáty, damask, drožet, esparto, flanel, flauš, gáza,
látky z hodvábu, hrubé plátno, jutová látka, potlačený kartún, konopné tkaniny, krep, krepon,
ľanové tkaniny, marabut, moleskin, mušelín, ramié, zamat, zefír, žerzej.
27 - Koberce, tapety patriace do tejto triedy, linoleum, podlahové krytiny, dverové rohožky, kúpeľňové rohožky.
35 - Maloobchodné služby v oblastiach nasledujúcich tovarov: s potravinami, nápojmi, poľnohospodárskymi produktmi, keramikou, konfekciou, obuvou, sklom, porcelánom, športovými potrebami, autami, náhradnými súčiastkami na autá,
svietidlami, lampami na svietenie, lustrami,
osvetľovacími prístrojmi a zariadeniami, nábytkom, kancelárskym nábytkom, kreslami, posteľami, taburetkami, rozkladacími ležadlami, pohovkami, kolískami, košmi s výnimkou kovových, stolmi, stoličkami, lavicami, pultmi, stolárskymi výrobkami, stolíkmi, zrkadlami, stolovými
textíliami, čalúnnickými látkami, dverovými závesmi, poťahmi na nábytok, obliečkami na matrace, obliečkami na vankúše, záclonkami, závesmi, utierkami, vlajkami, bavlnenými textíliami, cestovnými prikrývkami, kobercami, tapetami, linoleom, podlahovými krytinami, dverovými
rohožkami, tapetami, kúpeľňovými rohožkami,
aranžovanie výkladov, reklamná činnosť, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, obchodná administratíva, kancelárske práce, kancelárie
zaoberajúce sa dovozom a vývozom, kopírovanie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov, nábor zamestnancov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, zbieranie údajov do počítačovej databázy, hospodárske alebo ekonomické predpovede, prenájom
kancelárskych strojov a zariadenia, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prepisovanie, prieskum trhu, prenájom
reklamných plôch, zásielkové reklamné služby,
rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, spracovanie textov, vydávanie reklamných
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materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vylepovanie plagátov, analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien, automatizované spracovanie dát v administratíve, barterové operácie, komerčné informačné kancelárie,
marketing, marketingové štúdie, obchodné administratívne služby, obchodné alebo podnikateľské
informácie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, podpora predaja (pre tretie osoby), pomoc pri riadení komerčných a priemyselných
podnikov, pomoc pri riadení obchodnej činnosti,
poradenské služby v oblasti obchodného alebo
podnikateľského riadenia, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií, poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných
podnikov, prieskum trhu, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, sekretárske
služby, spracovanie textov, sprostredkovanie kompenzačných obchodov s tovarom na vnútroštátnej
a medzinárodnej úrovni, sprostredkovanie obchodu s tovarom, účtovníctvo, uverejňovanie reklamných textov, vedenie kartoték v počítači, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zbieranie údajov do počítačových databáz,
zoraďovanie údajov v počítačových databázach,
sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede, obchodné sprostredkovanie balenia a doručovania tovaru, obchodné sprostredkovanie služieb
uvedených v triede 40, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42.
36 - Finančný lízing, pôžičky (financovanie), sprostredkovanie nehnuteľností, realitné kancelárie,
prenájom izieb, prenájom bytov, prenájom kancelárskych priestorov, prenájom nehnuteľností.
37 - Čalúnenie, čalúnnické práce, čalúnnické opravy, stavebné informácie, údržba nábytku, reštaurovanie nábytku, montáž kuchynských zariadení
a nábytku, montáž nábytku a interiérového zariadenia (pre tretie osoby), montáž materiálov na
objednávku (pre tretie osoby).
39 - Preprava nábytku, sťahovanie nábytku, informácie o preprave, nákladná doprava, služby v doprave a preprave, sprostredkovanie prepravy nábytku, balenie tovaru, najmä nábytku, skladovanie, distribúcia tovaru na dobierku, doručovacie
služby, doručovanie tovaru, zabezpečovanie balenia a doručovania tovaru.
40 - Úprava nábytku podľa želania zákazníkov,
informácie o úprave a spracovaní materiálov,
spracovanie a úprava kovov, dreva, plastov, textílií a kožušín, leštenie dreva, farbenie dreva, frézovanie dreva.
42 - Profesionálne odborné poradenstvo týkajúce
sa dizajnu nábytku a zariaďovania interiérov,
inžinierska činnosť v nábytkárstve, grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný dizajn), umelecký
dizajn, navrhovanie obalov, obalový dizajn, priemyselný dizajn, štúdie technických projektov, projektová činnosť, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), architektonické poradenstvo, interiérová výzdoba, inžinierska činnosť
v nábytkárstve, tvorba softvéru.
(540)
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(591) biela, oranžová

(731) Záhora Daniel, Radlinského 2249/19, 026 01 Dolný Kubín, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1113-2007
20.6.2007
11, 16, 20, 24, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 42
11 - Svietidlá, lampy na svietenie, lustre, osvetľovacie prístroje a zariadenia, elektrické ventilátory (stolové), kuchynské odsávače, osvetľovacie
prístroje a zariadenia.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre všetkých druhov, kartón, lepenka, kávové filtre papierové,
knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové
platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá,
mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety
z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné
materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia
z papiera alebo plastických materiálov, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, tlačivá
a kancelárske potreby s výnimkou nábytku.
20 - Drevené hrany a kostry na nábytok, dvierka
na nábytok, háčiky na šaty s výnimkou kovových, háčiky vešiakové s výnimkou kovových,
krúžky na záclony, latková debna, lavice, pulty,
lavičky (nábytok), lávky s výnimkou kovových,
ležadlá (rozkladacie), nábytok, písacie stoly, podnosy s výnimkou kovových, podstavce na kvety,
podstavce, kostry, stojany na počítače, posteľové
kolieska s výnimkou kovových, posteľové vybavenie s výnimkou kovového, regály, rukoväti nástrojov s výnimkou kovových, stojany na kvety,
stoličky, stolíky servírovacie, stoly, umelecké
diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov, umelecké stolárske výrobky, vysoké stoličky pre deti,
postele, nočné stolíky, komody a police, skrine
šatníkové a policové, botníky, kufrovníky, nábytkové kontajnery, barové skrinky, barové a recepčné pulty, reštauračný nábytok, hotelový nábytok, bytový nábytok, kancelársky nábytok, ležadlá a lavičky, taburetky, toaletné stolíky, mobiliár (dekoračné prenosné predmety ako doplnok
nábytku), dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny
s výnimkou textilných, drevené a plastové nádoby a schránky, vešiaky, pružinové matrace, rámy
na obrazy, rebríky (plastové alebo drevené), vankúše, drevené hrany a kostry na nábytok, drevené
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obaly na fľaše, drevené prepravky na fľaše, drevené sudy na stáčanie vína, drevené trámy.
24 - Stolové textílie, čalúnnické látky, dverové
závesy, poťahy na nábytok, obliečky na matrace,
obliečky na vankúše, záclonky, závesy patriace
do tejto triedy, utierky patriace do tejto triedy,
vlajky, bavlnené textílie, cestovné prikrývky,
brokáty, damask, drožet, esparto, flanel, flauš,
gáza, látky z hodvábu, hrubé plátno, jutová látka,

tov, sprostredkovanie kompenzačných obchodov
s tovarom na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, sprostredkovanie obchodu s tovarom, účtovníctvo, uverejňovanie reklamných textov, vedenie kartoték v počítači, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vzťahy s verejnosťou
(prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami
a spoločenským prostredím), zbieranie údajov do

potlačený kartún, konopné tkaniny, krep, krepon,
ľanové tkaniny, marabut, moleskin, mušelín, ramié, zamat, zefír, žerzej.
27 - Koberce, tapety patriace do tejto triedy, linoleum, podlahové krytiny, dverové rohožky, kúpeľňové rohožky.
35 - Maloobchodné služby v oblastiach nasledujúcich tovarov: s potravinami, nápojmi, poľnohospodárskymi produktmi, keramikou, konfekciou,
obuvou, sklom, porcelánom, športovými potrebami, autami, náhradnými súčiastkami na autá,
svietidlami, lampami na svietenie, lustrami, osvetľovacími prístrojmi a zariadeniami, nábytkom,
kancelárskym nábytkom, kreslami, posteľami, taburetkami, rozkladacími ležadlami, pohovkami,
kolískami, košmi s výnimkou kovových, stolmi,
stoličkami, lavicami, pultmi, stolárskymi výrobkami, stolíkmi, zrkadlami, stolovými textíliami,
čalúnnickými látkami, dverovými závesmi, poťahmi na nábytok, obliečkami na matrace, obliečkami na vankúše, záclonkami, závesmi, utierkami, vlajkami, bavlnenými textíliami, cestovnými
prikrývkami, kobercami, tapetami, linoleom, podlahovými krytinami, dverovými rohožkami, tapetami, kúpeľňovými rohožkami, aranžovanie
výkladov, reklamná činnosť, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, obchodná administratíva, kancelárske práce, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, kopírovanie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov,
nábor zamestnancov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, zbieranie údajov do počítačovej databázy, hospodárske alebo ekonomické
predpovede, prenájom kancelárskych strojov a zariadenia, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prepisovanie, prieskum trhu, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov, spracovanie textov,
vydávanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vylepovanie
plagátov, analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien, automatizované spracovanie dát v administratíve, barterové operácie, komerčné informačné kancelárie, marketing, marketingové štúdie, obchodné administratívne služby, obchodné
alebo podnikateľské informácie, obchodný alebo
podnikateľský prieskum, obchodný manažment
a podnikové poradenstvo, podpora predaja (pre
tretie osoby), pomoc pri riadení komerčných
a priemyselných podnikov, pomoc pri riadení
obchodnej činnosti, poradenské služby v oblasti
obchodného alebo podnikateľského riadenia, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií,
poskytovanie pomoci pri riadení obchodných
alebo priemyselných podnikov, prieskum trhu,
profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, sekretárske služby, spracovanie tex-

počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede, obchodné sprostredkovanie balenia a doručovania tovaru, obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 40,
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triede 42.
36 - Finančný lízing, pôžičky (financovanie), sprostredkovanie nehnuteľností, realitné kancelárie,
prenájom izieb, prenájom bytov, prenájom kancelárskych priestorov, prenájom nehnuteľností.
37 - Čalúnenie, čalúnnické práce, čalúnnické opravy, stavebné informácie, údržba nábytku, reštaurovanie nábytku, montáž kuchynských zariadení
a nábytku, montáž nábytku a interiérového zariadenia (pre tretie osoby), montáž materiálov na
objednávku (pre tretie osoby).
39 - Preprava nábytku, sťahovanie nábytku, informácie o preprave, nákladná doprava, služby v doprave a preprave, sprostredkovanie prepravy nábytku, balenie tovaru, najmä nábytku, skladovanie, distribúcia tovaru na dobierku, doručovacie
služby, doručovanie tovaru, zabezpečovanie balenia a doručovania tovaru.
40 - Úprava nábytku podľa želania zákazníkov,
informácie o úprave a spracovaní materiálov, spracovanie a úprava kovov, dreva, plastov, textílií
a kožušín, leštenie dreva, farbenie dreva, frézovanie dreva.
42 - Profesionálne odborné poradenstvo týkajúce
sa dizajnu nábytku a zariaďovania interiérov,
inžinierska činnosť v nábytkárstve, grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný dizajn), umelecký dizajn, navrhovanie obalov, obalový dizajn,
priemyselný dizajn, štúdie technických projektov, projektová činnosť, výskum a vývoj nových
výrobkov (pre zákazníkov), architektonické poradenstvo, interiérová výzdoba, inžinierska činnosť v nábytkárstve, tvorba softvéru.
(540) DAZA
(731) Záhora Daniel, Radlinského 2249/19, 026 01 Dolný Kubín, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1118-2007
20.6.2007
6, 11, 21, 42
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny, kovové umelecké, úžitkové a dekoratívne výrobky patriace
do tejto triedy, umelecké kovanie.
11 - Prístroje a zariadenia na osvetľovanie všetkých druhov, ako napríklad lustre, lampy, osvetľovacie sklo, osvetľovacie trubice.
21 - Sklo, sklenený tovar, porcelán a majolika
všetkých druhov, surové alebo opracované sklo,
úžitkové a umelecké sklo a výrobky z tohto skla,
sklo dekoratívne, umelecké, hladké aj dekorova-
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né, náčinie a nádoby pre domácnosť alebo kuchyňu, všetko patriace do tejto triedy.
42 - Návrhárska, architektonická a dizajnérska činnosť v oblasti dizajnu interiérov, umeleckopriemyselných výrobkov zo skla, porcelánu, majoliky
a v oblasti osvetľovacích prístrojov a zariadení
všetkých druhov.
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a vzdelávaní; pomoc pri výbere povolania; prázdninové tábory.
(540)

(591) modrá, červená, žltá, biela

(540)

(731) ALLIED COMMUNICATIONS, s. r. o., Kremeľská 2, 841 10 Bratislava, SK;
(740) Rapiová Alexandra, Mgr., Bratislava, SK;
(731) SANS SOUCI, s. r. o., Navrátilova 666/7, 110 00
Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1121-2007
21.6.2007
1, 17
1 - Chemikálie používané v priemysle a stavebníctve, umelé živice v nespracovanom stave, plastické hmoty v nespracovanom stave, silikóny, lepid-lá používané v priemysle.
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a výrobky z týchto hmôt (patriace do triedy 17); tesniace, upchávacie a izolačné materiály; tesniace
tmely na spoje; izolačné a tesniace farby; izolačné a tesniace laky a fermeže; izolačné a tesniace
fólie (patriace do triedy 17); izolačné a tesniace
pásky; syntetické živice (polotovary), umelé živice (polotovary).

(540) AQUABLOCK
(731) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1124-2007
22.6.2007
32, 33
32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(540)

(591) béžová, tmavobéžová, červenohnedá, biela
(731) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97
Plzeň, CZ;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1125-2007
22.6.2007
41
41 - Vyučovanie, vzdelávanie; školenia; detské
škôlky; akadémie; internátne školy; organizovanie a vedenie seminárov; informácie o výchove

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

1149-2007
27.6.2007
9, 16, 45
9 - Brožúry, informačné bulletiny, publikácie a materiály súvisiace s právnymi vecami v elektronickej podobe.
16 - Brožúry, informačné bulletiny, publikácie
a materiály súvisiace s právnymi vecami vydané
tlačou.
45 - Poskytovanie právnych služieb; poskytovanie služieb v oblasti priemyselných práv a duševného vlastníctva.

(540)

(591) modrá
(731) Legal Partners Slovakia, Bratislava, SK;

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

1153-2007
27.6.2007
9, 16, 35, 41, 42
9 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky
a prílohy, periodiká a elektronické nosiče informácií všetkých druhov; softvér všetkého druhu.
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie,
periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ročenky, prílohy a papierové nosiče informácií
všetkých druhov v časopisovej a novinovej forme; reklamné a propagačné materiály, letáky,
prospekty, polygrafické výrobky všetkých druhov.
35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum;
rozhlasová a televízna reklama; obchodné alebo
podnikateľské informácie, ich poskytovanie; spracovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov; obchodné poradenstvo; prenájom
reklamných priestorov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zoraďovanie údajov v počítačových databázach; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; hospodárske, ekonomické predpovede; distribúcia vzoriek
tovarov; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; reklama.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba rozhlasových a televíznych pro-

144

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 11 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
gramov a relácií; výroba rozhlasových a televíznych reklamných blokov; výroba informačných
blokov; vydavateľská činnosť; prenájom a vydávanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, periodík,
tlačovín všetkých druhov v papierovej a elektronickej forme; prenájom a publikovanie rubrík, článkov v papierovej a elektronickej forme; zverejňovanie a vydávanie textov; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, podujatí; organizovanie súťaží; poradenstvo v oblasti vydávania časopisov a nosičov informácií všetkých druhov;
poskytovanie elektronických publikácií online (bez
možnosti kopírovania); poradenstvo v oblasti poskytovania elektronických publikácií online (bez
možnosti kopírovania).
42 - Udržiavanie a vytváranie počítačových stránok (webových) pre zákazníkov a tvorba databáz
v papierovej a elektronickej forme; poradenstvo
v oblasti udržiavania a vytvárania počítačových
stránok (webových) pre zákazníkov a poradenstvo v oblasti tvorby databáz v papierovej a elektronickej forme.

(540)

(591) biela, tmavočervená
(731) TREND Holding, s. r. o., Rezedová 5, 821 01 Bratislava, SK;

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

1154-2007
27.6.2007
9, 16, 35, 41, 42
9 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky,
prílohy, periodiká a elektronické nosiče informácií všetkých druhov; softvér všetkého druhu.
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie,
periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ročenky, prílohy a papierové nosiče informácií všetkých druhov v časopisovej a novinovej forme;
reklamné a propagačné materiály, letáky, prospekty, polygrafické výrobky všetkých druhov.
35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum;
rozhlasová a televízna reklama; obchodné alebo
podnikateľské informácie, ich poskytovanie;
spracovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov; obchodné poradenstvo; prenájom
reklamných priestorov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zoraďovanie údajov v počítačových databázach; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; hospodárske, ekonomické predpovede; distribúcia vzoriek
tovarov; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; reklama.
41- Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba rozhlasových a televíznych programov a relácií; výroba rozhlasových a televíznych reklamných blokov; výroba informačných
blokov; vydavateľská činnosť; prenájom a vydávanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, periodík,
tlačovín všetkých druhov v papierovej a elektro-

nickej forme; prenájom a publikovanie rubrík,
článkov v papierovej a elektronickej forme; zverejňovanie a vydávanie textov; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, podujatí; organizovanie súťaží; poradenstvo v oblasti vydávania
časopisov a nosičov informácií všetkých druhov;
poskytovanie elektronických publikácií online (bez
možnosti kopírovania); poradenstvo v oblasti poskytovania elektronických publikácií online (bez
možnosti kopírovania).
42 - Udržiavanie a vytváranie počítačových stránok (webových) pre zákazníkov a tvorba databáz
v papierovej a elektronickej forme; poradenstvo
v oblasti udržiavania a vytvárania počítačových
stránok (webových) pre zákazníkov a poradenstvo v oblasti tvorby databáz v papierovej a elektronickej forme.
(540)

(591) biela, tmavočervená, zlatá
(731) TREND Holding, s. r. o., Rezedová 5, 821 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1155-2007
27.6.2007
9, 16, 35, 41, 42
9 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky,
prílohy, periodiká a elektronické nosiče informácií všetkých druhov; softvér všetkého druhu.
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie,
periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ročenky, prílohy a papierové nosiče informácií všetkých druhov v časopisovej a novinovej forme; reklamné a propagačné materiály, letáky, prospekty, polygrafické výrobky všetkých druhov.
35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum;
rozhlasová a televízna reklama; obchodné alebo
podnikateľské informácie, ich poskytovanie;
spracovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov; obchodné poradenstvo; prenájom
reklamných priestorov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zoraďovanie údajov v počítačových databázach; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; hospodárske, ekonomické predpovede; distribúcia vzoriek
tovarov; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; reklama.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba rozhlasových a televíznych programov a relácií; výroba rozhlasových a televíznych reklamných blokov; výroba informačných
blokov; vydavateľská činnosť; prenájom a vydávanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, periodík,
tlačovín všetkých druhov v papierovej a elektronickej forme; prenájom a publikovanie rubrík,
článkov v papierovej a elektronickej forme; zverejňovanie a vydávanie textov; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, podujatí; organizovanie súťaží; poradenstvo v oblasti vydávania
časopisov a nosičov informácií všetkých druhov;
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ti poskytovania elektronických publikácií online
(bez možnosti kopírovania).
42 - Udržiavanie a vytváranie počítačových stránok (webových) pre zákazníkov a tvorba databáz
v papierovej a elektronickej forme; poradenstvo
v oblasti udržiavania a vytvárania počítačových
stránok (webových) pre zákazníkov a poradenstvo
v oblasti tvorby databáz v papierovej a elektronickej forme.

poskytovanie elektronických publikácií online (bez
možnosti kopírovania); poradenstvo v oblasti poskytovania elektronických publikácií online (bez
možnosti kopírovania).
42 - Udržiavanie a vytváranie počítačových stránok (webových) pre zákazníkov a tvorba databáz
v papierovej a elektronickej forme; poradenstvo
v oblasti udržiavania a vytvárania počítačových

stránok (webových) pre zákazníkov a poradenstvo
v oblasti tvorby databáz v papierovej a elektronickej forme.
(540)

(591) biela, tmavočervená, striebornosivá
(731) TREND Holding, s. r. o., Rezedová 5, 821 01 Bratislava, SK;

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

1158-2007
27.6.2007
9, 16, 35, 41, 42
9 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky,
prílohy, periodiká a elektronické nosiče informácií všetkých druhov; softvér všetkého druhu.
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie,
periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ročenky, prílohy a papierové nosiče informácií všetkých druhov v časopisovej a novinovej forme;
reklamné a propagačné materiály, letáky, prospekty, polygrafické výrobky všetkých druhov.
35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum; rozhlasová a televízna reklama; obchodné alebo podnikateľské informácie, ich poskytovanie; spracovanie a vydávanie reklamných alebo náborových
textov; obchodné poradenstvo; prenájom reklamných priestorov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre zákazníkov); zoraďovanie údajov
v počítačových databázach; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; hospodárske,
ekonomické predpovede; distribúcia vzoriek tovarov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; reklama.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba rozhlasových a televíznych programov a relácií; výroba rozhlasových a televíznych
reklamných blokov; výroba informačných blokov; vydavateľská činnosť; prenájom a vydávanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, periodík,
tlačovín všetkých druhov v papierovej a elektronickej forme; prenájom a publikovanie rubrík,
článkov v papierovej a elektronickej forme; zverejňovanie a vydávanie textov; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, podujatí; organizovanie súťaží; poradenstvo v oblasti vydávania
časopisov a nosičov informácií všetkých druhov;
poskytovanie elektronických publikácií online
(bez možnosti kopírovania); poradenstvo v oblas-
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(540) TREND ŠPECIÁL
(731) TREND Holding, s. r. o., Rezedová 5, 821 01 Bratislava, SK;

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

1160-2007
27.6.2007
9, 16, 35, 41, 42
9 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky,
prílohy, periodiká a elektronické nosiče informácií všetkých druhov; softvér všetkého druhu.
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie,
periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ročenky, prílohy a papierové nosiče informácií všetkých druhov v časopisovej a novinovej forme;
reklamné a propagačné materiály, letáky, prospekty, polygrafické výrobky všetkých druhov.
35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum; rozhlasová a televízna reklama; obchodné alebo
podnikateľské informácie, ich poskytovanie; spracovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov; obchodné poradenstvo; prenájom
reklamných priestorov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zoraďovanie údajov v počítačových databázach; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; hospodárske, ekonomické predpovede; distribúcia vzoriek
tovarov; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; reklama.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba rozhlasových a televíznych programov a relácií; výroba rozhlasových a televíznych reklamných blokov; výroba informačných
blokov; vydavateľská činnosť; prenájom a vydávanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, periodík,
tlačovín všetkých druhov v papierovej a elektronickej forme; prenájom a publikovanie rubrík,
článkov v papierovej a elektronickej forme; zverejňovanie a vydávanie textov; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, podujatí; organizovanie súťaží; poradenstvo v oblasti vydávania
časopisov a nosičov informácií všetkých druhov;
poskytovanie elektronických publikácií online
(bez možnosti kopírovania); poradenstvo v oblasti poskytovania elektronických publikácií online
(bez možnosti kopírovania).
42 - Udržiavanie a vytváranie počítačových stránok (webových) pre zákazníkov a tvorba databáz
v papierovej a elektronickej forme; poradenstvo
v oblasti udržiavania a vytvárania počítačových
stránok (webových) pre zákazníkov a poraden-
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nie vody, mydlá a mydlové prípravky, oživovače
a zjasňovače farieb na tkaniny, aviváže, prostriedky na saténovanie bielizne, odstraňovače škvŕn
patriace do tejto triedy, antistatické prípravky na
použitie v domácnosti, potpourri (zmesi voňavých látok), vonné tyčinky, prípravky na čistenie
odpadového vedenia, autokozmetika, prípravky
na ošetrovanie povrchov materiálov na báze voskov, prípravky na odstraňovanie škvŕn lakov a farieb z karosérií automobilov a skiel, vonné oleje.

stvo v oblasti tvorby databáz v papierovej a elektronickej forme.
(540)

TREND TOP
REŠTAURÁCIE A HOTELY

(731) TREND Holding, s. r. o., Rezedová 5, 821 01
Bratislava, SK;

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

5 - Čistiace a dezinfekčné prostriedky patriace do
tejto triedy, farmaceutické a veterinárne výrobky,
hygienické výrobky na liečebné účely, diabetické
prípravky na liečebné účely, potraviny pre batoľatá, náplasti a obväzový materiál, materiál pre
zubárov, dezinfekčné prípravky, výrobky na hubenie škodcov, fungicídy a herbicídy, antibakteriálne a dezinfekčné prípravky, prípravky na čistenie vzduchu, prípravky na osvieženie a prevoňanie vzduchu, dezodoranty iné ako na osobné
účely, dezinfekčné prípravky na hygienické účely, prípravky slúžiace na obmedzenie pachov
v miestnostiach, insekticídy, prípravky na hubenie parazitov, WC dezodoranty, WC gély a osviežovače, repelentné prípravky, chemické prípravky proti plesniam.
21 - Ručné čistiace nástroje, hubky na kozmetické účely, hubky určené na upratovanie a čistenie,
náradie a nástroje ručné určené na upratovanie
a čistenie, náradie na mechanické čistenie a ošetrovanie zubov, ako ručné aj elektrické zubné kefky, medzizubné kefky, čistiace nástroje, mechanické nástroje a mechanické prostriedky na čistenie, umývanie a leštenie povrchov, podláh a dlaždíc, ručné šampónovače a vysávače, mechanické
tmely, mechanické odstraňovače nečistôt, zvony
na čistenie odpadov, dávkovače, prenosné vaničky, drôtenky, metly, lopatky, handry na čistenie
a umývanie, umývacie hubky, mopy, hygienické
toaletné nádoby pre domáce zvieratá, kefky a kefy vrátane elektrických okrem kief ako súčastí strojov, neelektrické leštiace stroje pre domácnosť,
hrebene, dávkovače mydla, dávkovače papierových utierok a toaletného papiera, vybavenie kúpeľní a toaliet patriace do tejto triedy, koše na
použitie v domácnosti, toaletné kufríky, kozmetické náradie, holiace štetky.

1163-2007
27.6.2007
9, 16, 41
9 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky,
prílohy, periodiká a elektronické nosiče informácií všetkých druhov; softvér všetkého druhu.
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie,
periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ročenky, prílohy a papierové nosiče informácií všetkých druhov v časopisovej a novinovej forme; reklamné a propagačné materiály, letáky, prospekty, polygrafické výrobky všetkých druhov.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba rozhlasových a televíznych programov a relácií; výroba rozhlasových a televíznych reklamných blokov; výroba informačných
blokov; vydavateľská činnosť; prenájom a vydávanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, periodík,
tlačovín všetkých druhov v papierovej a elektronickej forme; prenájom a publikovanie rubrík,
článkov v papierovej a elektronickej forme; zverejňovanie a vydávanie textov; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, podujatí; organizovanie súťaží; poradenstvo v oblasti vydávania
časopisov a nosičov informácií všetkých druhov;
poskytovanie elektronických publikácií online (bez
možnosti kopírovania); poradenstvo v oblasti poskytovania elektronických publikácií online (bez
možnosti kopírovania).

(540) TREND KONFERENCIE
(731) TREND Holding, s. r. o., Rezedová 5, 821 01 Bratislava, SK;

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

1175-2007
29.6.2007
3, 5, 21
3 - Pracie, bieliace a čistiace prostriedky, leštiace
a odmasťovacie prostriedky, prípravky na brúsenie, kozmetika, parfuméria, kozmetické farbivá
a farby, kúry, oleje, emulzie, vody a gély určené
na ošetrenie, čistenie, pestovanie a krášlenie pleti, tela, vlasov a nechtov, soli, oleje, peny a emulzie do sprchy a kúpeľa, líčidlá, prípravky určené
na hygienu celého tela, mydlá všetkých druhov,
čistiace prostriedky na ruky, depilačné prípravky,
opaľovacie prostriedky a prostriedky po opaľovaní, prostriedky určené na starostlivosť o nohy,
ústne vody, zubné pasty, zubné gély, čistiace prípravky na chrup, aj umelý, prípravky na ústnu
hygienu patriace do tejto triedy, hygienické prostriedky a dezodoranty pre osobnú potrebu, namáčacie prostriedky, prostriedky na odstránenie
hrdze a vodného kameňa, prípravky na zmäkče-

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

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

1182-2007
29.6.2007
9, 35, 38, 41, 42
9 - Telekomunikačná technika a výpočtová technika všetkého druhu, najmä počítače (vrátane počítačových doplnkov); počítačové programy, najmä počítačové programy na prístup na internet
a na jeho použitie, počítačové programy na riadenie siete, počítačové programy na záznam,
spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát,
počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej
siete; počítačové hry; počítačový softvér na umožnenie pripojenia k bázam dát a k internetu; počí-
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tačový softvér na umožnenie vyhľadávania dát;
vysielače elektronických signálov; telegrafy; telefónne prístroje; prenosné telefóny; modemy; vysielacie zariadenia; zvukové nahrávacie a prehrávacie zariadenia; Magio Router, Magio Box; magnetické karty; elektronické publikácie stiahnuté
z telekomunikačnej siete; televízne prijímače; kinofilmy, videokazety, videopásky.

35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz,
zoraďovanie údajov v počítačových databázach,
spracovanie textu, reklama (online) v počítačovej
komunikačnej sieti, televízna reklama, prenájom
reklamného času vo všetkých komunikačných
médiách; poradenstvo odborné obchodné, odkazovacie telefónne služby pre neprítomných predplatiteľov, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, vydávanie a aktualizovanie reklamných textov, obchodná činnosť,
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo.
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby; najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačného
pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, počítačová komunikácia, poskytovanie priestoru na diskusiu na internete, poskytovanie prístupu do databáz, komunikácia prostredníctvom optických káblov, komunikácia
pomocou počítačových terminálov, telefonické
služ-by, elektronická pošta, hlasová odkazová
služba, telekonferenčné služby, prenosy správ faxmi, pre-nosy správ a obrázkových informácií pomocou počítačov, prenos signálov pomocou satelitu, televízne vysielanie, vysielanie káblovej televízie, telekonferenčné služby, telekomunikačné
informácie, poskytovanie telekomunikačných
kanálov pre telenákupy, služby poskytované
elektronickými tabuľami, prenájom prístupového
času do svetových počítačových sietí, prenájom
telefónov, prenájom modemov, prenájom telekomunikačných prístrojov.
41 - Poskytovanie (online) elektronických publikácií bez možnosti kopírovania, poskytovanie
(online) počítačových hier, prenájom filmov, prenájom televíznych prijímačov, výroba televíznych programov, zábava, organizovanie a vedenie
konferencií, seminárov a workshopov poskytované online prostredníctvom telekomunikačného
spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov s výnimkou reklamných, prenájom kinematografických filmov, prenájom audionahrávok,
informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní.
42 - Počítačové programovanie (vrátane aktualizácie), počítačové databázy (obnovovanie), návrh
počítačových systémov, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej
konverzie), poskytovanie internetových vyhľadávačov, prenájom webových serverov, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových) pre zákazníkov, prenájom počítačového softvéru, prenájom počítačov, štúdie technických
projektov, expertízy (inžinierske práce), kalibrácia.
(540)

www.etoll-slovakia.sk
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(731) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;

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

1183-2007
29.6.2007
9, 35, 38, 41, 42
9 - Telekomunikačná technika a výpočtová technika všetkého druhu, najmä počítače (vrátane počítačových doplnkov); počítačové programy, najmä počítačové programy na prístup na internet
a jeho použitie, počítačové programy na riadenie
siete, počítačové programy na záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu,
komprimovanie a dekomprimovanie dát, počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete; počítačové hry; počítačový softvér na umožnenie pripojenia k bázam dát a k internetu; počítačový softvér na umožnenie vyhľadávania dát;
vysielače elektronických signálov; telegrafy; telefónne prístroje; prenosné telefóny; modemy;
vysielacie zariadenia; zvukové nahrávacie a prehrávacie zariadenia; Magio Router, Magio Box;
magnetické karty; elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete; televízne prijímače; kinofilmy, videokazety, videopásky.
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz,
zoraďovanie údajov v počítačových databázach,
spracovanie textu, reklama (online) v počítačovej
komunikačnej sieti, televízna reklama, prenájom
reklamného času vo všetkých komunikačných
médiách; poradenstvo odborné obchodné, odkazovacie telefónne služby pre neprítomných predplatiteľov, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, vydávanie a aktualizovanie reklamných textov, obchodná činnosť,
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo.
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby;
najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej
počítačovej siete, počítačová komunikácia, poskytovanie priestoru na diskusiu na internete, poskytovanie prístupu do databáz, komunikácia prostredníctvom optických káblov, komunikácia pomocou počítačových terminálov, telefonické
služby, elektronická pošta, hlasová odkazová služba, telekonferenčné služby, prenosy správ faxmi,
prenosy správ a obrázkových informácií pomocou počítačov, prenos signálov pomocou satelitu,
televízne vysielanie, vysielanie káblovej televízie, telekonferenčné služby, telekomunikačné
informácie, poskytovanie telekomunikačných kanálov pre telenákupy, služby poskytované elektronickými tabuľami, prenájom prístupového času
do svetových počítačových sietí, prenájom telefónov, prenájom modemov, prenájom telekomunikačných prístrojov.
41 - Poskytovanie (online) elektronických publikácií bez možnosti kopírovania, poskytovanie (online) počítačových hier, prenájom filmov, prenájom televíznych prijímačov, výroba televíznych
programov, zábava, organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované
online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov
s výnimkou reklamných, prenájom kinematogra-
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fických filmov, prenájom audionahrávok, informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove
a vzdelávaní.
42 - Počítačové programovanie (vrátane aktualizácie), počítačové databázy (obnovovanie), návrh
počítačových systémov, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej
konverzie), poskytovanie internetových vyhľadávačov, prenájom webových serverov, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových) pre zákazníkov, prenájom počítačového soft-

infor-mácie, poskytovanie telekomunikačných
kanálov pre telenákupy, služby poskytované
elektronickými tabuľami, prenájom prístupového
času do svetových počítačových sietí, prenájom
telefónov, prenájom modemov, prenájom telekomunikačných prístrojov.
41 - Poskytovanie (online) elektronických publikácií bez možnosti kopírovania, poskytovanie
(online) počítačových hier, prenájom filmov, prenájom televíznych prijímačov, výroba televíznych programov, zábava, organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov s výnimkou reklamných, prenájom
kinematografických filmov, prenájom audionahrávok, informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní.
42 - Počítačové programovanie (vrátane aktualizácie), počítačové databázy (obnovovanie), návrh
počítačových systémov, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej
konverzie), poskytovanie internetových vyhľadávačov, prenájom webových serverov, vytváranie
a udržiavanie počítačových stránok (webových)
pre zákazníkov, prenájom počítačového softvéru,
prenájom počítačov, štúdie technických projektov, expertízy (inžinierske práce), kalibrácia.

véru, prenájom počítačov, štúdie technických projektov, expertízy (inžinierske práce), kalibrácia.
(540) ww.etoll-slovakia.eu
(731) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;

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

1184-2007
29.6.2007
9, 35, 38, 41, 42
9 - Telekomunikačná technika a výpočtová technika všetkého druhu, najmä počítače (vrátane počítačových doplnkov); počítačové programy, najmä počítačové programy na prístup na internet
a jeho použitie, počítačové programy na riadenie
siete, počítačové programy na záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát, počítačové
programy stiahnuté z telekomunikačnej siete; počítačové hry; počítačový softvér na umožnenie
pripojenia k bázam dát a k internetu; počítačový
softvér na umožnenie vyhľadávania dát; vysielače elektronických signálov; telegrafy; telefónne
prístroje; prenosné telefóny; modemy; vysielacie
zariadenia; zvukové nahrávacie a prehrávacie zariadenia; Magio Router, Magio Box; magnetické
karty; elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete; televízne prijímače; kinofilmy,
videokazety, videopásky.
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz,
zoraďovanie údajov v počítačových databázach,
spracovanie textu, reklama (online) v počítačovej
komunikačnej sieti, televízna reklama, prenájom
reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; poradenstvo odborné obchodné, odkazovacie telefónne služby pre neprítomných predplatiteľov, vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch pre zákazníkov, vydávanie a aktualizovanie reklamných textov, obchodná činnosť,
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo.
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby; najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačného
pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, počítačová komunikácia, poskytovanie priestoru na diskusiu na internete, poskytovanie prístupu do databáz, komunikácia prostredníctvom optických káblov, komunikácia
pomocou počítačových terminálov, telefonické
služ-by, elektronická pošta, hlasová odkazová
služba, telekonferenčné služby, prenosy správ
faxmi, prenosy správ a obrázkových informácií
pomocou počítačov, prenos signálov pomocou
satelitu, televízne vysielanie, vysielanie káblovej
televízie, telekonferenčné služby, telekomunikačné

(540) www.etoll-slovakia.com
(731) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, SK;

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

1205-2007
4.7.2007
9, 16, 28, 35, 41, 43
9 - Čítacie zariadenia (informatika); čítacie zariadenia (na napovedanie pre účinkujúcich); čítače
čiarového kódu; detektory na zisťovanie falošných mincí; diaľkové ovládače; diaprojektory; disky zvukových nahrávok; elektrické pokladne; hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače; hudobné automaty (uvádzané do
činnosti vhodením mince); informačné tabule elektronické; mechanizmy na mincové zariadenia;
mincové mechanizmy pre televízne prijímače; nahrané operačné programy; parkovacie brány uvádzané do chodu vhodením mince; parkovacie hodiny; pásky so zvukovými nahrávkami; prehrávač kompaktných diskov; premietacie prístroje
na diapozitívy; audio- a videoprijímače; prístroje
na reprodukciu obrazu aj zvuku; televízne prijímače a ich kombinácie s elektrotechnickými zariadeniami patriacimi do tejto triedy; videohry;
videokamery; videokazety; videopásky; výrobky
a zariadenia na príjem, spracovanie, prenos a vysielanie televíznych, rádiových a satelitných signálov; vysielacie zariadenia (telekomunikácie);
zvončeky (ako poplašné zariadenia); zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; zvukové signálne zariadenia.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, kávové filtre papierové, knihy,
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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.

selenie, koncertné siene, sály, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav,
organizovanie športových súťaží, organizovanie
živých vystúpení, zábavné parky, požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov, praktický výcvik (ukážky), prekladateľské služby, prenájom audioprístrojov.

28 - Biliardové gule, biliardové stoly, biliardové
stoly uvádzané do činnosti vhodením mince, boxerské rukavice, boxerské automaty, stroje na fyzické cvičenie, hracie automaty s výnimkou automatov fungujúcich po pripojení na televízne prijímače, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince, hracie žetóny, zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače, kolky (figúrky), kolky (hra), krieda na biliardové tága, mantinely biliardového
stola, markér (tabuľka na zaznamenávanie stavu
hry), posilňovacie stroje, stoly na stolový futbal,
stolové hry, špičky biliardových tág, tága (biliardové), terče.
35 - Manažment v oblasti zábavy a umenia, maloobchodná činnosť s hracími a výhernými automatmi, ich príslušenstvom, hudobnými a zábavnými automatmi, veľkoobchodná činnosť s hracími a výhernými automatmi, ich príslušenstvom,
hudobnými a zábavnými automatmi, 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, spro-stredkovanie 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,
obchodné sprostredkovanie služieb patriacich do
tried 41 a 43.
41 - Prevádzkovanie kasín, prevádzkovanie herní,
prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi,
služby pre oddych a rekreáciu, nočné kluby, výchovno-zábavné klubové služby, kluby zdravia
(telesné cvičenia), informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, obve-

43 - Barové služby, kaviarne, bufety (rýchle občerstvenie), hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne, prevádzkovanie kempov, motelové služby,
penzióny, poskytovanie prechodného ubytovania,
prenájom prenosných stavieb, reštaurácie (jedálne), samoobslužné reštaurácie, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, turistické ubytovanie, ubytovacie
kancelárie (hotely, penzióny), prenájom prechodného ubytovania.
(540)

(591) sivá, oranžová, biela
(731) TOP GAME, s. r. o., Palárikova 984/3, 955 01
Topoľčany, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1207-2007
4.7.2007
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 na bicykle, kľuky na bicykle, kovové výlisky ako príslušenstvo na bicykle, ložiskové čapy (hriadeľov),
ložiskové čapy náprav, ozubené kolesá a ozubené
prevody na pozemné vozidlá a bicykle, ozubené
kolesá, súkolesia na bicykle, poťahy na sedadlá
bicyklov a motocyklov, príslušenstvo na bicykle,
reduktory (redukčné ozubené súkolesia na bicykle), riadidlá na bicykle a motocykle, smerovky na
bicykle, stojany na bicykle, tlmiče pérovania na
bicykle, voľnobežky na bicykle, koše (nosiče batožiny) na bicykle, opravárske náradie na opravu
pneumatík, smerovky na bicykle, stojany na bicykle, blatníky, duše na bicykle, súkolesia, ozubené kolesá na bicykle, 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, prehadzovacie systémy na bicykle, prešmykovače, riadiace páky, brzdové páky, náhradné diely na bicykle.
16 - Kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
obálky, obaly (papiernický tovar), tabule na zapichovanie oznamov, ceruzky, perá, prepisovačky,
papiernický tovar, papierové zástavy, vlajky, štít-
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ky (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,

medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), spracovanie textov, reklamná a propagačná činnosť, sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja reklamných predmetov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie
reklamných oznamov, prenájom reklamných materiálov, vydávanie a aktualizovanie reklamných

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 vreckovky, papierové utierky na tvár, papierové obrúsky,
ručníky, toaletný papier, papierové servítky, papierové podbradníky, 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, papierové 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.
28 - Príslušenstvá a doplnky pre cyklistické športy patriace do tejto triedy, chrániče na predkolenie (športový tovar), chrániče na lakte (ako športové potreby), nákolennice (športový tovar), rukavice cyklistické.
35 - Marketing, reklama, reklamná a propagačná
činnosť, reklamné agentúry, podpora predaja pre
tretie osoby, prieskum trhu, prieskum verejnej
mienky, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov

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, 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, sprostredkovanie uvedených
služieb, obchodné sprostredkovanie služieb v triede 37, obchodné sprostredkovanie služieb v triede
41, obchodné sprostredkovanie služieb v triede 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,
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, výroba (tvorba) videofilmov, zábava, pobavenie, živé predstavenia,
fotografovanie, 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, prie-

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 11 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
myselný dizajn, prieskumy (inžinierske práce),
štúdie technických projektov, tvorba softvéru.
(540) MORGAW
(731) MORGAW, s. r. o., Paulínska 20, 917 01 Trnava,
SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1230-2007
9.7.2007
37, 42
37 - Montáž, opravy, údržba, inštalácia a servis
počítačov, počítačových zariadení, informačných
systémov, komunikačných zariadení na prenos
a spracovanie informácií, periférnych zariadení
a sietí k nim.
42 - Programovanie počítačmi najmä pre oblasť
zdravotníctva, montáž, opravy, údržba, inštalácia
a servis počítačových programov najmä pre oblasť
zdravotníctva.

(540)

(591) oranžová, modrá
(731) Medirex, spol. s r. o., 1. mája 41, 902 01 Pezinok,
SK; LABMED, a. s., Južná trieda 74, 040 01 Košice, SK;

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

ťovacie prípravky na použitie v priemyselných
a výrobných procesoch; chemické výrobky na
použitie pri úprave chladiacich systémov.
2 - Prípravky na zabránenie vzniku korózie; chemické prípravky na spomalenie korózie; ochranné
oleje na použitie proti korózii; antikorózne oleje.
4 - Mazadlá; mazacie oleje a tuky; rezné oleje;
chladiace oleje na použitie pri obrábaní kovov;
priemyselné oleje a tuky; nechemické aditíva do
mazadiel a tukov; kvapaliny na obrábanie kovov
olejovej konzistencie; oleje na obrábanie kovov.
(540) SYNTILO
(731) Castrol Limited, Wakefield House, Pipers Way,
Swindon, Wiltshire SN3 1RE, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(591) červená, modrá
(731) MEDIREX - medicínske centrum, s. r. o., Hattalova 12/c, 831 03 Bratislava, SK;

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

(220) 10.7.2007
9 (511) 1, 2, 4
(511) 1 - Koncentrované rezné chladiace kvapaliny a médiá; činidlá na obrábanie kovov s chladiacimi vlastnosťami; kvapaliny na obrábanie kovov; kvapaliny na strojové obrábanie a/alebo obrábanie kovov; kvapaliny na rezanie a brúsenie; chladiace
kvapaliny a zmesi; rozpúšťadlá; detergenty a odmas-

1229-2007
9.7.2007
10, 37, 39, 41, 44
10 - Lekárske prístroje a nástroje, diagnostické
prístroje na lekárske účely, zdravotnícke pomôcky.
37 - Opravy a servis zdravotníckej techniky.
39 - Prenájom zdravotníckej techniky a zariadení.
41 - Organizovanie a vedenie školení, prednášok,
kurzov a konferencií v oblasti zdravotníctva.
44 - Zdravotnícka starostlivosť.

(540)
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1241-2007
9.7.2007
5
5 - Farmaceutické prípravky a substancie na lokálne použitie; náplasti, obväzový materiál a kožné náplasti impregnované analgetikami, protizápalovými alebo teplo generujúcimi prípravkami
a substanciami.

(540) PANAFLEX
(731) SmithKline Beecham p. l. c., 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210) 1252-2007

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

1254-2007
11.7.2007
1, 2, 4, 42
1 - Chemické prísady do olejov, chladiace prípravky, chladiace zmesi do motorových vozidiel, chladivá, destilovaná voda, odmasťovacie prípravky na
použitie vo výrobnom procese, prípravky na úsporu palív.
2 - Emaily, laky, emailové farby.
4 - Benzín, mazacie oleje, mazacie tuky, motorové oleje, minerálne palivá, motorová nafta, motorové palivá, pohonné látky, nafta, palivá, pohonné látky, priemyselné oleje, priemyselné tuky.
42 - Chemický výskum, chemické analýzy, výskum
v oblasti životného prostredia.

(540) MARPIN
(731) Piňák Miroslav, Kukučínova 573, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

1257-2007
11.7.2007
39
39 - Doprava nákladná kamiónová.

(731) NAD MARTIN, s. r. o., Kollárová 79, 036 01 Martin, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1259-2007
11.7.2007
9, 35, 38, 41, 42
9 - Nosiče údajov (magnetické); nosiče údajov
(optické); počítačové programy; počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete; počí-
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tačový softvér; zvukové nahrávky (disky); zvukové nahrávky (nosiče); publikácie elektronické.
35 - Grafická úprava tlačovín na reklamné účely;
prenájom reklamných priestorov; reklama; reklama (online); reklamné agentúry; reklamné materiály (rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie);
reklamné texty (uverejňovanie); služby outsourcingu; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
38 - Poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; telekomunikačné informácie.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach;
poskytovanie elektronických publikácií online,
poskytovanie (online) počítačových hier; tvorba
videofilmov; vydávanie (online) kníh a časopisov
v elektronickej forme.
42 - Grafické dizajnérstvo; hosťovanie na počítačových stránkach; návrh počítačových systémov;
navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; inštalácia počítačových programov; internetové vyhľadávanie (poskytovanie); počítačové programovanie; počítačové programy (aktualizovanie);
počítačové programy (inštalácia); prenájom webových serverov; priemyselné dizajnérstvo; servis počítačových programov; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových) pre zákazníkov.

(540) ONOFFLINE
(731) Chrien Vladimír, Ing., ONOFFLINE, Bakossova 37, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1261-2007
12.7.2007
9, 16, 35, 41, 43
9 - Prístroje na reprodukciu obrazu aj zvuku; hudobné automaty uvádzané do činnosti vhodením
mince; televízne prijímače a ich kombinácie s elektrotechnickými zariadeniami patriacimi do tejto triedy; čítacie zariadenia (informatika); čítacie zariadenia (na napovedanie pre účinkujúcich); čítače čiarového kódu; detektory na zisťovanie falošných mincí; diaľkové ovládače; diaprojektory;
disky zvukových nahrávok; elektrické pokladne;
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače; informačné tabule elektronické;
mechanizmy na mincové zariadenia; mincové mechanizmy pre televízne prijímače; nahrané operačné programy; parkovacie brány uvádzané do
chodu vhodením mince; parkovacie hodiny; pásky so zvukovými nahrávkami; prehrávač kompaktných diskov; premietacie prístroje na diapozitívy; audio- a videoprijímače; videohry; videokamery; videokazety; videopásky; výrobky a zariadenia na príjem, spracovanie, prenos a vysielanie televíznych, rádiových a satelitných signálov; vysielacie zariadenia (telekomunikácie); zvončeky
(ako poplašné zariadenia); zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; zvukové signálne zariadenia.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, kávové filtre papierové, knihy,
lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové
alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne

(papiernický tovar), 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.
35 - Manažment v oblasti zábavy a umenia, maloobchodná činnosť s hracími a výhernými automatmi, ich príslušenstvom, hudobnými a zábavnými automatmi, veľkoobchodná činnosť s hracími a výhernými automatmi, ich príslušenstvom,
hudobnými a zábavnými automatmi, 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, obchodné sprostredkovanie služieb patriacich do tried 41 a 43.
41 - Prevádzkovanie kasín, prevádzkovanie herní, prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi, služby pre oddych a rekreáciu, nočné kluby,
výchovno-zábavné klubové služby, kluby zdravia
(telesné cvičenia), informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, obveselenie, koncertné siene, sály, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav,
organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, zábavné parky, požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov, praktický výcvik (ukážky), prekladateľské služby, prenájom audioprístrojov.
43 - Barové služby, kaviarne, bufety (rýchle občerstvenie), hotelierske služby, jedálne a závodné
jedálne, prevádzkovanie kempov, motelové služby, penzióny, poskytovanie prechodného ubytovania, prenájom prenosných stavieb, reštaurácie
(jedálne), samoobslužné reštaurácie, rezervácia
hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, turistické ubytovanie, uby-
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tovacie kancelárie (hotely, penzióny), prenájom
prechodného ubytovania.
(540)

(591) biela, sivá, žltá, oranžová, červená, čierna
(731) TOP GAME, s. r. o., Palárikova 984/3, 955 01
Topoľčany, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1263-2007
12.7.2007
16, 35, 36, 38
16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy,
prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, príručky, spevníky, ročenky, sprievodcovia,
knihárske výrobky, všetko v súvislosti s finančníctvom, propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt patriace do tejto triedy,
najmä brožúry, letáky, obtlačky, obalový materiál z papiera a plastických hmôt patriaci do tejto
triedy, ozdobné predmety z papiera patriace do tejto triedy, maľovanky, kalamár, písacie potreby,
puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, ceruzky, periodiká,
podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie
potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity, obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zaraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky,
puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové
obrusy, záložky do kníh, plniace perá, prospekty,
perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie
kníh, vrecká z papiera alebo plastických materiálov, školské potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl
(anglické prestieranie), nálepky na kancelárske
použitie alebo pre domácnosť, ročenky, stojany
na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, 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, dátumové pečiatky, škatule s farbami ako školské pomôcky, zemské
glóbusy, gumy na gumovanie, komiksy, kopírovacie zariadenia, lepenkové alebo papierové škatule, lepiaca páska, mapy, nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, podložky na
písanie, skicáre, spinky na papier, vodové farby,
papierové vreckovky, zošívačky, príručky o bežných akciách; správy o deklarovaných dividendách; záznamy o komunálnych obligáciách a dividendách vydávaných korporáciami; správy o kmeňovom akciovom kapitáli; príručky a prílohy z oblasti bankovníctva a finančníctva; časopisy a správy
týkajúce sa hospodárskych a obchodných štatistických úverových informácií a podmienok, správ
a prehľadov; tlačené tabuľky, grafy, diagramy,
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schémy a príručky vytvorené z uvedených informácií.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
obchodnej činnosti a podnikania; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske a ekonomické predpovede; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie kartoték v počítači; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi,
inštitúciami a spoločenským prostredím; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; rozširovanie
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie
reklamných textov; prenájom reklamných plôch;
vydávanie reklamných alebo náborových textov;
rozhlasová reklama; televízne reklamy; reklamná
a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete,
komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné využitie internetu na poskytovanie služieb patriacich do trie-dy
35; online inzercia, sprostredkovanie obchodu s
tovarom, príprava a vyhotovenie daňových priznaní, spravovanie hotelov, informačné kancelárie, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, nábor zamestnancov, analýzy nákupných,
veľkoobchodných cien, obchodný manažment
a podnikové poradenstvo, oceňovanie obchodných podnikov, spracovanie textov, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce, revízia
účtov.
36 - Zhromažďovanie peňažných prostriedkov od
verejnosti na základe verejnej výzvy s cieľom
investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku vymedzeného zákonom o kolektívnom investovaní a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové fondy; výkon nútenej správy podielových fondov; zhromažďovanie peňažných prostriedkov s cieľom
použiť ich na podnikanie; služby na využívanie
dôchodkových fondov; dôchodkové fondy; vydávanie kreditných kariet; služby týkajúce sa
úverových kariet; organizovanie dobročinných
zbierok; kapitálové investície; garancie, záruky;
klíring (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok
a záväzkov - bezhotovostné platenie); úschovné
služby, úschova v bezpečnostných schránkach;
pôžičky (financovanie); daňové odhady (služby);
finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo,
bankovníctvo, nehnuteľnosti); konateľstvo, zastupiteľstvo; správcovstvo; služby v oblasti finančníctva; finančné riadenie; záručné pôžičky; hypotéky, poskytovanie pôžičiek; burzové maklérstvo; finančné analýzy; finančné poradenstvo;
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konzultačné služby v oblasti financií; elektronický prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronicky; finančné informácie; vydávanie
cenných papierov; úschova cenností; kurzové záznamy na burze; príjem vkladov od spoločností;
poskytovanie úverov; investovanie do cenných
papierov; finančný lízing; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov s prevoditeľnými cennými papiermi; finančné maklérstvo; portfólio manažment;
operačný lízing; zmenárenská činnosť; faktoring
a forfajting; sprostredkovanie nákupu a predaja
nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť v oblasti financií, bankovníctva, poisťovníctva, daňové
odhady, oceňovanie a odhady nehnuteľností, správa nehnuteľností, poistenie proti nehodám, finančné oceňovanie, daňové oceňovanie a odhady,
platenie na splátky, informácie o poistení, poistky (uzatváranie), poistno-technické služby, poradenstvo v oblasti poistenia, záručná pôžička, financovanie pôžičiek, prenájom bytov, prenájom
kancelárskych priestorov, realitné kancelárie, finančné riadenie, sporiteľne, sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie nehnuteľností, sprostredkovanie záruk, služby týkajúce sa úverových kariet, úverové ústavy, úverové karty, vyberanie
nájomného, sponzorstvo, lízing zariadení, nástrojov, prostriedkov alebo komponentov.
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické, faxové a telefaxové služby, služby zberu a prenosu správ, rádiové pagingové služby a služby
elektronickej pošty, prenos a príjem údajov a informácií, služby doručovania elektronických správ,
online informačné služby súvisiace s telekomunikáciami, služby výmeny údajov, prenos údajov
telekomunikáciami, služby satelitnej komunikácie, spravodajstvo alebo prenos rádiových a televíznych programov, služby videotextu, teletextu
a prehliadania údajov, služby videospráv, služby
videotelefónu, telekomunikácia - informácie (vrátane webových stránok), počítačové programy
a iné údaje v rámci triedy 38, poskytovanie užívateľského prístupu na internet, poskytovanie telekomunikačného spojenia na internet a databázy, elektronické konferencie, diskusné skupiny a
dis-kusné miestnosti, poskytovanie prístupu na
webové stránky s digitálnou hudbou na internete,
poskytovanie prístupu na MP3 webové stránky
na internete, doručovanie digitálnej hudby telekomunikáciami, prevádzka vyhľadávacích strojov, služby telekomunikačného prístupu, prenos
správ a obrazov výpočtovej techniky, komunikácia cez počítač, služby spravodajskej agentúry,
prenos správ a informácií o súčasnom dianí, prenájom a podnájom zariadení, nástrojov, prostriedkov alebo komponentov na použitie pri poskytovaní spomenutých služieb, poradenské, informačné a konzultačné služby súvisiace s uvedeným.

(540)

(591) modrá, oranžová
(731) Investičná a Dôchodková, správ. spol., a. s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, SK;

(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1265-2007
13.7.2007
19, 20, 30, 32, 35, 36, 39
19 - Drevo ako polotovar.
20 - Palety na manipuláciu s tovarom s výnimkou
kovových, nekovové nakladacie palety, nekovové prepravné palety.
30 - Cestoviny, droždie do cesta, chlieb, lístkové
cesto, potravinárska múka, niťovky, pečivo (rožky), rezance, sendviče, zákusky, koláče.
32 - Nealkoholické nápoje.
35 - Zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup
tovarov služieb pre iné podniky).
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie
(maklérstvo).
39 - Distribúcia tovaru, skladovanie tovaru, skladovanie, prenájom skladov, prenájom vozidiel,
prenájom dopravných prostriedkov.

(540)

(731) PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a. s., Mierová 34, 066 54 Humenné, SK;

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

1266-2007
13.7.2007
9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 42
9 - Počítače, počítačový softvér, počítačový hardvér, periférne zariadenia počítačov, prístroje a zariadenia na spracovanie a ukladanie údajov a dát,
elektronické testovacie a meracie zariadenia a ich
súčasti, programy na počítačové hry, magnetické
nosiče údajov, nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálne záznamové disky.
16 - Firemné listiny, papiernický tovar, papierové
propagačné materiály, informačné brožúry, fotografie, katalógy, kalendáre, mapy, knihy, noviny,
časopisy, tlačivá a kancelárske potreby uvedené
v tejto triede, kancelárska technika uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto triede.
35 - Maloobchodná činnosť v oblasti strojárskeho, stavebného a drevospracujúceho priemyslu,
chemického a petrochemického priemyslu, sklárskeho priemyslu, obuvníckeho priemyslu, textilného priemyslu, v energetike, s potravinárskymi
výrobkami, s tabakovými výrobkami, s dopravnými prostriedkami a ich príslušenstvom, s kancelárskou a výpočtovou technikou, s elektrickými
zariadeniami, s televíznymi anténami, s rozhlasovými anténami, so satelitnými zariadeniami,
s elektronikou, s elektroinštalačným materiálom,
s elektrickými prístrojmi a zariadeniami, so zabezpečovacou technikou, s priemyselnou televíziou, s reprodukčnou technikou, s telekomunikačnými zariadeniami, činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov a plôch, prenájom reklamných materiálov,
zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, prenájom kancelárskych strojov
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a zariadení, aranžovanie výkladov, analýzy nákladov, inzertné činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo v obchodnej
činnosti, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, odborné obchodné poradenstvo,
prieskum trhu, kopírovanie alebo rozmnožovanie

(511) 7 - Manipulátory (stroje); manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie).
9 - Kontrolné a regulačné prístroje elektrické; lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; meracie prístroje; elektrické monitorovacie prístroje;
elektrické meracie zariadenia; presné meracie prístroje; zariadenia na meranie vzdialeností; zariadenia na spracovanie údajov.

dokumentov, prieskum verejnej mienky, sekretárske služby, účtovníctvo, vedenie účtovných
kníh, marketingové štúdie.
36 - Finančné analýzy, finančné informácie, finančné poradenstvo, finančné konzultačné služby, finančný lízing, konateľstvo, jednateľstvo,
prevádzkovanie záložní.
37 - Montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení. Montáž, opravy a údržba počítačov.
38 - Elektronická pošta; služby zabezpečujúce vstup
do telekomunikačných sietí; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií
pomocou počítača; počítačová komunikácia; telekomunikačné informácie; komunikácia pomocou počítačových terminálov; komunikácia pomocou telefónov; telefonické služby, telekomunikačné služby, komunikácia prostredníctvom
optických káblov; posielanie správ; poskytovanie
užívateľského prístupu do svetovej počítačovej
siete.
39 - Automobilová preprava, nákladná doprava,
prenájom vozidiel a automobilov, balenie tovaru,
informácie o doprave, rezervácia v doprave, informácie o preprave, informácie o uskladnení, osobná doprava, poskytovanie pomoci pri doprave, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom skladísk, prepravné služby, skladovanie, skladovanie
tovaru, služby v doprave a preprave, sprostredkovanie prepravy, uskladnenie tovaru.
42 - Prenájom výpočtovej techniky, aktualizovanie, inštalácia, servis a spúšťanie počítačových
programov, počítačové programovanie, prenájom
prístupového času k počítačovým databázam, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru
a softvéru, prenájom počítačového softvéru, obnovovanie počítačových databáz, zhotovovanie kópií počítačových programov, prieskum v oblasti
využitia počítačov, návrh a tvorba počítačových
systémov a softvéru, počítačové systémové analýzy, prevod a konverzia počítačových programov a údajov, vytváranie, umiestňovanie a udržiavanie počítačových stránok (web).

(540)

(591) modrá, biela
(731) MicroStep - HDO s. r. o., Tomášikova 28, 821 01
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1276-2007
16.7.2007
7, 9, 42
7 - Riadiace mechanizmy strojov, motorov a hnacích strojov.
9 - Prístroje a nástroje na váženie; stroje na váženie; monitorovacie počítačové programy; počítačový softvér.
42 - Počítačové programovanie; skúšky materiálov; tvorba softvéru; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov).

(540)

(591) modrá, biela
(731) MicroStep - HDO s. r. o., Tomášikova 28, 821 01
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

1277-2007
16.7.2007
7, 9, 42
7 - Obrábacie stroje; rezacie stroje.
9 - Elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie
priemyselných procesov; monitorovacie počítačové programy; periférne zariadenia počítačov;
počítacie dosky; počítacie stroje; počítače; periférne zariadenia počítačov; nahrané počítačové
programy; počítačový softvér; nahrané programy
obsluhujúce počítač; rozhrania počítačov; rozvodné panely.
42 - Aktualizovanie počítačových programov;
inštalácia počítačových programov; počítačové programovanie; servis počítačových programov.

(540)

(731) RSNET s. r. o., Kirejevská 1173/33, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(210) 1275-2007
(220) 16.7.2007
9 (511) 7, 9

(591) modrá, biela
(731) MicroStep - HDO s. r. o., Tomášikova 28, 821 01
Bratislava, SK;
(210) 1278-2007
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(220) 16.7.2007
9 (511) 9, 42
(511) 9 - Elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie
priemyselných procesov; kontrolné a regulačné
prístroje elektrické; meracie prístroje; elektrické
meracie zariadenia; monitorovacie počítačové programy; nahrané počítačové programy; počítačový
softvér; nahrané programy obsluhujúce počítač.

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

42 - Počítačové programovanie; návrh počítačových systémov.

(540)

1302-2007
18.7.2007
39
39 - Kamiónová nákladná doprava; prepravné služby.

(540) RS115
(731) MicroStep - HDO s. r. o., Tomášikova 28, 821 01
Bratislava, SK;

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

1279-2007
16.7.2007
9, 42
9 - Elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie
priemyselných procesov; kontrolné a regulačné
prístroje elektrické; meracie prístroje; elektrické
meracie zariadenia; monitorovacie počítačové programy; nahrané počítačové programy; počítačový
softvér; nahrané programy obsluhujúce počítač.
42 - Počítačové programovanie; návrh počítačových systémov.

(731) DONIVO MKD s. r. o., Zvolenská cesta 165,
974 05 Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540) RS25
(731) MicroStep - HDO s. r. o., Tomášikova 28, 821 01
Bratislava, SK;

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

1280-2007
16.7.2007
9, 42
9 - Nahrané operačné programy; nahrané programy obsluhujúce počítač; monitorovacie počítačové programy; nahrané počítačové programy; počítačový softvér; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov; elektrické
zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných
operácií.
42 - Počítačové programovanie; návrh počítačových
systémov.

(540)

1303-2007
18.7.2007
6, 9, 14, 18, 20, 21, 37
6 - Umelecké a ručne vyrobené predmety a starožitnosti z obyčajných kovov.
9 - Prístroje a nástroje navigačné, prístroje fotografické, kinematografické, optické, prístroje a nástroje na váženie a meranie, prístroje a nástroje
signalizačné, prístroje a nástroje určené na kontrolné účely, prístroje na záznam a reprodukciu
hovoreného slova, počítacie stroje vrátane kancelárskych, špeciálne puzdrá na prístroje a nástro-je,
ktoré sú zaradené do triedy 9.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, predmety z drahých kovov a z ušľachtilých kovov, šperky, bižutéria, hodiny a chronometrické zariadenia vrátane
špeciálnych puzdier, umelecké predmety a starožitnosti z bronzu.
18 - Umelecké a ručne vyrobené predmety a starožitnosti z kože.
20 - Umelecké a ručne vyrobené predmety a starožitnosti z dreva, vosku a sadry.
21 - Umelecké a ručne vyrobené predmety a starožitnosti zo skla, keramiky, vypaľovanej hliny
a porcelánu.
37 - Opravy hodinárskeho tovaru, šperkov, bižutérie.

(540)
(591) červená, čierna
(731) MicroStep - HDO s. r. o., Tomášikova 28, 821 01
Bratislava, SK;

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

1301-2007
18.7.2007
39
39 - Kamiónová nákladná doprava; prepravné služby.

(591) čierna, červená, biela
(731) DONIVO MKD s. r. o., Zvolenská cesta 165,
974 05 Banská Bystrica, SK;

(731) GOLDTIME a. s., U Libeňského pivovaru 10,
180 00 Praha, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1305-2007
19.7.2007
3, 7, 35, 37
3 - Čistiace prípravky.
7 - Stroje a prístroje na čistenie, čistiace stroje
vysokotlakové, stroje a prístroje na tepovanie
kobercov, parné čistiace stroje, vysávače, vrecká
do vysávačov, samohybné zametacie stroje, stroje - čerpadlá, pumpy.
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi určenými v triede 7.
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37 - Čistenie automobilov, čistenie interiérov,
prenájom čistiacich strojov, opravy a údržba tovarov určených v triede 7.
(540)

(731) Gocoliak Peter, Litovelská 608 , 024 01 Kysucké
Nové Mesto, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1317-2007
20.7.2007
36
36 - Finančné poradenstvo, konzultačné služby
v oblasti poisťovníctva, správa nehnuteľností,
činnosť realitnej kancelárie.

(540)

1318-2007
20.7.2007
41
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov
a školení.

(540)

(591) oranžová, sivá
(731) Chovan Branislav, Veternicová 24, 831 05 Bratislava, SK;

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

9 (511) 16, 32, 33
(511) 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; slad a iné prípravky na výrobu
nápojov; výťažky z chmeľu na výrobu piva.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
(540)

(591) červená, béžová
(731) Pivovary Topvar, a. s., Krušovská 2092, 955 14
Topoľčany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(591) čierna, sivá
(731) NewHouse Consulting, s. r. o., Borodáčova 4A/3114,
821 03 Bratislava, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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1319-2007
20.7.2007
9, 35, 42
9 - Meracie prístroje; monitorovacie počítačové
programy.
35 - Grafická úprava tlačovín na reklamné účely;
sprostredkovateľne práce; obchodná činnosť (poradenstvo); obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely.
42 - Grafické dizajnérstvo; počítačové systémy
(návrh); prenájom počítačového softvéru.

(540)

(731) Dorko Stepan, Mikovíniho 59, 040 01 Košice, SK;

(210) 1344-2007
(220) 23.7.2007

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

1363-2007
23.7.2007
32, 33
32 - Pivo.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(540) SPRINT
(731) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97
Plzeň, CZ;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

1364-2007
23.7.2007
32, 33
32 - Pivo.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(540) RADEGAST SPRINT
(731) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97
Plzeň, CZ;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

1366-2007
24.7.2007
16, 29, 35, 40
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové darčeky, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely
a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky
(papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické
publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, umelohmotné litografie, plastové fólie na balenie,
vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
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sovými výrobkami, veľkoobchodná činnosť s mäsom a mäsovými výrobkami, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné
účely, organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc
pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie
reklamných textov, vydávanie reklamných alebo
náborových textov, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie,
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný
alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek)
na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo, rozoberanie a spracovanie mäsa, údenie potravín, konzervovanie potravín a nápojov, porážanie dobytka, výsek mäsa.

29 - Mäso, hydina, zverina, výrobky z mäsa, hydiny a zveriny, údeniny, šunky, klobásy, párky,
salámy, slanina, hotové jedlá z mäsa, mäsové
konzervy, mäsové výťažky, mäsové polotovary.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s mäsom a mäsovými výrobkami, veľkoobchodná činnosť s mäsom a mäsovými výrobkami, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné
účely, organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc
pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja,
rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných
alebo náborových textov, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby
modeliek) na reklamné účely a podporu predaja,
predvádzanie tovaru.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo, rozoberanie a spracovanie mäsa, údenie potravín, konzervovanie potravín a nápojov, porážanie dobytka, výsek mäsa.
(540) Spišburger
(731) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1374-2007
24.7.2007
16, 29, 35, 40
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové darčeky, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely
a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky
(papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické
publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, umelohmotné litografie, plastové fólie na balenie,
vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
29 - Mäso, hydina, zverina, výrobky z mäsa, hydiny a zveriny, údeniny, šunky, klobásy, párky,
salámy, slanina, hotové jedlá z mäsa, mäsové
konzervy, mäsové výťažky, mäsové polotovary.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s mäsom a mä-

(540) PIKOŠKA
(731) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1375-2007
24.7.2007
16, 29, 35, 40
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové darčeky, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely
a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky
(papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické
publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, umelohmotné litografie, plastové fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
29 - Mäso, hydina, zverina, výrobky z mäsa, hydiny a zveriny, údeniny, šunky, klobásy, párky,
salámy, slanina, hotové jedlá z mäsa, mäsové
konzervy, mäsové výťažky, mäsové polotovary.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s mäsom a mäsovými výrobkami, veľkoobchodná činnosť s mäsom a mäsovými výrobkami, 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 pod-
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nikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja,
rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie
reklamných textov, vydávanie reklamných alebo
náborových textov, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie,
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný
alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek)
na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo, rozoberanie a spracovanie mäsa, údenie potravín, konzervovanie potravín a nápojov, porážanie dobytka, výsek mäsa.
(540) ALPINKA
(731) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť, výroba rozhlasových a televíznych programov; tvorba videofilmov, vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), fotografická reportáž, fotografovanie, organizovanie súťaží, poskytovanie elektronických publikácií online bez možnosti kopírovania, elektronické zoznamy a adresáre poskytované online bez možnosti kopírovania.

(540)

(731) Kraushuber Marián, Viničky 13, 949 11 Nitra, SK;

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

1376-2007
24.7.2007
43
43 - Bufety, rýchle občerstvenie, kaviarne, príprava a dodávka jedál na objednávku do domu, reštaurácie.

(540)

(731) Rigo Ján, Muškátova 1282, 925 21 Sládkovičovo, SK;

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

1377-2007
24.7.2007
16, 35, 41
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, oznamy, plagáty, publikácie, knihy, papiernický tovar, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, štočky,
potreby (písacie), lepiace štítky, nálepky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, reklamné agentúry, reklamné služby, reklamné plochy, multimediálna reklama v počítačovej komunikačnej
sieti, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných prostriedkoch, prenájom reklamných plôch, rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom, organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely, vydávanie a rozširovanie reklamných tlačovín, predplácanie novín a časopisov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky,
prená-jom reklamných priestorov, uverejňovanie
reklamných textov, reklamné služby, rozhlasová
reklama, televízna reklama, sprostredkovanie v uvedených oblastiach, sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi; obchodné sprostredkovanie služieb prihlasovaných v triede 41.
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(540)

1423-2007
31.7.2007
9, 12, 17, 21, 24, 27, 37
9 - Dýchacie masky s výnimkou masiek na umelé
dýchanie, filtre na dýchacie masky, dýchacie prístroje (respirátory) s výnimkou respirátorov na
umelé dýchanie, dýchacie prístroje s výnimkou
prístrojov na umelé dýchanie, ochranné štíty (azbestové, požiarnické), štíty proti oslneniu, osobné
ochranné prostriedky proti nehodám, respirátory
na filtráciu vzduchu, ochranné štíty na tvár, tampóny do uší, výstražné a oznamovacie tabule, výstražné pásky na zviditeľnenie povrchu, ochranné
odevy a pomôcky patriace do tejto triedy, najmä
ochranné prilby, ochranné okuliare, ochranné obleky, ochranné topánky, ochranné čižmy, ochranné
rukavice, ochranné kombinézy a ich súčasti.
12 - Zariadenia do automobilov proti oslneniu,
ochranné fólie na karosérie vozidiel, autofólie.
17 - Antireflexné fólie na okná (farebné), samolepky s výnimkou samolepiek na lekárske, kancelárske účely a pre domácnosť, umelohmotné fó-lie
s výnimkou baliacich fólií, viskózové fólie s výnimkou fólií na balenie, interiérové fólie, bezpečnostné fólie, solárne fólie.
21 - Čistiace kotúče na podlahu, čistiace kefy na
podlahu, handry na čistenie, handry na umývanie
dlážky, jelenica na čistenie, kefy na čistenie nádrží a nádob, výrobky a prípravky na ručné čistenie podláh, výrobky a prípravky na čistenie
mramoru, leštiace prostriedky (okrem prípravkov
z papiera a kameňa), leštiace zariadenia s výnimkou elektrických, mopy, prachovky, špongie na umývanie, zmetáky.
24 - Tkané a netkané textílie, textilné výrobky na
nasávanie kvapaliny, textilné rohože na nasávanie kvapaliny.
27 - Rohože, najmä protišmykové rohože, antistresové rohože, čistiace rohože; krytiny na zdrsnenie povrchu; koberce, koberčeky, podlahové krytiny.
37 - Chemické čistenie, montáž autofólií, montáž
ochranných fólií, montáž interiérových fólií.
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(591) červená, tmavosivá
(731) Carol line spol. s r. o., Sibírska 35, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

1561-2007
22.8.2007
35
35 - Profesionálny prieskum platov; obchodný
alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu.

(540) MERCES
(731) Profesia, spol. s r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1523-2007
20.8.2007
35, 36
35 - Reklamná činnosť; rozširovanie reklamných
nosičov v spojení s bankovými a finančnými službami; inzercia v spojení s bankovými a finančnými službami.
36 - Finančné analýzy; bankové služby priamo
k zákazníkom (homebanking); bankovníctvo; prijímanie vkladov; zriaďovanie a vedenie účtov;
finančné informácie; finančné poradenstvo; služby v oblasti finančníctva; informácie o poistení;
kapitálové investície; investovanie kapitálu; finančné konzultačné služby; garancie, záruky, kaucie;
finančné oceňovanie v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, nehnuteľností; oceňovanie a odhady
nehnuteľností; poskytovanie úverov (financovanie); služby úverových kariet.

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

(540) BUSINESSKONTO OBNOVA
(731) ISTROBANKA, a. s., Laurinská 1, 811 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1524-2007
20.8.2007
3, 5, 16, 41, 44
3 - Kozmetické výrobky a prípravky, masážne
gély, gély na nelekárske použitie.
5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky, gély na humánnu aplikáciu s podporným účinkom,
masážne a iné gély na lekárske využitie.
16 - Brožúry, časopisy (periodiká).
41 - Kluby zdravia (telesné cvičenia), rekreácia
(služby pre oddych a rekreáciu).
44 - Aromaterapeutické služby, fyzioterapia, masáže, salón krásy.

(540) PSORIADERM
(731) Herba Drug, s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1540-2007
20.8.2007
35, 36
35 - Obchodné alebo podnikateľské poradenstvo
(pro-fesionálne).
36 - Realitné kancelárie; správa nehnuteľností.

1562-2007
22.8.2007
16, 35, 38
16 - Časopisy (periodiká); ceruzky; držiaky na písacie potreby; gumy na gumovanie; hárky papiera; kalendáre; kancelárske potreby s výnimkou
nábytku; listový papier; noviny; obálky (papiernický tovar); perá (kancelárske potreby); periodiká; písacie potreby; plagáty; podložky pod pivové poháre; pohľadnice; písacie potreby (súpravy na písanie); poznámkové zošity; stojany na
perá a ceruzky; štítky (papierové nálepky); tlačivá; tlačoviny; útržkové bloky.
35 - Online reklama v počítačovej komunikačnej
sieti; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; personálne poradenstvo;
prenájom reklamných plôch; public relations; reklama; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; televízna reklama; uverejňovanie reklamných
textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vylepovanie plagátov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; sprostredkovanie zamestnania; sprostredkovanie práce; poskytovanie informácií o sprostredkovaní zamestnania prostredníctvom internetu.
38 - Elektronická pošta; poskytovanie priestoru
na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu
do databáz; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; vysielanie káblovej televízie.

(540) I LOVE NEW WORK
(731) Profesia, spol. s r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

1664-2007
10.9.2007
8
8 - Ručné nástroje a ručné náradia.

(540)

(591) červená
(731) BGS Slovakia, s. r. o., Kollárova 88, 036 01 Martin, SK;
(591) svetlosivá, tmavosivá, červená, čierna
(731) COMPRA s. r. o., Wolkrova 7, 851 01 Bratislava, SK;

(210) 1665-2007

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 11 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
(220) 10.9.2007
9 (511) 8
(511) 8 - Ručné nástroje a ručné náradia.
(540)

(591) červená, čierna
(731) BGS Slovakia, spol. s r. o., Kollárova 88, 036 01
Martin, SK;

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

1667-2007
10.9.2007
5, 10, 18
5 - Zverolekárske prípravky; liečivá na zverolekárske účely.
10 - Podporná bandáž; podporné obväzy; ortopedické výrobky; ortopedické pásky a bandáže na
kĺby; zverolekárske prístroje a nástroje.
18 - Vychádzkové sedadlá; postroje pre zvieratá;
remene, popruhy; kožené popruhy; uzdy a postroje pre zvieratá; pobočnica - časť postroja; remienky ako časti postrojov; pokrývky pre zvieratá; uzdy; chomúty; ohlávky; opraty; vodidlá; náhubky; korbáče; biče; sedlárske výrobky; jazdecké sedlá; podložky pod jazdecké sedlá; kostry
jazdeckého sedla; upnutie na sedlá; strmene, strmeňové remene jazdeckého sedla; kožené strmene; gumené časti strmeňov; konské postroje; kožené remene ako konský postroj; strmene na kone; klapky, chrániče na oči ako postroj pre kone;
podkovy na konské kopytá; nekovové konské
podkovy; nákolenníky pre kone; prikrývky na kone; prikrývky, poťahy na konské sedlá.

(540)

(591) zelená
(731) easywalker SK s. r. o., M. R. Štefánika 29, 010 01
Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1671-2007
12.9.2007
7, 37
7 - Ručné nástroje a náradie na iný než ručný pohon; elektrické ručné vŕtačky.
37 - Oprava opotrebovaných alebo poškodených
strojov.

(540)

(591) červená
(731) BSC - servis centrum, spol. s r. o., Hlavná 5,
038 52 Sučany, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

5018-2007
4.1.2007
36
36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financovania; služby v oblasti peňažníctva; služby v oblasti
nehnuteľností.

BAVARIA

161

(731) Bošková Helena, Astrová 5, 971 01 Prievidza, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5049-2007
17.1.2007
29
29 - Mlieko, syr, mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky.

(540) FIGURA
(731) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5063-2007
22.1.2007
5, 9, 16, 28, 35, 41, 44
5 - Doplnky výživy na lekárske účely.
9 - Nahrané videopásky; nahrané DVD; hudobné
zvukové záznamy.
16 - Inštrukčné listy; inštrukčné karty; postery;
manuály; knihy o cvičení; časopisy; bulletiny.
28 - Zariadenia a náčinie na cvičenie; rúčky, slučky, pútka a krúžky, remienky, príslušenstvo pre
zariadenie a náčinie na cvičenie; náradia na cvičenie, vrecia a vankúše na cvičenie.
35 - Maloobchodné služby s nahranými videopáskami, nahranými DVD, hudobnými zvukovými záznamami; inštrukčnými listami, inštrukčnými kartami, postermi, manuálmi, knihami o cvičení, časopismi, bulletinmi, zariadeniami a náčiniami na cvičenie, rúčkami, slučkami, pútkami
a krúžkami, remienkami a príslušenstvom pre zariadenie a náčinie na cvičenie, podložkami a žinenkami na cvičenie, náradím na cvičenie, vrecami a vankúšmi na cvičenie a tričkami; maloobchodné služby s nahranými videopáskami, nahranými DVD, hudobnými zvukovými záznamami; inštrukčnými listami, inštrukčnými kartami, postermi, manuálmi, knihami o cvičení, časopismi, bulletinmi, zariadeniami a náčiniami na
cvičenie, rúčkami, slučkami, pútkami a krúžkami, remienkami a príslušenstvom pre zariadenie
a náčinie na cvičenie, podložkami a žinenkami na
cvičenie, náradím na cvičenie, vrecami a vankúšmi na cvičenie a tričkami prostredníctvom globálnej počítačovej siete.
41 - Poskytovanie lekcií, tréningu a zariadení na
cvičenie a formovanie tela; výučba kondičného
posilňovania tela; kurzy kondičného posilňovania
tela; odborné konzultácie v oblasti kondičného posilňovania tela; inštruktáž používania a obsluhy
zariadení a náčinia na cvičenie; výučba v oblasti kondičného posilňovania tela; služby v oblasti telocviku; výchovné, vzdelávacie a náučné služby, ako
je vedenie kurzov, seminárov a prednášok v oblasti cvičenia a kondičného posilňovania tela a distribúcia kurzových materiálov s tým spojených;
školenie inštruktorov Pilatesovej metódy; výroba
televíznych programov; vzdelávanie na spôsob
televíznych programov na pokračovanie, vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných
a propagačných textov; online vydávanie časopisov v elektronickej forme s výnimkou vydávania reklamných a propagačných textov; publikačná činnosť s výnimkou vydávania reklamných a propagačných textov; trénerská činnosť; postizometrická relaxácia, antigravitačná relaxácia, Feldenkraisova metóda, všetko ako bežné športové služby.
44 - Fyzioterapia a rehabilitácia; fyzikálna terapia, masáže, regeneračné svalové uvoľňovanie,
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postizometrická relaxácia, antigravitačná relaxácia, Feldenkraisova metóda, všetko ako lekárske
a zdravotnícke služby, celostná medicína.

(540)
(591) modrá
(731) DETRAX, a. s., Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(731) Majstrák Ľubomír, Cabanova 13/E, 841 02 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

5069-2007
24.1.2007
6, 7, 11, 17, 20
6 - Armatúry vodárenské, priemyselné, zo sivej
liatiny, oceľoliatiny, zliatinových ocelí, nehrdzavejúcich ocelí a armatúry pogumované, klapky
kovové spätné a škrtiace, kovové kompenzátory,
kovové ventily vodovodné, kovové vodovodné
potrubia, kovové kolená na potrubie, kovové obruče, spojky, kovové krúžky, kovové lejárske formy,
kovové lamely, kovové potrubia, kovové tlakové
potrubia, kovové prípojky a odbočky pre potrubia, ovové rúry, kovové svorky, kovové tesniace
uzávery, kolená ako ohyby potrubia, kovové vypúšťacie rúry, odvodňovacie rúry, drenážne rúry,
kovové potrubia a rúry na zariadenia ústredného
kúrenia, kovové kohúty pre rozvody teplej a studenej vody, kovové kohúty pre rozvody pary, špeciálne armatúry oceľové zo šedej liatiny, farebných kovov a zvarované.
7 - Posúvače, stojany na ovládanie armatúr, plavákové ventily, klapky, kĺby, spojky, lapače kalu,
odvzdušňovacie a zavzdušňovacie ventily, montážne vložky, nasávacie koše, redukčné ventily,
regulátory, valce, ventily, vodovodné vykurovacie zariadenia, všetky uvedené tovary jednotlivo
a aj ako časti strojov; kovové ventily uzatváracie
spätné, oceľové, kované a z nehrdzavejúcej ocele, s elektrickým pohonom.
11 - Kohútiky a kohúty, príslušenstvo na reguláciu vodných alebo plynových zariadení a pre vodovodné alebo plynové potrubia, regulačno-bezpečnostné zariadenia pre vodovodné potrubia
a vodovodné zariadenia, regulačno-bezpečnostné
zariadenia pre plynové potrubia a plynové zariadenia, rúry ako časti sanitnej inštalácie, splachovacie zariadenia, splachovače, sprchy, vaňové príslušenstvo, regulačné ventily, vodovodné zariadenia, vodovody, prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom, zariadenia na zásobovanie vodou; expanzné nádrže na ústredné
vykurovanie, radiátory ústredného kúrenia, termostatické ventily ako časti ústredného kúrenia,
ostatné časti ústredného kúrenia zaradené do tejto
triedy.
17 - Gumové záklopky, objímky na potrubia s výnimkou kovových, objímky na rúry s výnimkou
kovových, nekovové vystužovacie materiály pre
potrubia, nekovové spojky potrubia, tesnenie na
potrubia, tesniace obloženia, potrubné objímky s výnimkou kovových, spájkovacie materiály z plastov, spojovacie valčeky, nekovové kohúty pre rozvody teplej a studenej vody, nekovové kohúty
pre rozvody pary.
20 - Ventily s výnimkou kovových, nie ako časti
strojov, výpustné ventily z plastov.

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

(540)

5070-2007
24.1.2007
6, 7, 11, 17, 20
6 - Armatúry vodárenské, priemyselné, zo sivej
liatiny, oceľoliatiny, zliatinových ocelí, nehrdzavejúcich ocelí a armatúry pogumované, klapky kovové spätné a škrtiace, kovové kompenzátory,
kovové ventily vodovodné, kovové vodovodné
potrubia, kovové kolená na potrubie, kovové obruče, spojky, kovové krúžky, kovové lejárske formy,
kovové lamely, kovové potrubia, kovové tlakové
potrubia, kovové prípojky a odbočky pre potrubia, kovové rúry, kovové svorky, kovové tesniace
uzávery, kolená ako ohyby potrubia, kovové vypúšťacie rúry, odvodňovacie rúry, drenážne rúry,
kovové potrubia a rúry na zariadenia ústredného
kúrenia, kovové kohúty pre rozvody teplej a studenej vody, kovové kohúty pre rozvody pary,
špeciálne armatúry oceľové zo šedej liatiny, farebných kovov a zvarované.
7 - Posúvače, stojany na ovládanie armatúr, plavákové ventily, klapky, kĺby, spojky, lapače kalu,
odvzdušňovacie a zavzdušňovacie ventily, montážne vložky, nasávacie koše, redukčné ventily,
regulátory, valce, ventily, vodovodné vykurovacie zariadenia, všetky uvedené tovary jednotlivo
a aj ako časti strojov; kovové ventily uzatváracie
spätné, oceľové, kované a z nehrdzavejúcej ocele, s elektrickým pohonom.
11 - Kohútiky a kohúty, príslušenstvo na reguláciu vodných alebo plynových zariadení a pre vodovodné alebo plynové potrubia, regulačno-bezpečnostné zariadenia pre vodovodné potrubia a vodovodné zariadenia, regulačno-bezpečnostné zariadenia pre plynové potrubia a plynové zariadenia,
rúry ako časti sanitnej inštalácie, splachovacie zariadenia, splachovače, sprchy, vaňové príslušenstvo,
regulačné ventily, vodovodné zariadenia, vodovody, prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom, zariadenia na zásobovanie vodou; expanzné nádrže na ústredné vykurovanie,
radiátory ústredného kúrenia, termostatické ventily ako časti ústredného kúrenia, ostatné časti
ústredného kúrenia zaradené do tejto triedy.
17 - Gumové záklopky, objímky na potrubia s výnimkou kovových, objímky na rúry s výnimkou
kovových, nekovové vystužovacie materiály pre
potrubia, nekovové spojky potrubia, tesnenie na
potrubia, tesniace obloženia, potrubné objímky s výnimkou kovových, spájkovacie materiály z plastov, spojovacie valčeky, nekovové kohúty pre rozvody teplej a studenej vody, nekovové kohúty
pre rozvody pary.
20 - Ventily s výnimkou kovových, nie ako časti
strojov, výpustné ventily z plastov.
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(731) DETRAX, a. s., Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5087-2007
31.1.2007
9, 37, 41, 42
9 - Zariadenia na spracovanie údajov a ich periférne zariadenia, najmä prepájacie konektory, ako
aj zariadenia na ukladanie a šifrovanie dát, počítačové programy o nosičoch údajov; zariadenia
na fungovanie bezpečnostných systémov; výbava
počítačov, zariadenia na fungovanie systémov na
ochranu pred kopírovaním a na oprávnenie riadenia miestnych počítačov a v sieťach, hardvér
a softvér na ochranu pred kopírovaním.
37 - Inštalácia a údržba hardvéru, zariadenia na spracovanie údajov a príslušenstvo; inštalácia systémov (hardvéru) na ochranu pred kopírovaním a na
oprávnenie riadenia miestnych počítačov a v sieťach.
41 - Výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnostných systémov pre zariadenia na spracovanie údajov a počítačových systémov.
42 - Vývoj a technické poradenstvo v oblasti bezpečnostných systémov pre zariadenia na spracovanie údajov a počítačových programov, najmä
na ukladanie a šifrovanie údajov; aktualizovanie
a osvojenie si počítačových programov, zariadení
na spracovanie údajov a ich periférnych zariadení; konzultačné služby v oblasti počítačov; inštalácia a aktualizovanie softvéru; inštalácia systémov (softvéru) na ochranu pred kopírovaním a na
oprávnenie riadenia miestnych počítačov a v sieťach; ochrana hardvéru; ochrana softvérových aplikácií proti napodobňovaniu; overovanie a identifikácia užívateľov; ukladanie/kódovanie údajov,
šifrovanie údajov.

9 (511) 29, 30
(511) 29 - Bravčové mäso chuťovo upravované, marinované; bravčová masť, bravčové mäso surové,
konzervované, jedlá z bravčového mäsa, bujóny (vývary), bujónové koncentráty, koncentrované vývary, prípravky na bujóny (vývary), huspenina, klobásy, salámy, párky, konzumný kostný olej, krvavé jaternice, krvná tlačenka, konzervované mäso,
mäsové výťažky, pečeňová paštéta, pečienka, solené bravčové mäso, špik ako potrava, šunka, zavárané olivy, údeniny - všetko z bravčového mäsa
dovážaného zo Španielska.
30 - Mäsové omáčky, omáčky ako mäsové šťavy - všetko z bravčového mäsa dovážaného zo Španielska.
(540)

(591) modrá, biela, čierna, červená, žltá
(731) ADDOX, s. r. o., Krásna 1064/32, 924 00 Galanta, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540) CRYPTO-BOX
(731) Philipp W. Marx, 7040 Bavarian Woods Place
NE, Buford Sugar Hill, GA 30518-5533, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5135-2007
9.2.2007
9, 38
9 - Prístroje na záznam, prevod, reprodukciu zvuku alebo obrazu.
38 - Rádiové vysielanie, rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie, vysielanie káblovej televízie, prenos správ alebo obrázkov počítačmi, počítačová
komunikácia.

(540) MEDIATECH
(731) DIVIDEND MANUFACTURING, a. s., Tabaková 1, 969 01 Banská Štiavnica, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
(210) 5142-2007
(220) 12.2.2007
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5143-2007
12.2.2007
29, 30
29 - Mäso chuťovo upravované, marinované; mäso
konzervované, jedlá s obsahom mäsa, výrobky
z mletého mäsa, klobásy, salámy, párky, pečeňová paštéta, pečienka, nátierky s obsahom mäsa,
šunka, údeniny, zavárané olivy; rajčinová šťava;
vegetariánske náhradky mäsa zo zeleniny.
30 - Aromatické prípravky do potravín, jedlá
z fazule, horčica, horčicová múčka, jedlá z jačmeňa, lúpaný jačmeň, mletý jačmeň, korenie ako
karí, konzervovaná soľ, korenie, koreniny, krupica, krúpy na ľudskú spotrebu, kuchynská soľ,
mletá kukurica, pražená kukurica, kukuričná múka, kukuričné vločky, kukuričný škrob, kurkuma
ako potrava, lepok, chuťové prísady ako marináda, látky na zjemnenie mäsa pre domácnosť, potravinárska múka, výrobky z múky, orechy, lúpaný ovos, mletý ovos, korenie ako paprika, paradajková omáčka, paštéty, cereálie, príchuti do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov, škrobovité potraviny, arómy ako príchuti, spojivá do
údenín, sucháre, korenie ako šafrán, škrob ako
potrava, škrobové výrobky ako potrava, zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie, vegetariánske náhradky mäsa z obilnín; mäsové omáčky.

(540)

(591) fialová, modrá, biela, čierna, červená, žltá, zelená
(731) ANPRO, s. r. o., Krásna 1064/32, 924 00 Galanta, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(210) 5147-2007
(220) 13.2.2007
9 (511) 9, 38, 42
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(511) 9 - Počítačové programy, počítačový softvér, prenosné telefóny, mobilné telefóny, zariadenie na overovanie prístupu do počítačov a iných mobilných
zariadení, technické prostriedky informačných
systémov, prístroje, nástroje a zariadenia na manipuláciu, spracovanie, znovuzískanie, uloženie,
prenos, ochranu a zaistenie bezpečnosti údajov, softvérové produkty pre oblasť informačných systémov, ochrany a zaistenia bezpečnosti údajov, dáta uložené na elektronických, magnetických, optických a iných zariadeniach, databázy a dokumentácia k počítačovým programom uložené na disketách.
38 - Služby elektronickej pošty, služby bezdrôtového spracovania správ, najmä služby, ktoré
umožňujú užívateľovi poslať a/alebo prijať správy prostredníctvom bezdrôtovej dátovej siete,
jednosmerné alebo dvojsmerné stránkové služby
(výzvy), služby na prenos a príjem zvukovej komunikácie, počítačová komunikácia, posielanie
správ, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, prenos signálu pomocou
satelitu, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, služby zabezpečujúce vstup do
telekomunikačných sietí, komunikácia pomocou
telefónov, telekomunikačné informácie, výzvy
rádiom, telefónom alebo inými elektronickými
komunikačnými prostriedkami.
42 - Tvorba softvéru, programovacie služby, tvorba počítačových programov, ochrana dát, obnova
všetkých druhov záznamov, dát alebo počítačových médií, poradenské služby v oblasti hardvéru
a softvéru, obnovovanie počítačových databáz, prevod a konverzia údajov z fyzických médií na elektronické médiá, prevod a konverzia počítačových
programov, inštalácia počítačových programov,
výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov.
(540) SUNWINGS
(731) Smartrends, s. r. o., A. Hlinku 892, 951 31 Močenok, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5221-2007
28.2.2007
35, 40, 41
35 - Obchodné sprostredkovanie týkajúce sa likvidácie odpadu, recyklácie odpadu, spaľovania
odpadu, spracovania odpadu, triedenia odpadu
a recyklovateľného materiálu, dekontaminácie
nebezpečných odpadov.
40 - Odborné poradenstvo týkajúce sa likvidácie,
recyklácie, spaľovania, spracovania, triedenia
a dekontaminácie komunálneho odpadu.
41 - Školiaca činnosť v oblasti odpadového hospodárstva, týkajúca sa najmä organizovania a vedenia seminárov, sympózií, konferencií a kongresov v oblasti odpadového hospodárstva.

(540)

(591) zelená, modrá, biela
(731) EPIK, s. r. o., Zámocká 30, 32, 811 01 Bratislava, SK;
(210) 5223-2007

(220) 28.2.2007
9 (511) 35, 40, 41
(511) 35 - Obchodné sprostredkovanie týkajúce sa likvidácie odpadu, recyklácie odpadu, spaľovania odpadu, spracovania odpadu, triedenia odpadu a recyklovateľného materiálu, dekontaminácie nebezpečných odpadov.
40 - Odborné poradenstvo týkajúce sa likvidácie,
recyklácie, spaľovania, spracovania, triedenia a dekontaminácie komunálneho odpadu.
41 - Školiaca činnosť v oblasti odpadového hospodárstva, týkajúca sa najmä organizovania a vedenia seminárov, sympózií, konferencií a kongresov v oblasti odpadového hospodárstva.
(540)

(591) zelená
(731) EPIK, s. r. o., Zámocká 30, 32, 811 01 Bratislava, SK;

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

5378-2007
5.4.2007
1, 17, 19, 35, 37, 42
1 - Cementové lepidlá, stavebné lepidlá, lepidlá
a spojivá na priemyselné účely, lepidlá na tapety
s izolačnými účinkami, lepidlá a spojivá na obkladačky, chemické látky na prevzdušnenie betónu,
konzervačné prípravky a výrobky na konzervovanie betónu s výnimkou farieb a olejov, spojivá do betónu, chemikálie pre stavebný priemysel predovšetkým v oblasti zatepľovania a izolovania.
17 - Tesniace a izolačné materiály, elektrické, tepelné a akustické izolačné materiály a plasty na
použitie vo výrobe a v stavebníctve predovšetkým vo forme dosiek, tabúľ, blokov a prútov, kovové fólie na izoláciu, izolačná plsť, izolačné hmoty zabraňujúce sálaniu tepla, izolačné materiály,
izolačné tkaniny, izolačný papier, izolanty, izolanty ako izolačné materiály, izolanty elektrického vedenia, látky na izolovanie budov od vlhkosti, izolačné povlaky, izolačné náterové farby, izolačné laky, izolačné oleje, izolačné pásky, izolačné rukavice, kalorimetrické prostriedky na udržiavanie tepla, minerálna vlna ako izolátor, sklenená vlna ako izolačný materiál, sklené vlákna na
izoláciu, látky zo sklenených vlákien na izoláciu,
materiály na zabránenie tepelnej radiácii, nevodivé materiály ako tepelné izolanty, materiály zabraňujúce vyžarovaniu tepla, tesnenia, tesnenia dverí alebo okien, tesniace materiály, tesniace obloženia, tesniace tmely, trosková vlna ako izolačný
materiál, izolačné látky proti vlhkosti, zvukovoizolačné materiály, izolačné materiály na zateplenie podláh a strešných plášťov, panely na interiérové zateplenie budov.
19 - Nekovový stavebný materiál, nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo, predovšetkým nekovové vystužovacie materiály na obklady, omietky a zatepľovacie systémy, nekovové
vonkajšie plášte budov, suché stavebné zmesi na
výrobu alebo prípravu omietok alebo podlahových
vrstiev a poterov, cement, suché stavebné lepiace
zmesi, stavebné lepidlá na báze cementu, omietky pre stavebníctvo, tenkovrstevné omietky, dekoratívne omietky, omietky z farebných zŕn, mozaiky (stavebníctvo), stavebná malta, potery s vý-
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nimkou kovových, cementové potery a povlaky,
obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového, nekovové obklady, nekovové vonkajšie plášte (stavebné konštrukcie) vrátane nekovových zatepľovacích plášťov, nekovové obklady stien, priečok, prekladov, nekovové konštrukcie, nekovové
konštrukčné materiály, nekovové nosníky, nekovové lešenia, nekovové stavebné výrobky, betón,
prefabrikáty z betónu, cementové platne, nekovové debnenie, nekovová dlažba, nekovové dlaždice, obkladačky, stavebné drevo, hranoly, drevo
ako polotovar, strešné krokvy, figuríny, sochy,
sošky z kameňa, betónu alebo mramoru, kameň,
kamenárske výrobky, kameniny pre stavebníctvo,
nekovové stavebné krytiny, štrk, vápno, vápenný
hydrát, tehly, piesok, nekovové stavebné tvárnice, murovacia malta.
35 - Maloobchodné služby v oblasti stavebného
materiálu, omietok, náterových hmôt, izolačných
hmôt, zatepľovacích systémov, stavebných lepidiel a príslušenstva k zatepľovacím systémom,
odborné obchodné poradenstvo, služby pozostávajúce zo zaobstarávania stavebných prác pre tretie osoby, analýzy nákladov, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, sprostredkovanie uvedených
služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým so stavebným materiálom, omietkami,
lepidlami, náterovými hmotami, izolačnými hmotami a zatepľovacími systémami, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 36 až
45, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 37 a 42 prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu.
37 - Stavebníctvo, stavebné činnosti, omietanie,
omietanie stavebných povrchov, natieranie a penetrovanie stavebných povrchov, tepelné izolovanie stavieb a budov, zatepľovanie stavieb a budov, predovšetkým zatepľovanie kontaktnými zatepľovacími systémami, nanášanie podlahových
poterov, zatepľovanie podláh a strešných plášťov,
dozor nad stavbami, kontrola stavebných činností, služby stavbyvedúceho, izolovanie stavieb, interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie, štukovanie, sadrovanie, stierkovanie, tapetovanie, montovanie lešení, murárstvo, montážne služby, opravy a údržba, montáž interiérov a interiérových
prvkov, klampiarstvo a inštalatérstvo, prenájom
stavebných strojov a zariadení, prenájom čistiacich strojov, prenájom miešadiel a dopravníkov
na omietky a malty, stavebné informácie, odborné poradenstvo v stavebníctve.
42 - Projektovanie stavieb, projektová činnosť,
projektovanie stavebných činností a technológií,
architektonické poradenstvo, urbanistické plánovanie, poradenstvo pri navrhovaní a zariaďovaní
interiérov, expertízy a prieskumy ako inžinierske
práce, štúdie technických projektov, interiérová
a exteriérová výzdoba, vypracovanie stavebných
výkresov, kontrola kvality, zememeračstvo, inštalácia počítačových systémov na projektovanie
a vizualizáciu v stavebníctve.
(540)
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(731) Saint-Gobain Weber Terranova, spol. s r. o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

5379-2007
5.4.2007
1, 17, 19, 35, 37, 42
1 - Cementové lepidlá, stavebné lepidlá, lepidlá
a spojivá na priemyselné účely, lepidlá na tapety
s izolačnými účinkami, lepidlá a spojivá na obkladačky, chemické látky na prevzdušnenie betónu,
konzervačné prípravky a výrobky na konzervovanie betónu s výnimkou farieb a olejov, spojivá
do betónu, chemikálie pre stavebný priemysel predovšetkým v oblasti zatepľovania a izolovania.
17 - Tesniace a izolačné materiály, elektrické, tepelné a akustické izolačné materiály a plasty na
použitie vo výrobe a v stavebníctve predovšetkým vo forme dosiek, tabúľ, blokov a prútov, kovové fólie na izoláciu, izolačná plsť, izolačné
hmoty zabraňujúce sálaniu tepla, izolačné materiály, izolačné tkaniny, izolačný papier, izolanty,
izolanty ako izolačné materiály, izolanty elektrického vedenia, látky na izolovanie budov od vlhkosti, izolačné povlaky, izolačné náterové farby,
izolačné laky, izolačné oleje, izolačné pásky, izolačné rukavice, kalorimetrické prostriedky na udržiavanie tepla, minerálna vlna ako izolátor, sklenená vlna ako izolačný materiál, sklené vlákna na
izoláciu, látky zo sklenených vlákien na izoláciu,
materiály na zabránenie tepelnej radiácii, nevodivé materiály ako tepelné izolanty, materiály
zabraňujúce vyžarovaniu tepla, tesnenia, tesnenia
dverí alebo okien, tesniace materiály, tesniace obloženia, tesniace tmely, trosková vlna ako izolačný
materiál, izolačné látky proti vlhkosti, zvukovoizolačné materiály, izolačné materiály na zateplenie podláh a strešných plášťov, panely na interiérové zateplenie budov.
19 - Nekovový stavebný materiál, nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo, predovšetkým nekovové vystužovacie materiály na obklady,
omietky a zatepľovacie systémy, nekovové vonkajšie plášte budov, suché stavebné zmesi na výrobu alebo prípravu omietok alebo podlahových
vrstiev a poterov, cement, suché stavebné lepiace
zmesi, stavebné lepidlá na báze cementu, omietky pre stavebníctvo, tenkovrstvené omietky, dekoratívne omietky, omietky z farebných zŕn, mozaiky (stavebníctvo), stavebná malta, potery s výnimkou kovových, cementové potery a povlaky,
obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového, nekovové obklady, nekovové vonkajšie plášte (stavebné konštrukcie) vrátane nekovových zatepľovacích plášťov, nekovové obklady stien,
priečok, prekladov, nekovové konštrukcie, nekovové konštrukčné materiály, nekovové nosníky,
nekovové lešenia, nekovové stavebné výrobky,
betón, prefabrikáty z betónu, cementové platne,
nekovové debnenie, nekovová dlažba, nekovové
dlaždice, obkladačky, stavebné drevo, hranoly, dre-
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vo ako polotovar, strešné krokvy, figuríny, sochy,
sošky z kameňa, betónu alebo mramoru, kameň,
kamenárske výrobky, kameniny pre stavebníctvo,
nekovové stavebné krytiny, štrk, vápno, vápenný
hydrát, tehly, piesok, nekovové stavebné tvárnice, murovacia malta.
35 - Maloobchodné služby v oblasti stavebného
materiálu, omietok, náterových hmôt, izolačných
hmôt, zatepľovacích systémov, stavebných lepidiel a príslušenstva k zatepľovacím systémom,

konzervačné prípravky a výrobky na konzervovanie betónu s výnimkou farieb a olejov, spojivá
do betónu, chemikálie pre stavebný priemysel predovšetkým v oblasti zatepľovania a izolovania.
17 - Tesniace a izolačné materiály, elektrické, tepelné a akustické izolačné materiály a plasty na
použitie vo výrobe a v stavebníctve predovšetkým vo forme dosiek, tabúľ, blokov a prútov,
kovové fólie na izoláciu, izolačná plsť, izolačné
hmoty zabraňujúce sálaniu tepla, izolačné materiály, izolačné tkaniny, izolačný papier, izolanty,

odborné obchodné poradenstvo, služby pozostávajúce zo zaobstarávania stavebných prác pre tretie osoby, analýzy nákladov, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, sprostredkovanie uvedených
služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým so stavebným materiálom, omietkami, lepidlami, náterovými hmotami, izolačnými
hmotami a zatepľovacími systémami, obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach
36 až 45, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 37 a 42 prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
37 - Stavebníctvo, stavebné činnosti, omietanie,
omietanie stavebných povrchov, natieranie a penetrovanie stavebných povrchov, tepelné izolovanie stavieb a budov, zatepľovanie stavieb a budov, predovšetkým zatepľovanie kontaktnými zatepľovacími systémami, nanášanie podlahových
poterov, zatepľovanie podláh a strešných plášťov, dozor nad stavbami, kontrola stavebných
činností, služby stavbyvedúceho, izolovanie stavieb, interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie, štukovanie, sadrovanie, stierkovanie, tapetovanie, montovanie lešení, murárstvo, montáž-ne
služby, opravy a údržba, montáž interiérov a interiérových prvkov, klampiarstvo a inštalatérstvo,
prenájom stavebných strojov a zariadení, prenájom čistiacich strojov, prenájom miešadiel a dopravníkov na omietky a malty, stavebné informácie, odborné poradenstvo v stavebníctve.
42 - Projektovanie stavieb, projektová činnosť,
projektovanie stavebných činností a technológií,
architektonické poradenstvo, urbanistické plánovanie, poradenstvo pri navrhovaní a zariaďovaní
interiérov, expertízy a prieskumy ako inžinierske
práce, štúdie technických projektov, interiérová
a exteriérová výzdoba, vypracovanie stavebných
výkresov, kontrola kvality, zememeračstvo, inštalácia počítačových systémov na projektovanie
a vizualizáciu v stavebníctve.

izolanty ako izolačné materiály, izolanty elektrického vedenia, látky na izolovanie budov od vlhkosti, izolačné povlaky, izolačné náterové farby,
izolačné laky, izolačné oleje, izolačné pásky, izolačné rukavice, kalorimetrické prostriedky na
udržiavanie tepla, minerálna vlna ako izolátor,
sklenená vlna ako izolačný materiál, sklené vlákna na izoláciu, látky zo sklenených vlákien na
izoláciu, materiály na zabránenie tepelnej radiácii, nevodivé materiály ako tepelné izolanty, materiály zabraňujúce vyžarovaniu tepla, tesnenia,
tesnenia dverí alebo okien, tesniace materiály,
tesniace obloženia, tesniace tmely, trosková vlna
ako izolačný materiál, izolačné látky proti vlhkosti, zvukovoizolačné materiály, izolačné materiály na zateplenie podláh a strešných plášťov,
panely na interiérové zateplenie budov.
19 - Nekovový stavebný materiál, nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo, predovšetkým nekovové vystužovacie materiály na obklady, omietky a zatepľovacie systémy, nekovové
vonkajšie plášte budov, suché stavebné zmesi na
výrobu alebo prípravu omietok alebo podlahových vrstiev a poterov, cement, suché stavebné
lepiace zmesi, stavebné lepidlá na báze cementu,
omietky pre stavebníctvo, tenkovrstevné omietky, dekoratívne omietky, omietky z farebných
zŕn, mozaiky (stavebníctvo), stavebná malta, potery s výnimkou kovových, cementové potery
a povlaky, obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového, nekovové obklady, nekovové vonkajšie plášte (stavebné konštrukcie) vrátane nekovových zatepľovacích plášťov, nekovové obklady stien, priečok, prekladov, nekovové konštrukcie, nekovové konštrukčné materiály, nekovové
nosníky, nekovové lešenia, nekovové stavebné
výrobky, betón, prefabrikáty z betónu, cementové platne, nekovové debnenie, nekovová dlažba,
nekovové dlaždice, obkladačky, stavebné drevo,
hranoly, drevo ako polotovar, strešné krokvy, figuríny, sochy, sošky z kameňa, betónu alebo
mramoru, kameň, kamenárske výrobky, kameniny pre stavebníctvo, nekovové stavebné krytiny,
štrk, vápno, vápenný hydrát, tehly, piesok, nekovové stavebné tvárnice, murovacia malta.
35 - Maloobchodné služby v oblasti stavebného
materiálu, omietok, náterových hmôt, izolačných
hmôt, zatepľovacích systémov, stavebných lepidiel a príslušenstva k zatepľovacím systémom,
odborné obchodné poradenstvo, služby pozostávajúce zo zaobstarávania stavebných prác pre tretie osoby, analýzy nákladov, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tova-

(540) s Weberom je to ľahšie
(731) Saint-Gobain Weber Terranova, spol. s r. o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5380-2007
5.4.2007
1, 17, 19, 35, 37, 42
1 - Cementové lepidlá, stavebné lepidlá, lepidlá
a spojivá na priemyselné účely, lepidlá na tapety
s izolačnými účinkami, lepidlá a spojivá na obkladačky, chemické látky na prevzdušnenie betónu,
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rom, predovšetkým so stavebným materiálom,
omietkami, lepidlami, náterovými hmotami, izolačnými hmotami a zatepľovacími systémami,
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triedach 36 až 45, obchodné sprostredkovanie
služieb uvedených v triedach 37 a 42 prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
37 - Stavebníctvo, stavebné činnosti, omietanie,
omietanie stavebných povrchov, natieranie a penetrovanie stavebných povrchov, tepelné izolovanie stavieb a budov, zatepľovanie stavieb a budov, predovšetkým zatepľovanie kontaktnými zatepľovacími systémami, nanášanie podlahových
poterov, zatepľovanie podláh a strešných plášťov,
dozor nad stavbami, kontrola stavebných činností, služby stavbyvedúceho, izolovanie stavieb, interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie, štukovanie, sadrovanie, stierkovanie, tapetovanie, montovanie lešení, murárstvo, montážne služby, opravy a údržba, montáž interiérov a interiérových
prvkov, klampiarstvo a inštalatérstvo, prenájom
stavebných strojov a zariadení, prenájom čistiacich strojov, prenájom miešadiel a dopravníkov
na omietky a malty, stavebné informácie, odborné poradenstvo v stavebníctve.
42 - Projektovanie stavieb, projektová činnosť,
projektovanie stavebných činností a technológií,
architektonické poradenstvo, urbanistické plánovanie, poradenstvo pri navrhovaní a zariaďovaní
interiérov, expertízy a prieskumy ako inžinierske
práce, štúdie technických projektov, interiérová
a exteriérová výzdoba, vypracovanie stavebných
výkresov, kontrola kvality, zememeračstvo, inštalácia počítačových systémov na projektovanie a vizualizáciu v stavebníctve.
(540)

Weber pomáha svojím
zákazníkom pri ROZVOJI
ich podnikania

(731) Saint-Gobain Weber Terranova, spol. s r. o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

5381-2007
5.4.2007
1, 17, 19, 35, 37, 42
1 - Cementové lepidlá, stavebné lepidlá, lepidlá
a spojivá na priemyselné účely, lepidlá na tapety
s izolačnými účinkami, lepidlá a spojivá na obkladačky, chemické látky na prevzdušnenie betónu,
konzervačné prípravky a výrobky na konzervovanie betónu s výnimkou farieb a olejov, spojivá
do betónu, chemikálie pre stavebný priemysel predovšetkým v oblasti zatepľovania a izolovania.
17 - Tesniace a izolačné materiály, elektrické, tepelné a akustické izolačné materiály a plasty na
použitie vo výrobe a v stavebníctve predovšetkým vo forme dosiek, tabúľ, blokov a prútov,
kovové fólie na izoláciu, izolačná plsť, izolačné
hmoty zabraňujúce sálaniu tepla, izolačné materiály, izolačné tkaniny, izolačný papier, izolanty,
izolanty ako izolačné materiály, izolanty elektrického vedenia, látky na izolovanie budov od vlhkosti, izolačné povlaky, izolačné náterové farby,
izolačné laky, izolačné oleje, izolačné pásky, izo-
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lačné rukavice, kalorimetrické prostriedky na udržiavanie tepla, minerálna vlna ako izolátor, sklenená vlna ako izolačný materiál, sklené vlákna na
izoláciu, látky zo sklenených vlákien na izoláciu,
materiály na zabránenie tepelnej radiácii, nevodivé materiály ako tepelné izolanty, materiály
zabraňujúce vyžarovaniu tepla, tesnenia, tesnenia
dverí alebo okien, tesniace materiály, tesniace obloženia, tesniace tmely, trosková vlna ako izolačný
materiál, izolačné látky proti vlhkosti, zvukovoizolačné materiály, izolačné materiály na zateplenie podláh a strešných plášťov, panely na interiérové zateplenie budov.
19 - Nekovový stavebný materiál, nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo, predovšetkým nekovové vystužovacie materiály na obklady, omietky a zatepľovacie systémy, nekovové
vonkajšie plášte budov, suché stavebné zmesi na
výrobu alebo prípravu omietok alebo podlahových vrstiev a poterov, cement, suché stavebné
lepiace zmesi, stavebné lepidlá na báze cementu,
omietky pre stavebníctvo, tenkovrstevné omietky, dekoratívne omietky, omietky z farebných
zŕn, mozaiky (stavebníctvo), stavebná malta, potery s výnimkou kovových, cementové potery
a povlaky, obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového, nekovové obklady, nekovové
vonkajšie plášte (stavebné konštrukcie) vrátane nekovových zatepľovacích plášťov, nekovové obklady stien, priečok, prekladov, nekovové konštrukcie, nekovové konštrukčné materiály, nekovové
nosníky, nekovové lešenia, nekovové stavebné
výrobky, betón, prefabrikáty z betónu, cementové platne, nekovové debnenie, nekovová dlažba,
nekovové dlaždice, obkladačky, stavebné drevo,
hranoly, drevo ako polotovar, strešné krokvy, figuríny, sochy, sošky z kameňa, betónu alebo mramoru, kameň, kamenárske výrobky, kameniny
pre stavebníctvo, nekovové stavebné krytiny, štrk,
vápno, vápenný hydrát, tehly, piesok, nekovové
stavebné tvárnice, murovacia malta.
35 - Maloobchodné služby v oblasti stavebného
materiálu, omietok, náterových hmôt, izolačných
hmôt, zatepľovacích systémov, stavebných lepidiel a príslušenstva k zatepľovacím systémom,
odborné obchodné poradenstvo, služby pozostávajúce zo zaobstarávania stavebných prác pre tretie osoby, analýzy nákladov, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, sprostredkovanie uvedených
služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým so stavebným materiálom, omietkami, lepidlami, náterovými hmotami, izolačnými
hmotami a zatepľovacími systémami, obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach
36 až 45, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 37 a 42 prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu.
37 - Stavebníctvo, stavebné činnosti, omietanie,
omietanie stavebných povrchov, natieranie a penetrovanie stavebných povrchov, tepelné izolovanie stavieb a budov, zatepľovanie stavieb a budov, predovšetkým zatepľovanie kontaktnými zatepľovacími systémami, nanášanie podlahových
poterov, zatepľovanie podláh a strešných plášťov,
dozor nad stavbami, kontrola stavebných čin-
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ností, služby stavbyvedúceho, izolovanie stavieb,
interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie,
štukovanie, sadrovanie, stierkovanie, tapetovanie,
montovanie lešení, murárstvo, montážne služby,
opravy a údržba, montáž interiérov a interiérových
prvkov, klampiarstvo a inštalatérstvo, prenájom
stavebných strojov a zariadení, prenájom čistiacich strojov, prenájom miešadiel a dopravníkov
na omietky a malty, stavebné informácie, odborné poradenstvo v stavebníctve.
42 - Projektovanie stavieb, projektová činnosť,
projektovanie stavebných činností a technológií,
architektonické poradenstvo, urbanistické plánovanie, poradenstvo pri navrhovaní a zariaďovaní
interiérov, expertízy a prieskumy ako inžinierske
práce, štúdie technických projektov, interiérová
a exteriérová výzdoba, vypracovanie stavebných
výkresov, kontrola kvality, zememeračstvo, inštalácia počítačových systémov na projektovanie a vizualizáciu v stavebníctve.

(540)

Weber pozná prácu svojich
zákazníkov

(731) CARAT DISTILLERY Trade s. r. o., Komárňanská 124, 932 01 Veľký Meder, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5471-2007
26.4.2007
30, 32, 33
30 - Pekárske a cukrárske výrobky; cukrovinky;
zmrzliny; káva; kávové nápoje; čaj; kakao; kakaové nápoje.
32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné a zeleninové nápoje a šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(540)

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

5388-2007
10.4.2007
25
25 - Obuv a odevy.

(731) JOYSES s. r. o., Stará Vajnorská 17/A, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Sobek Oldřich, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(591) čierna, červená, žltá
(731) CARAT DISTILLERY Trade s. r. o., Komárňanská 124, 932 01 Veľký Meder, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

5478-2007
30.4.2007
29
29 - Syry.

5449-2007
23.4.2007
30
30 - Cukrovinky, pekárenské výrobky, cukríky,
čokoládové tyčinky, čokolády, kandis ako potrava,
napolitánky, koláče, sušienky, želé, zmrzliny.

(540)

(731) JUTRZENKA, S.A., Ul. Kościuszki 53, 85-079
Bydgoszcz, PL;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

5470-2007
26.4.2007
30, 32, 33
30 - Pekárske a cukrárske výrobky; cukrovinky;
zmrzliny; káva; kávové nápoje; čaj; kakao; kakaové nápoje.
32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné a zeleninové nápoje a šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(591) biela, žltá, červená, bordová, bledomodrá, tmavomodrá, zelená, hnedá
(731) BONGRAIN S.A., 42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5502-2007
9.5.2007
9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45
9 - Nahrané nosiče informácií, dát, zvuku a obrazu; elektronické publikácie najmä s obsahom reportáží, správ, informácií; elektronické zoznamy
a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, noviny, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
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prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty,
fotografie, pohľadnice, kalendáre, záložky; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt patriace do triedy
16, najmä brožúry, letáky, obtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt patriaci do triedy 16; tlačiarske typy a štočky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; písacie potreby.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete, najmä internetu; komerčné informačné služby; komerčné informačné kancelárie; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; usporadúvanie predvádzacích akcií tovarov a služieb; usporadúvanie reklamných a obchodných výstav; distribúcia tovarov na reklamné účely; vydávanie
reklamných materiálov; podnikateľské poradenstvo, prieskum trhu, spracovanie textov; zhromažďovanie údajov do počítačových databáz; sekretárske služby; pomoc pri riadení obchodu; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu, propagácie, reklamy a podnikania;
sprostredkovanie uvedených služieb; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 38, 39, 40,
41, 42 a 45.
38 - Šírenie správ, informácií elektronických časopisov a novín, elektronických periodík, kníh
v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej, telekomunikačnej alebo počítačovej siete,
najmä internetu; tlačové agentúry; poskytovanie
interaktívneho, elektronického zvukového a obrazového spojenia; informačné služby zverejňované
cez sieťový distribučný systém, prostredníctvom
alebo pomocou sieťového distribučného systému;
poradenstvo v oblasti uvedených služieb.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavný
odborných a vzdelávacích tlačovín, publikácií,
správ a infor-mácií vrátane ich expedície.
40 - Polygrafické služby všetkých druhov, najmä
tlačiarenské.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť; redakčná činnosť; najmä vydávanie časopisov a iných
periodických publikácií; vydavateľská a nakladateľská činnosť v odbore zábavných, odborných,
spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; vydávanie tlačovín v elektronickej
podobe; organizovanie odborných akcií, školení,
kurzov, prednášok, konferencií, seminárov, sympózií, kongresov, diskusných klubov, spoločenských akcií a súťaží; prednášková a školiaca činnosť v oblasti ekonomiky a politiky; usporadúvanie kultúrnych výstav; organizovanie kultúrnych,
spoločenských a športových podujatí; produkčná
a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy
a kultúry; poskytovanie elektronických publikácií
(online) bez možnosti kopírovania; reportérske
služby; fotografovanie; fotografická reportáž; zverejňovanie textov s výnimkou reklamných; grafická tvorba; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; elektronická edičná činnosť
(DTP); poradenstvo v oblasti uvedených služieb;
sprostredkovanie uvedených služieb.
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42 - Grafický dizajn; grafika; fotografovanie; fotografické reportáže; poradenstvo v oblasti uvedených služieb.
45 - Spravovanie autorských práv; poradenstvo
v oblasti autorských práv.
(540) ECOPRESS
(731) ECOPRESS a. s., Seberíniho 1, 820 07 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5505-2007
9.5.2007
25
25 - Obuv, časti a doplnky obuvi patriace do triedy 25.

(540) Mercedes
(731) Wilhelm Hamm GmbH & Co. KG, Am Tie 7,
49086 Osnabrück, DE;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5507-2007
11.5.2007
35, 36, 37
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti;
vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov a oznamov zákazníkom; prenájom reklamných plôch; rozhlasová a televízna
reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských podujatí na reklamné
a obchodné účely; sprostredkovanie reklamy; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 36;
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triede 37.
36 - Služby v oblasti financovania, peňažníctva
a nehnuteľností; správa nehnuteľností; finančné
poradenstvo; prenájom izieb; finančné konzultačné služby; inkasovanie nájomného; vedenie nájomných domov; prenájom nehnuteľností; oceňovanie a odhady nehnuteľností; vyberanie nájomného.
37 - Údržba nehnuteľností; montážne a inštalačné služby; čistenie exteriérov a interiérov budov;
čistenie komínov; deratizácia; dezinfekcia; informácie o opravách; montáž a opravy zámkov;
inštalácia a opravy poplašných systémov proti
vlámaniu; montáž, inštalácia a opravy výťahov;
montáž kuchynských zariadení; inštalácia a opravy elektrických spotrebičov; montovanie a opravy telefónov; inštalácia a opravy chladiacich zariadení; inštalácia a opravy vykurovacích zariadení; čistenie a opravy kotlov; údržba a oprava
horákov; izolovanie stavieb (tepelné aj proti vlhkosti); utesňovanie stavieb; klampiarstvo a inštalatérstvo; murárstvo; pokrývačské práce na strechách budov; stavebníctvo; stavebný dozor; štukovanie, sadrovanie a tapetovanie.

(540) Vaša správcovská
(731) Vaša správcovská, a. s., Sklenárova 4, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210) 5517-2007
(220) 15.5.2007
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9 (511) 9, 16, 25, 35, 38, 41
(511) 9 - Nosiče záznamov nahrané, videokazety nahrané, audiokazety nahrané, audiovizuálne programy, audioprogramy, audiovizuálne diela, audiovizuálne diela v digitálnej podobe, filmy, hudobné diela, CD disky, informácie a záznamy v elektronickej podobe, informácie, dáta, databázy a informačné produkty na nosičoch alebo aj v elektronických, dátových, informačných, počítačových
a komunikačných sieťach všetkých druhov, mul-

publikačná činnosť, nahrávanie zvukových alebo
zvukovo-obrazových nosičov; požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, 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 kultúr-

timediálne aplikácie, elektronické multimediálne
alebo elektronické informačné katalógy, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy
v elektronickej podobe.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov zatriedené v tejto triede, výrobky z papiera,
plagáty, fotografie, kalendáre, pohľadnice, samolepky, obtlačky, poznámkové bloky, dosky na spisy, zaraďovače, maľovanky, baliaci papier, obaly
všetkých druhov papierové, vrecká pre obalovú
techniku, skicáre, papierové tašky ako obalový materiál, tlačoviny, tlačivá, časopisy, periodiká, knihy, tlačiarenské výrobky, ozdobné predmety z papiera a plastu patriace do tejto triedy.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, rozširovanie reklamných materiálov, marketing, reklamná a inzertná 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 informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, informačných produktov reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného charakteru, maloobchodný predaj internetových médií prostredníctvom internetu, poskytovanie obchodných informácií, online inzercia, činnosť reklamnej agentúry, sprostredkovanie
v obchodných vzťahoch, sprostredkovateľská činnosť v obchode s tovarom, merchandising, obchodný franchising, pomoc pri využívaní a riadení
obchodného podniku, automatizované spracovanie dát, pomoc pri prevádzkovaní obchodov
a obchodných činností priemyselného alebo obchodného podniku, služby, ktoré zahŕňajú záznam dátových alebo elektronických oznámení a záznamov, ako aj využívanie alebo kompiláciu matematických a štatistických údajov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 38 a 41.
38 - Televízne vysielanie; televízne vysielanie prostredníctvom internetu, informácie o televíznom
vysielaní, organizačné a technické zabezpečovanie televízneho vysielania, 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; digitálne vysielanie;
vysielanie káblovej televízie; satelitné vysielanie;
spravodajské služby; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických periodík, kníh
v elektronickej podobe, informačné kancelárie,
tlačové kancelárie, telekonferencie.
41 - Tvorba a výroba televíznych programov; televízne spravodajstvo, nakladateľská a vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových textov, edičná činnosť,

nych akcií; organizovanie zábavných súťaží; dabing; titulkovanie; digitálne spracovanie obrazu;
nahrávacie štúdiá; obrazové spravodajstvo; reportérske služby; výroba videofilmov; zábava; televízna zábava; informácie o možnostiach zábavy;
vydávanie (online) 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) Jedlička a Krátky
(731) Selický Tibor, Mojmírova 18, 821 09 Bratislava,
SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5518-2007
15.5.2007
9, 16, 25, 35, 38, 41
9 - Nosiče záznamov nahrané, videokazety nahrané, audiokazety nahrané, audiovizuálne programy, audioprogramy, audiovizuálne diela, audiovizuálne diela v digitálnej podobe, filmy, hudobné diela, CD disky, informácie a záznamy v elektronickej podobe, informácie, dáta, databázy
a informačné produkty na nosičoch alebo aj
v elektronických, dátových, informačných, počítačových a komunikačných sieťach všetkých druhov, multimediálne aplikácie, elektronické multimediálne alebo elektronické informačné katalógy, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov zatriedené v tejto triede, výrobky z papiera,
plagáty, fotografie, kalendáre, pohľadnice, samolepky, obtlačky, poznámkové bloky, dosky na spisy, zaraďovače, maľovanky, baliaci papier, obaly
všetkých druhov papierové, vrecká pre obalovú
techniku, skicáre, papierové tašky ako obalový materiál, tlačoviny, tlačivá, časopisy, periodiká, knihy, tlačiarenské výrobky, ozdobné predmety z papiera a plastu patriace do tejto triedy.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, rozširovanie reklamných materiálov, marketing, reklamná a inzertná 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 informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, informačných produktov reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného charakteru, maloobchodný predaj internetových médií prostredníctvom internetu, poskytovanie obchodných informácií, online inzer-
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cia, činnosť reklamnej agentúry, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovateľská
činnosť v obchode s tovarom, merchandising,
obchodný franchising, pomoc pri využívaní a riadení obchodného podniku, automatizované spracovanie dát, pomoc pri prevádzkovaní obchodov
a obchodných činností priemyselného alebo obchodného podniku, služby, ktoré zahŕňajú záznam dátových alebo elektronických oznámení a záznamov, ako aj využívanie alebo kompiláciu mate-

(511) 9 - Nosiče záznamov nahrané, videokazety nahrané, audiokazety nahrané, audiovizuálne programy, audioprogramy, audiovizuálne diela, audiovizuálne diela v digitálnej podobe, filmy, hudobné diela, CD disky, informácie a záznamy v elektronickej podobe, informácie, dáta, databázy a informačné produkty na nosičoch alebo aj v elektronických, dátových, informačných, počítačových
a komunikačných sieťach všetkých druhov, multimediálne aplikácie, elektronické multimediálne

matických a štatistických údajov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 38 a 41.
38 - Televízne vysielanie; televízne vysielanie prostredníctvom internetu, informácie o televíznom
vysielaní, organizačné a technické zabezpečovanie televízneho vysielania, 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; digitálne vysielanie; vysielanie káblovej televízie; satelitné vysielanie; spravodajské služby; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických periodík, kníh
v elektronickej podobe, informačné kancelárie,
tlačové kancelárie, telekonferencie.
41 - Tvorba a výroba televíznych programov; televízne spravodajstvo, nakladateľská a vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových textov, edičná činnosť, publikačná činnosť, nahrávanie zvukových alebo zvukovo-obrazových nosičov; požičiavanie nahraných
zvukových a zvukovo-obrazových záznamov,
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; nahrávacie štúdiá; obrazové spravodajstvo; reportérske
služby; výroba videofilmov; zábava; televízna
zábava; informácie o možnostiach zábavy; vydávanie (online) 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.

alebo elektronické informačné katalógy, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov zatriedené v tejto triede, výrobky z papiera,
plagáty, fotografie, kalendáre, pohľadnice, samolepky, obtlačky, poznámkové bloky, dosky na spisy, zaraďovače, maľovanky, baliaci papier, obaly
všetkých druhov papierové, vrecká pre obalovú
techniku, skicáre, papierové tašky ako obalový materiál, tlačoviny, tlačivá, časopisy, periodiká, knihy, tlačiarenské výrobky, ozdobné predmety z papiera a plastu patriace do tejto triedy.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, rozširovanie reklamných materiálov, marketing, reklamná a inzertná 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 informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, informačných produktov reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného charakteru, maloobchodný predaj internetových médií prostredníctvom internetu, poskytovanie obchodných informácií, online inzercia, činnosť reklamnej agentúry, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovateľská činnosť v obchode s tovarom, merchandising,
obchodný franchising, pomoc pri využívaní a riadení obchodného podniku, automatizované spracovanie dát, pomoc pri prevádzkovaní obchodov
a obchodných činností priemyselného alebo obchodného podniku, služby, ktoré zahŕňajú záznam dátových alebo elektronických oznámení a záznamov, ako aj využívanie alebo kompiláciu matematických a štatistických údajov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 38 a 41.
38 - Televízne vysielanie; televízne vysielanie prostredníctvom internetu, informácie o televíznom
vysielaní, organizačné a technické zabezpečovanie televízneho vysielania, 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; digitálne vysielanie; vysielanie káblovej televízie; satelitné vysielanie; spravodajské služby; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických periodík, kníh
v elektronickej podobe, informačné kancelárie,
tlačové kancelárie, telekonferencie.
41 - Tvorba a výroba televíznych programov; televízne spravodajstvo, nakladateľská a vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných
alebo náborových textov, edičná činnosť, publikačná činnosť, nahrávanie zvukových alebo zvu-

(540)

(731) Selický Tibor, Mojmírova 18, 821 09 Bratislava,
SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210) 5519-2007
(220) 15.5.2007
9 (511) 9, 16, 25, 35, 38, 41
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kovo-obrazových nosičov; požičiavanie nahraných
zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, 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; nahrávacie štúdiá;
obrazové spravodajstvo; reportérske služby; výroba videofilmov; zábava; televízna zábava; informácie o možnostiach zábavy; vydávanie (online)
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.

organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych,
spoločenských a športových podujatí; organizačno-technické zabezpečenie kurzov, školení, seminárov, odborných konferencií a vzdelávacích podujatí.
(540)

(591) tmavomodrá
(731) NIPA, s. r. o., J. Kráľa 11, 900 25 Chorvátsky
Grob, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

(591) červená, čierna, biela
(731) Selický Tibor, Mojmírova 18, 821 09 Bratislava,
SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5522-2007
15.5.2007
25, 28, 35, 41
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.
28 - Hračky; spoločenské hry, stolové hry, hracie
karty, telocvičné a športové potreby patriace do
triedy 28.
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); podnikateľské poradenstvo; organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských
podujatí na reklamné a obchodné účely; maloobchodný predaj tovarov uvedených v triede 25
a 28; sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35.
41 - Služby v oblasti vzdelávania, zábavy, športu
a kultúry; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; organizovanie a vedenie kolokvií, konferencií, kongresov, seminárov, sympózií; organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských podujatí; organizovanie predstavení, koncertov, plesov a živých vystúpení; organizovanie vedomostných, zábavných alebo športových súťaží; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; prevádzkovanie kultúrnych zariadení a športových zariadení; poskytovanie informácií v oblasti zábavy, športu, kultúry a vzdelávania; organizovanie lotérií; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav; poradenská činnosť
v oblasti zábavy, športu, kultúry a vzdelávania;
výroba rozhlasových a televíznych programov;

5523-2007
15.5.2007
25, 28, 35, 41
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.
28 - Hračky; spoločenské hry, stolové hry, hracie
karty, telocvičné a športové potreby patriace do
triedy 28.
35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť;
online reklama v počítačovej komunikačnej sieti;
prenájom reklamných priestorov, reklamnej plochy a reklamného času; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky); organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; prieskum trhu a verejnej
mienky; podnikateľské poradenstvo; organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských podujatí na reklamné a obchodné účely; maloobchodný predaj tovarov uvedených v triede 25 a 28;
sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35.
41 - Služby v oblasti vzdelávania, zábavy, športu
a kultúry; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; organizovanie a vedenie kolokvií, konferencií, kongresov, seminárov, sympózií; organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských podujatí; organizovanie predstavení, koncertov, plesov a živých vystúpení; organizovanie vedomostných, zábavných alebo športových súťaží; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; prevádzkovanie kultúrnych zariadení a športových zariadení; poskytovanie informácií v oblasti zábavy, športu, kultúry a vzdelávania; organizovanie lotérií; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav; poradenská činnosť
v oblasti zábavy, športu, kultúry a vzdelávania;
výroba rozhlasových a televíznych programov;
organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych,
spoločenských a športových podujatí; organizačno-technické zabezpečenie kurzov, školení, seminárov, odborných konferencií a vzdelávacích podujatí.

(540)

(591) červená, oranžová, žltá
(731) NIPA, s. r. o., J. Kráľa 11, 900 25 Chorvátsky
Grob, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
9 (511)
(511)

5543-2007
17.5.2007
2006733383
17.11.2006
RU
33
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou pív), najmä
aperitívy, balzamy, brandy, whisky, vodky, špeciálne vodky, gorilky (pepper vodky), calvados, koktaily, alkoholické koktaily obsahujúce rôzne dru-

9 (511) 30
(511) 30 - Káva, kávové výťažky, kávové prípravky a nápoje, ľadová káva, kávové náhradky, výťažky
z kávových náhradiek, prípravky a nápoje na báze kávových náhradiek, cigória, čaj, čajové výťažky, čajové prípravky a nápoje, ľadový čaj,
prípravky na báze sladu, kakao a kakaové prípravky a nápoje, čokoláda, čokoládové výrobky,
čokoládové prípravky a nápoje, cukrovinky, sladkosti, bonbóny, žuvačky, prírodné sladidlá, pe-

hy vodky alebo špeciálne vodky, alebo horké špeciality (bittery), alkoholické koktaily s ovocím,
ovocnými, citrusovými alebo zeleninovými džúsmi, likéry (s vysokým obsahom alkoholu, dezertné, emulzné), likérové nápoje (aj s malým obsahom alkoholu), ovocné likéry, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie, nápoje s vysokým obsahom
alkoholu na báze ovocných liehovín, alkoholické
dezertné nápoje, sladové liehovinové nápoje, liehovinové nápoje, destilované nápoje, medovina,
citrusové liehovinové výťažky (tinktúry) obsahujúce ovocie, alkoholické zelené, korenené a aromatické prísady, výťažky (dezertné, polosladké
nízkoalkoholické, horké), pohánkové likéry, pohánkové sladové likéry, jablčné alkoholické mušty (cidery), sýtené a nesýtené alkoholizované ovocné džúsy, alkoholické výťažky (tinktúry), alkoholické ovocné výťažky (tinktúry).

kárske výrobky, chlieb, droždie, pečivo, sušienky,
koláče, krekery, biskvity, vafle, karamelky, pudingy, spojivá ako prísady na výrobu zmrzliny a/alebo zmrzlinovej drene, a/alebo šerbetu, a/alebo
mrazených sladkostí, a/alebo mrazených koláčov,
a/alebo jemnej zmrzliny, a/alebo mrazených dezertov, a/alebo mrazených jogurtov; med a medové
náhradky, raňajkové cereálie, müsli, kukuričné vločky, cereálne tyčinky, cereálie na priamu spotrebu,
cereálne prípravky, ryža, cestoviny, rezance, potrava na báze ryže, múky alebo cereálií tiež vo
forme hotových jedál; pizza, sendviče, zmesi cesta a polotovary z cesta, dresingy, sójová omáčka,
kečup, ochutené a korenené prípravky do jedál, jedlé korenie, dochucovacie prísady, šalátové dresingy, majonéza, horčica, ocot.

(540)

(731) Vlaktor Trading Limited, Arch. Makariou III,
134 Yiota court, Flat/Office 102, P.C. 3021 Limassol, CY;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
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5545-2007
17.5.2007
3
3 - Prípravky na bielenie a iné pracie prostriedky,
zmäkčovadlá vlákien na pranie, plákacie prostriedky na pranie, oplachovacie prostriedky na
umý-vanie riadu; prostriedky na odstraňovanie
škvŕn; škrob na pranie.

(540)

(591) červená, modrá, zelená, žltá, oranžová, biela
(731) Henkel Slovensko, spol. s r. o., Záhradnícka 91,
821 08 Bratislava, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(210) 5561-2007
(220) 22.5.2007

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

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

5562-2007
23.5.2007
35
35 - Propagačná činnosť; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce.

(540) VITAJ ZAJTRA
(731) Avon Products, Inc., 1345 Avenue of the Americas, New York, New York 10105-0196, US;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

5563-2007
24.5.2007
9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42
9 - Nahrané nosiče informácií, dát, zvuku a obrazu; elektronické publikácie najmä s obsahom reportáží, správ, informácií; elektronické zoznamy
a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, noviny, 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, záložky; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt patriace do triedy
16, najmä brožúry, letáky, obtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt patriaci do
triedy 16; štočky; kancelárske potreby
s výnimkou nábytku; písacie potreby.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete,
naj-mä internetu; informačný servis; prenájom
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reklamného času vo všetkých komunikačných
pro-striedkoch; prenájom reklamných plôch;
usporadúvanie predvádzacích akcií tovarov a
služieb; usporadúvanie reklamných a obchodných výstav; distribúcia tovarov na reklamné
účely; vydávanie reklamných tlačovín; podnikateľské poradenstvo, výskum trhu, spracovanie
textov; zhromažďovanie údajov do počítačových
databáz; sekretárske služby; pomoc pri riadení
obchodu;
konzultačná
a poradenská činnosť v oblasti obchodu, výskumu trhu, propagácie, reklamy a podnikania; sprostredkovanie obchodu s tovarmi.
38 - Šírenie správ, informácií, elektronických časopisov a novín, elektronických periodík, kníh
v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej, telekomunikačnej alebo počítačovej siete,
najmä internetu; tlačové agentúry; informačné
kancelárie; poskytovanie interaktívneho, elektronického zvukového a obrazového spojenia; informačné služby zverejňované cez sieťový distribučný systém, prostredníctvom alebo pomocou
sieťového distribučného systému; poskytovanie
priestoru na diskusiu na internete; poradenstvo
v oblasti uvedených služieb.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných,
odborných a vzdelávacích tlačovín, publikácií,
správ a informácií vrátane ich expedície.
40 - Polygrafické služby všetkých druhov, najmä
tlačiarenské.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť; redakčná činnosť; najmä vydávanie časopisov a iných
periodických publikácií; vydavateľská a nakladateľská činnosť v odbore zábavných, odborných,
spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; vydávanie tlačovín v elektronickej podobe (okrem reklamných); organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok,
konferencií, seminárov, sympózií, kongresov, diskusných klubov, spoločenských akcií a súťaží;
prednášková a školiaca činnosť v oblasti ekonomiky a politiky; usporadúvanie kultúrnych výstav;
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí; produkčná a agentúrna činnosť
v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez možnosti kopírovania; reportérske služby; fotografovanie; fotografická reportáž; zverejňovanie textov s výnimkou reklamných; grafická tvorba; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; elektronická edičná činnosť (DTP); poradenstvo v oblasti uvedených služieb.
42 - Grafický dizajn; grafika; spravovanie autorských práv; poradenstvo v oblasti autorských práv;
poradenstvo v oblasti uvedených služieb.

(540) WHY NOT ?!
(731) ECOPRESS a. s., Seberíniho 1, 820 07 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(210) 5570-2007
(220) 25.5.2007
9 (511) 9, 16, 25, 28, 35, 41

(511) 9 - Nahrané videopásky predovšetkým na výučbu
golfu, CD disky a DVD disky predovšetkým na
výučbu golfu, elektronické publikácie stiahnuté
z telekomunikačnej siete, prístroje na prenos, reprodukciu, spracovanie, kontrolu alebo záznam zvuku, dát alebo obrazu, audio- a videoprijímače,
premietacie prístroje najmä na projekciu golfovej
výučby alebo na golfovú hru, elektronický golfový trenažér, prístroje a nástroje navigačné, elektrické, fotografické, signalizačné, kontrolné, záchranné a elektrické, meracie prístroje, pozorovacie prístroje a nástroje, diaľkomery, snímače
a skenery ako zariadenia na spracovanie údajov
s výnimkou laserov na lekárske účely, diaľkové
ovládače, zariadenia na meranie vzdialeností, tachometre, elektrické hlásiče, automatické časové
spínače, počítačový softvér a hardvér, počítače,
monitory, periférne zariadenia k počítačom, monitorovacie počítačové programy, počítačové programy nahrané na magnetických alebo iných nosičoch, počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete, zariadenia na spracovania údajov, záznamové disky, magnetické identifikačné
karty, kódované magnetické karty, magnetické
a optické nosiče údajov, vysielače elektronických
signálov, elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia), prístroje a nástroje na vedenie,
distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu
alebo kontrolu elektrického prúdu.
16 - Inštruktážne listy a karty predovšetkým so
zobrazením na výučbu golfu, grafické zobrazenia, plány, tlačené úžitkové manuály, knihy, brožúry, časopisy, periodiká, príručky, prospekty a publikácie so zameraním na výučbu golfu, databázy
na papierových nosičoch, tlačivá, ročenky, katalógy, atlasy, kalendáre, albumy, pohľadnice, fotografie, plagáty všetkých druhov a rozmerov, grafiky, obrazy, papierové propagačné materiály,
podložky na písanie, tlačené reklamné manuály,
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky,
skicáre, stojany na fotografie, záložky do kníh, papierové vlajky, papierové zástavky, pútače z papiera alebo lepenky, pečiatky, pečate, papiernický tovar, obálky, obaly, nálepky, netextilné etikety, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
predovšetkým kancelárske potreby použité ako
reklamné alebo darčekové predmety, plastové fólie na balenie, formuláre, predmety z kartónu, spisové obaly, stolové prestieranie z papiera, papierové servítky, papierové utierky, vrecia a vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, vzory na
výrobu odevov.
25 - Odevy, predovšetkým športové odevy, obuv,
oblečenie a obuv na golfovú hru, konfekcia, športová obuv, kostýmy, sukne, obleky, vrchné ošatenie, pokrývky hlavy, bielizeň, plavky, bundy,
saká, čelenky, čiapky, kabáty, tričká, košele, kravaty, obuv a plášte na kúpanie, nohavice, opasky,
plášte, pleteniny ako oblečenie, svetre, pulóvre,
ponožky, pracovné plášte, rukavice, šály, šatky,
šerpy, župany, sandále.
28 - Golfové palice, golfové sady palíc, golfové rukavice, golfové bagy, golfové vaky s kolieskami
alebo bez koliesok, golfové vozíky na golfové bagy, golfové loptičky, golfové odpaľovacie držiaky, golfové vidličky na úpravu golfového povrchu, športové náradie a doplnky na golf, zariadenia na cvičenie golfu, interiérové a exteriérové
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trenažéry golfu, golfové ihriská, prostriedky na
úpravu golfovej plochy (vybavenie na golf), rakety ako športové náradie, lopty a loptičky na
hranie, hry, hračky, cvičebné náradie, telocvičné
a športové potreby patriace do tr. 28, chrániče na
predkolenie a lakte, stroje na telesné cvičenie, zariadenia pre elektronické hry s výnimkou hier
využívajúcich televízne prijímače, hracie rukavice, stolové hry, spoločenské hry, ochranné vypchávky ako časti športových úborov, maskovacie kryty (športové potreby), markéry (tabuľky na
zaznamenávanie stavu hry), ozdoby alebo darčeky
rozdávané hosťom pri večierkoch, výbava na rôzne druhy športov a hier.
35 - Maloobchodná činnosť a veľkoobchodná činnosť v oblasti predaja odevov, oblečenia a obuvi
najmä na golf, športového náradia a doplnkov na
golf, zariadení na cvičenie golfu, VHS, CD a DVD
nosičov najmä zameraných na výučbu golfu a golfovej literatúry, obchodná činnosť v oblasti odevov, oblečenia a obuvi na golf, športového náradia a doplnkov na golf, VHS, CD a DVD nosičov
a golfovej literatúry, zameraných na výučbu golfu 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, 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, 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, analýzy nákladov, prepisovanie, spracovanie textov, obchodné rady
a informácie spotrebiteľom, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu, obchodné
sprostredkovanie služieb v triedach 35 až 45.
41 - Výučba a výcvik golfu, golfová škola, prevádzkovanie golfových ihrísk, prevádzkovanie
golfového klubu, organizovanie golfových súťaží
a turnajov, prevádzkovanie fitnes centra, posilňovne, služby športovísk, telesné cvičenia, výcvik, kluby zdravia, organizovanie športových súťaží, požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov, prenájom štadiónov, prenájom golfových ihrísk, organizovanie
zábavných súťaží, vzdelávanie, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, kolokvií, sympózií, kurzov a výcvikov, vydávanie kníh,
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príručiek a brožúr o golfe, vydávanie časopisov,
novín a iných periodických publikácií s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov,
vydávanie a edícia elektronicky reprodukovateľných textov, tvorba videofilmov, požičiavanie videopások, športová a kultúrna činnosť, sprostredkovanie kultúrnych a športových podujatí, prevádzkovanie zábavných klubov, organizovanie hier,
zábavy, informácie o možnostiach zábavy, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, počítačových sietí a internetu.
(540)

(731) Golf in one, s. r. o., Pod brehmi 6, 841 03 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5579-2007
29.5.2007
5, 8, 10, 28, 35, 41, 42, 43, 44
5 - Medicínske bahno.
8 - Ručná hustilka.
10 - Brušné pásy; brušné korzety; zariadenie na
fyzické cvičenie na lekárske účely; fyzioterapeutické zariadenia; korzety na zdravotnícke účely;
ortopedické výrobky; vyhrievané podušky elektrické na lekárske účely; ťahacie prístroje na lekárske účely.
28 - Cvičebné náradie; stroje na fyzické cvičenie;
gymnastické zariadenia; zariadenia na telesné cvičenia.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodný
alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu.
41 - Akadémie; cvičenie; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; prevádzkovanie športových zariadení; školenie; vyučovanie a vzdelávanie.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach).
43 - Prenájom prednáškových sál.
44 - Aromaterapeutické služby; fyzioterapia; fyzikálna terapia; lekárske služby; masáže, služby nemocníc; psychologické služby; súkromné kliniky
alebo sanatóriá; zdravotné strediská; zdravotnícka starostlivosť.

(540)

(731) REVITALIS, spol. s r. o., Červeňova 34, 811 03 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5580-2007
29.5.2007
9, 16, 24, 25, 28, 35, 39, 41, 43
9 - Filmy a kinofilmy; hologramy; nahrané optické nosiče údajov; nahrané magnetické nosiče údajov; nahrané počítačové softvéry; programy na
počítačové hry; BluRay; nahrané videokazety;
nahrané CD disky; nahrané DVD nosiče; kompaktné disky; záznamové disky, magnetické médiá, optické nosiče dát, pásky na zvukové nahrá-
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vanie; nosiče zvukových nahrávok; videohry; videopásky; videokazety; informácie a záznamy v elektronickej podobe; elektronické časopisy; elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe.
16 - Periodické a neperiodické publikácie; tlačoviny; magazíny; noviny; časopisy vrátane ich
rubrík, príloh a mimoriadnych vydaní; spevníky;
knihy; knižné záložky; komiksy; kalendáre; fotografie; plagáty; pútače z papiera alebo lepenky;
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; nálepky; albumy; baliace papiere; pohľadnice; pečiatky; modelovacie materiály; kriedy na
písanie; stojany na fotografie; školské potreby;
listový papier; poznámkové zošity; ceruzky; perá; peračníky; násady na perá a ceruzky; stojany
na perá a ceruzky; strúhadlá na ceruzky; štetce.
24 - Textílie; posteľná a stolová bielizeň; kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; obliečky na
matrace, podušky a vankúše; podložky na stôl;
podložky pod poháre a taniere; textilné obrúsky;
textilné obrusy; textilné tapety; textilné vreckovky; záclony a závesy.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy; časti a doplnky uvedených tovarov.
28 - Hračky; spoločenské hry, stolové hry, hracie
karty, stavebnice; skladačky; telocvičné a športové potreby patriace do triedy 28.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti; bannery; vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov a oznamov zákazníkom; prenájom reklamných plôch; rozhlasová
a televízna reklama; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; organizovanie zábavných,
kultúrnych a spoločenských podujatí na reklamné
a obchodné účely; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 9, 16, 18, 24, 25, 28;
sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 39; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
39 - Preprava; služby spojené s cestovaním patriace do triedy 39; automobilová preprava; organizovanie exkurzií; organizovanie ciest; organizovanie výletov; organizovanie okružných výletov;
sprevádzanie turistov; turistické prehliadky; prenájom dopravných prostriedkov a automobilov;
sprostredkovanie prepravy; poskytovanie informácií o službách uvedených v tejto triede.
41 - Služby v oblasti zábavy, vzdelávania, športu
a kultúry; výroba rozhlasových a televíznych
programov; televízna zábava; filmová tvorba; prenájom filmov; fotografovanie; služby nahrávacích štúdií; prenájom audio- a videonahrávok; poskytovanie elektronických publikácií online; vydávanie kníh a časopisov; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie textov v elektronickej forme; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových
textov; poskytovanie informácií o službách z triedy 41 online; poskytovanie (online) počítačových
hier; organizovanie, plánovanie a vedenie detských táborov; organizovanie škôl v prírode; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; organizovanie
vedomostných a zábavných súťaží; zábava; pobavenie; vzdelávanie; výchovno-zábavné klubové služby; poskytovanie informácií o službách
uvedených v tejto triede.

43 - Reštauračné služby; prechodné ubytovanie;
hotelierske služby; služby barov a bufetov, jedální, kaviarní; prevádzkovanie kempov; ubytovacie
služby pre prázdninové tábory; motelové služby;
penzióny; turistické ubytovne; rezervovanie prechodného ubytovania, hotelov a penziónov; prenájom prechodného ubytovania.

(540)

(591) ružová, svetloružová, červená, žltá, modrá, zelená, biela
(731) PLUS PRODUCTION, spol. s r. o., Staničná 11,
821 04 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5598-2007
1.6.2007
35, 36, 42
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť
prostredníctvom akéhokoľvek média prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete,
poskytovanie informácií a iných informačných
produktov všetkých druhov, a to reklamného charakteru, multimediálnych informácií, inzer-cie a
marketingu, komerčné využitie internetu
v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch
(pre zákazníkov), prenájom reklamných miest,
služby týkajúce sa obchodu s tovarom prostredníctvom obchodu cez internet, propagácia, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie.
36 - Predaj a prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie predaja a prenájom nehnuteľností, výber
nájomného, správa nehnuteľností, sprostredkovanie, oceňovanie a odhady nehnuteľností.
42 - Architektonické poradenstvo, projektovanie interiérov a exteriérov, štúdie technických projektov,
projektová činnosť, poradenská činnosť v oblasti
projektovania.

(540) GLOBAL RENT
(731) GLOBAL RENT, s. r. o., Mlynské Nivy 56, 821 05
Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5600-2007
1.6.2007
9, 16, 24, 25, 28, 35, 39, 41
9 - Filmy a kinofilmy; hologramy; nahrané optické nosiče údajov; nahrané magnetické nosiče údajov; nahrané počítačové softvéry; programy na počítačové hry; BluRay; nahrané videokazety; nahrané CD disky; nahrané DVD nosiče; kompaktné disky; záznamové disky, magnetické médiá,
optické nosiče dát, pásky na zvukové nahrávanie;
nosiče zvukových nahrávok; videohry; videopásky; videokazety; informácie a záznamy v elektronickej podobe; elektronické časopisy; elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe.
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16 - Periodické a neperiodické publikácie; tlačoviny; magazíny; noviny; časopisy vrátane ich rubrík, príloh a mimoriadnych vydaní; spevníky;
knihy; knižné záložky; komiksy; kalendáre; fotografie; plagáty; pútače z papiera alebo lepenky;
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; nálepky; albumy; baliace papiere; pohľadnice; pečiatky; modelovacie materiály; kriedy na
písanie; stojany na fotografie; školské potreby;
listový papier; poznámkové zošity; ceruzky; perá; peračníky; násady na perá a ceruzky; stojany
na perá a ceruzky; strúhadlá na ceruzky; štetce.
24 - Textílie; posteľná a stolová bielizeň; kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; obliečky na
matrace, podušky a vankúše; podložky na stôl;
podložky pod poháre a taniere; textilné obrúsky;
textilné obrusy; textilné tapety; textilné vreckovky; záclony a závesy.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy; časti a doplnky uvedených tovarov.
28 - Hračky; spoločenské hry, stolové hry, hracie
karty, stavebnice; skladačky; telocvičné a športové potreby patriace do triedy 28.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti; bannery; vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov a oznamov zákazníkom; prenájom reklamných plôch; rozhlasová
a televízna reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; organizovanie zábavných,
kultúrnych a spoločenských podujatí na reklamné
a obchodné účely; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 9, 16, 18, 24, 25, 28; sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 39; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
39 - Preprava; služby spojené s cestovaním patriace do triedy 39; automobilová preprava; organizovanie exkurzií; organizovanie ciest; organizovanie výletov; organizovanie okružných výletov; sprevádzanie turistov; turistické prehliadky;
prenájom dopravných prostriedkov a automobilov; sprostredkovanie prepravy; poskytovanie informácií o službách uvedených v tejto triede.
41 - Služby v oblasti zábavy, vzdelávania, športu
a kultúry; výroba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; filmová tvorba; prenájom filmov; fotografovanie; služby nahrávacích
štúdií; prenájom audio- a videonahrávok; poskytovanie elektronických publikácií online; vydávanie kníh a časopisov; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie textov v elektronickej forme; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových
textov; poskytovanie informácií o službách z triedy 41 online; poskytovanie (online) počítačových
hier; organizovanie, plánovanie a vedenie detských táborov; organizovanie škôl v prírode; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; organizovanie
vedomostných a zábavných súťaží; zábava; pobavenie; vzdelávanie; výchovno-zábavné klubové služby; poskytovanie informácií o službách
uvedených v tejto triede.
43 - Reštauračné služby; prechodné ubytovanie;
hotelierske služby; služby barov a bufetov, jedální, kaviarní; prevádzkovanie kempov; ubytovacie
služby pre prázdninové tábory; motelové služby;
penzióny; turistické ubytovne; rezervovanie pre-
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chodného ubytovania, hotelov a penziónov; prenájom prechodného ubytovania.
(540) BAMBUĽKOVO
(731) PLUS PRODUCTION, spol. s r. o., Staničná 11,
821 04 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

5601-2007
1.6.2007
35, 36, 41
35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť; hospodárske, ekonomické predpovede; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
organizačné a ekonomické poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodný manažment
a podnikové poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu a verejnej mienky; marketingové štúdie; oceňovanie obchodných
podnikov; oceňovanie a odhady v oblasti podnikania; personálne poradenstvo; príprava miezd
a výplatných listín; vzťahy s verejnosťou (prieskum
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); účtovníctvo; organizovanie výstav, veľtrhov a súťaží na účely komerčné
a propagačné; sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35; sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 36; maloobchodné a veľkoobchodné služby s bytmi, domami, kancelárskymi
priestormi a inými nehnuteľnosťami; obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
36 - Služby v oblasti poisťovníctva, financovania
a peňažníctva; poskytovanie informácií z oblasti
poisťovníctva, financovania a peňažníctva; poradenské a konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, financovania a peňažníctva; služby realitných kancelárií; oceňovanie a odhady nehnuteľností; sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu
nehnuteľností; prenájom bytov, domov, kancelárskych priestorov a iných nehnuteľností; konzultačné a poradenské služby v oblasti nehnuteľností; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie a vedenie výcvikov, kurzov a školení; korešpondenčné kurzy;
informácie o výchove a vzdelávaní; poradenstvo
v oblasti vzdelávania; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov a kolokvií; organizovanie a vedenie súťaží, spoločenských podujatí a výstav na
zábavné, kultúrne a vzdelávacie účely.

(540)

(591) modrá, červená
(731) BROKER SERVICE GROUP s. r. o., Hríbová 11,
821 05 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(210) 5605-2007
(220) 4.6.2007
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kopírovacie zariadenia, kryty proti prachu na kancelársku techniku, knihy, periodická a neperiodická tlač.
35 - Reklamná činnosť, inzertná činnosť, propagačná činnosť, multimediálna reklama, reklama
v počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie
reklamných materiálov, vydávanie reklamných a náborových textov, informačné služby v oblasti propagácie, inzercie a marketingu, obchodné a pod-

9 (511) 16, 36
(511) 16 - Periodické a neperiodické tlačoviny, knihy,
časopisy, brožúry, fotografie, pohľadnice, plagáty, katalógy, letáky, prospekty, reklamné, propagačné a informačné materiály v papierovej forme.
36 - Služby realitnej kancelárie, sprostredkovanie
nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, poradenstvo v oblasti realít, správa realít.

nikateľské informácie, obchodné informácie a rady spotrebiteľom, organizovanie reklamných a obchodných výstav a predvádzacích akcií tovarov a služieb, vydávanie reklamných materiálov, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, automatizované spracovanie dát, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, prenájom kopírovacích strojov, sprostredkovanie obchodu s tovarmi, poradenská činnosť v oblasti obchodu a podnikania, činnosť organizačných a ekonomických poradcov, maloobchodná činnosť s počítačovými programami, kancelárskou technikou
a počítačmi vrátane ich príslušenstva.
37 - Montáž, inštalácia, údržba a opravy výpočtovej techniky, strojov, zariadení na spracovanie
dát, počítačových sietí, audiotechniky, videotechniky, kancelárskej techniky, reprodukčnej techniky a spotrebnej elektroniky, inštalácia a oživovanie počítačových káblových rozvodov.
40 - Tlač, sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh, viazanie kníh a ich konečné spracovanie.
41 - Produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy, vzdelávania a kultúry, organizovanie
a vedenie konferencií, školení, záujmových klubov a spoločenských akcií, informačné, konzultačné, obstarávateľské služby v odbore produkčnej a agentúrnej činnosti v oblasti zábavy, kultúry, výchovy a vzdelávania, elektronická edičná činnosť, školenia najmä v oblasti výpočtovej techniky a programovania, vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej tlače s výnimkou reklamných a náborových textov, vydávanie kníh
a časopisov v elektronickej podobe, poskytovanie
elektronických publikácií (online) bez možnosti
kopírovania.
42 - Prenájom počítačov a webových serverov,
inštalácia a servis počítačových programov, inštalácia, spúšťanie a aktualizovanie počítačových
programov, obnovovanie počítačových databáz,
realizácia infraštruktúrnych projektov v informačných technológiách, tvorba softvéru, návrh počítačových systémov, poradenské a konzultačné služby v elektrotechnike, výpočtovej technike, automatizačnej technike a informatike, poradenstvo
v oblasti počítačových programov, počítačové programovanie, prenájom softvéru, ochrany proti zavírusovaniu počítačov (služba), zhotovovanie kópií počítačových programov, prevod a konverzia
údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, prevod a konverzia počítačových
programov a údajov (okrem fyzickej konverzie),
vytváranie a udržiavanie počítačových (webových
stránok) pre zákazníkov, poskytovanie hosťovania na webových stránkach, poskytovanie internetových vyhľadávačov, grafický dizajn, sprostredkovanie prístupu do počítačových databáz.

(540)

(731) AAA BYTY.CZ akciová společnost, Masarykovo nábřeží 28, 110 00 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

5606-2007
4.6.2007
16, 36
16 - Periodické a neperiodické tlačoviny, knihy,
časopisy, brožúry, fotografie, pohľadnice, plagáty, katalógy, letáky, prospekty, reklamné, propagačné a informačné materiály v papierovej forme.
36 - Služby realitnej kancelárie, sprostredkovanie
nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, poradenstvo v oblasti realít, správa realít.

(540)

(731) AAA BYTY.CZ akciová společnost, Masarykovo nábřeží 28, 110 00 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

5608-2007
5.6.2007
9, 16, 35, 37, 40, 41, 42
9 - Elektronická kancelárska a výpočtová technika, počítače, prístroje na spracovanie dát, mikroprocesory, počítačové príslušenstvo, ako sú monitory, klávesnice, myši, trackbally, joysticky, skenery, tlačiarne, modemy, reproduktory, periférne
zariadenia, meniče diskov do počítačov, filtre na
monitory, karty pamäťové a mikroprocesorové v počítačoch, elektrické káble a vodiče a ich spojky
a konektory, prepojenie pre počítače, náhradné
diely k počítačom a periférnym zariadeniam, obaly, puzdrá a boxy na dátové médiá, elektronické
perá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče
údajov, počítačový softvér, počítačové programy,
nahraté magnetické, optické audio a audiovizuálne nosiče, podložky pod počítačové myši, kryty
proti prachu na výpočtovú techniku, fotokopírovacie stroje.
16 - Kancelárska technika, náhradné diely a príslušenstvo pre kancelársku techniku, kancelárske

(540)
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čnej a agentúrnej činnosti v oblasti zábavy, kultúry, výchovy a vzdelávania, elektronická edičná
činnosť, školenia najmä v oblasti výpočtovej techniky a programovania, vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej tlače s výnimkou reklamných a náborových textov, vydávanie kníh a časopisov v elektronickej podobe, poskytovanie elektronických publikácií (online) bez možnosti kopírovania.

(731) DATALAN, a. s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5609-2007
5.6.2007
9, 16, 35, 37, 40, 41, 42
9 - Elektronická kancelárska a výpočtová technika, počítače, prístroje na spracovanie dát, mikroprocesory, počítačové príslušenstvo, ako sú monitory, klávesnice, myši, trackbally, joysticky,
skenery, tlačiarne, modemy, reproduktory, periférne zariadenia, meniče diskov do počítačov, filtre na monitory, karty pamäťové a mikroprocesorové v počítačoch, elektrické káble a vodiče a ich
spojky a konektory, prepojenie pre počítače, náhradné diely k počítačom a periférnym zariadeniam, obaly, puzdrá a boxy na dátové médiá,
elektronické perá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, počítačový softvér, počítačové programy, nahraté magnetické, optické audio a audiovizuálne nosiče, podložky pod počítačové myši,
kryty proti prachu na výpočtovú techniku, fotokopírovacie stroje.
16 - Kancelárska technika, náhradné diely a príslušenstvo pre kancelársku techniku, kancelárske
kopírovacie zariadenia, kryty proti prachu na
kancelársku techniku, knihy, periodická a neperiodická tlač.
35 - Reklamná činnosť, inzertná činnosť, propagačná činnosť, multimediálna reklama, reklama
v počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie
reklamných materiálov, vydávanie reklamných a náborových textov, informačné služby v oblasti propagácie, inzercie a marketingu, obchodné a podnikateľské informácie, obchodné informácie a rady spotrebiteľom, organizovanie reklamných a obchodných výstav a predvádzacích akcií tovarov a služieb, vydávanie reklamných materiálov, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre
zákazníkov, automatizované spracovanie dát, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, prenájom kopírovacích strojov, sprostredkovanie obchodu s tovarmi, poradenská činnosť v oblasti obchodu a podnikania, činnosť organizačných a ekonomických poradcov, maloobchodná činnosť s počítačovými programami, kancelárskou technikou
a počítačmi vrátane ich príslušenstva.
37 - Montáž, inštalácia, údržba a opravy výpočtovej techniky, strojov, zariadení na spracovanie
dát, počítačových sietí, audiotechniky, videotechniky, kancelárskej techniky, reprodukčnej techniky
a spotrebnej elektroniky, inštalácia a oživovanie
počítačových káblových rozvodov.
40 - Tlač, sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh, viazanie kníh a ich konečné spracovanie.
41 - Produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy, vzdelávania a kultúry, organizovanie a vedenie konferencií, školení, záujmových
klubov a spoločenských akcií, informačné, konzultačné, obstarávateľské služby v odbore produk-
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42 - Prenájom počítačov a webových serverov,
inštalácia a servis počítačových programov, inštalácia, spúšťanie a aktualizovanie počítačových
programov, obnovovanie počítačových databáz,
realizácia infraštruktúrnych projektov v informačných technológiách, tvorba softvéru, návrh počítačových systémov, poradenské a konzultačné
služby v elektrotechnike, výpočtovej technike, automatizačnej technike a informatike, poradenstvo
v oblasti počítačových programov, počítačové programovanie, prenájom softvéru, ochrany proti zavírusovaniu počítačov (služba), zhotovovanie kópií počítačových programov, prevod a konverzia
údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, prevod a konverzia počítačových
programov a údajov (okrem fyzickej konverzie),
vytváranie a udržiavanie počítačových (webových stránok) pre zákazníkov, poskytovanie hosťovania na webových stránkach, poskytovanie internetových vyhľadávačov, grafický dizajn, sprostredkovanie prístupu do počítačových databáz.
(540)

(731) DATALAN, a. s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5610-2007
5.6.2007
9, 16, 35, 37, 40, 41, 42
9 - Elektronická kancelárska a výpočtová technika, počítače, prístroje na spracovanie dát, mikroprocesory, počítačové príslušenstvo, ako sú monitory, klávesnice, myši, trackbally, joysticky, skenery, tlačiarne, modemy, reproduktory, periférne
zariadenia, meniče diskov do počítačov, filtre na
monitory, karty pamäťové a mikroprocesorové
v počítačoch, elektrické káble a vodiče a ich spojky a konektory, prepojenie pre počítače, náhradné diely k počítačom a periférnym zariadeniam,
obaly, puzdrá a boxy na dátové médiá, elektronické perá, magnetické nosiče údajov, optické
nosiče údajov, počítačový softvér, počítačové programy, nahraté magnetické, optické audio a audiovizuálne nosiče, podložky pod počítačové myši,
kryty proti prachu na výpočtovú techniku, fotokopírovacie stroje.
16 - Kancelárska technika, náhradné diely a príslušenstvo pre kancelársku techniku, kancelárske
kopírovacie zariadenia, kryty proti prachu na kancelársku techniku, knihy, periodická a neperiodická tlač.
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35 - Reklamná činnosť, inzertná činnosť, propagačná činnosť, multimediálna reklama, reklama
v počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie
reklamných materiálov, vydávanie reklamných a náborových textov, informačné služby v oblasti propagácie, inzercie a marketingu, obchodné a podnikateľské informácie, obchodné informácie a rady spotrebiteľom, organizovanie reklamných a obchodných výstav a predvádzacích akcií tovarov a služieb, vydávanie reklamných materiálov, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, automatizované spracovanie dát, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, prenájom kopírovacích strojov, sprostredkovanie obchodu s tovarmi, poradenská činnosť v oblasti obchodu a podnikania, činnosť organizačných a ekonomických poradcov, maloobchodná činnosť s počítačovými programami, kancelárskou technikou
a počítačmi vrátane ich príslušenstva.
37 - Montáž, inštalácia, údržba a opravy výpočtovej techniky, strojov, zariadení na spracovanie
dát, počítačových sietí, audiotechniky, videotechniky, kancelárskej techniky, reprodukčnej techniky a spotrebnej elektroniky, inštalácia a oživovanie počítačových káblových rozvodov.
40 - Tlač, sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh, viazanie kníh a ich konečné spracovanie.
41 - Produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy, vzdelávania a kultúry, organizovanie a vedenie konferencií, školení, záujmových
klubov a spoločenských akcií, informačné, konzultačné, obstarávateľské služby v odbore produkčnej a agentúrnej činnosti v oblasti zábavy, kultúry, výchovy a vzdelávania, elektronická edičná
činnosť, školenia najmä v oblasti výpočtovej techniky a programovania, vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej tlače s výnimkou reklamných a náborových textov, vydávanie kníh a časopisov v elektronickej podobe, poskytovanie elektronických publikácií (online) bez možnosti kopírovania.
42 - Prenájom počítačov a webových serverov,
inštalácia a servis počítačových programov, inštalácia, spúšťanie a aktualizovanie počítačových
programov, obnovovanie počítačových databáz,
realizácia infraštruktúrnych projektov v informačných technológiách, tvorba softvéru, návrh počítačových systémov, poradenské a konzultačné služby v elektrotechnike, výpočtovej technike, automatizačnej technike a informatike, poradenstvo
v oblasti počítačových programov, počítačové programovanie, prenájom softvéru, ochrany proti zavírusovaniu počítačov (služba), zhotovovanie kópií počítačových programov, prevod a konverzia
údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, prevod a konverzia počítačových
programov a údajov (okrem fyzickej konverzie),
vytváranie a udržiavanie počítačových (webových
stránok) pre zákazníkov, poskytovanie hosťovania na webových stránkach, poskytovanie internetových vyhľadávačov, grafický dizajn, sprostredkovanie prístupu do počítačových databáz.

(540)

(731) DATALAN, a. s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5611-2007
5.6.2007
35, 36, 41, 42
35 - Rozširovanie reklamných oznamov, reklamné agentúry, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, prezentácia výrobkov v komunikačných
médiách pre maloobchod, obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby, marketingové štúdie, obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie komerčných alebo reklamných
výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, prenájom reklamných priestorov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, príprava inzertných stĺpcov, public relations, reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov, rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie vzoriek tovarov, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vyhľadávanie sponzorov, distribúcia vzoriek tovarov, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.
36 - Oceňovanie umeleckých diel, organizovanie
dobročinných zbierok, organizovanie zbierok, zbieranie peňazí na dobročinné účely.
41 - Akadémie (vzdelávanie), praktické cvičenie
(ukážky), prenájom dekorácií, diaľkové štúdium,
digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, divadelné predstavenia, služby v oblasti
estrád, filmová tvorba, filmové štúdiá, prenájom
filmov, formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely, fotografovanie, hudobné skladateľské služby, informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, výchovno-zábavné klubové služby, vydávanie kníh, služby pojazdných knižníc, koncertné siene, sály, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, korešpondenčné kurzy, služby
nahrávacích štúdií, nahrávanie videopások, nočné
kluby, obveselenie, organizácia a vedenie dielní na výučbu, organizovanie a vedenie kolokvií,
organizovanie a vedenie koncertov, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, 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 živých vystúpení, služby poskytované orchestrami, pedagogické informácie, plánovanie a organizovanie večierkov, poskytovanie elektronických publikácií
online (bez možnosti kopírovania), postsynchronizácia, dabing, požičiavanie filmov, praktický výcvik (ukážky), organizovanie predstavení (mana-
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41 - Akadémie (vzdelávanie), praktické cvičenie
(ukážky), prenájom dekorácií, diaľkové štúdium,
digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, divadelné predstavenia, služby v oblasti estrád,
filmová tvorba, filmové štúdiá, prenájom filmov,
formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely, fotografovanie, hudobné skladateľské služby,
informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove
a vzdelávaní, výchovno-zábavné klubové služby,
vydávanie kníh, služby pojazdných knižníc, koncertné siene, sály, organizovanie a vedenie konfe-

žérske služby), výroba divadelných alebo iných
predstavení, prenájom audionahrávok, prenájom
dekorácií, prenájom kinematografických filmov,
prenájom videokamier, prevádzkovanie karaoke,
redigovanie scenárov, reportérske služby, výroba
rozhlasových a televíznych programov, skúšanie,
preskúšavanie (pedagogická činnosť), strihanie videopások, školenie, filmové štúdiá, televízna zábava, výroba rozhlasových a televíznych programov, titulky, tvorba videofilmov, nahrávanie na
videopásky, výcvik, online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, vydávanie kníh, výroba (tvorba) videofilmov, výroba divadelných
alebo iných predstavení, výroba rozhlasových a televíznych programov, vyučovanie, vzdelávanie,
zábava, pobavenie, prenájom zvukových nahrávacích zariadení, živé predstavenie.
42 - Architektúra (architektonické služby), módne dizajnérstvo, grafické dizajnérstvo, interiérová
výzdoba, navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo, overovanie pravosti umeleckých diel, priemyselné dizajnérstvo, vytváranie a udržiavanie
počítačových stránok (webových) pre zákazníkov, výzdoba interiérov.

rencií, organizovanie a vedenie kongresov, korešpondenčné kurzy, služby nahrávacích štúdií, nahrávanie videopások, nočné kluby, obveselenie,
organizácia a vedenie dielní na výučbu, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie koncertov, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, 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 živých vystúpení, služby poskytované orchestrami, pedagogické informácie, plánovanie a organizovanie večierkov, poskytovanie
elektronických publikácií online (bez možnosti
kopírovania), postsynchronizácia, dabing, požičiavanie filmov, praktický výcvik (ukážky), organizovanie predstavení (manažérske služby), výroba
divadelných alebo iných predstavení, prenájom
audionahrávok, prenájom dekorácií, prenájom kinematografických filmov, prenájom videokamier,
prevádzkovanie karaoke, redigovanie scenárov,
reportérske služby, výroba rozhlasových a televíznych programov, skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť), strihanie videopások, školenie, filmové štúdiá, televízna zábava, výroba rozhlasových a televíznych programov, titulky, tvorba videofilmov, nahrávanie na videopásky, výcvik,
online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, vydávanie kníh, výroba (tvorba) videofilmov, výroba divadelných alebo iných predstavení, výroba rozhlasových a televíznych programov, vyučovanie, vzdelávanie, zábava, pobavenie, prenájom zvukových nahrávacích zariadení, živé predstavenie.
42 - Architektúra (architektonické služby), módne dizajnérstvo, grafické dizajnérstvo, interiérová
výzdoba, navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo, overovanie pravosti umeleckých diel, priemyselné dizajnérstvo, vytváranie a udržiavanie
počítačových stránok (webových) pre zákazníkov, výzdoba interiérov.

(540)

(591) červená
(731) Gregor Multimedia s. r. o., Panenská 13, 811 03
Bratislava, SK;

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

5612-2007
5.6.2007
35, 36, 41, 42
35 - Rozširovanie reklamných oznamov, reklamné agentúry, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, prezentácia výrobkov v komunikačných
médiách pre maloobchod, obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby, marketingové štúdie, obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie komerčných alebo reklamných
výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, organizovanie výstav
na obchodné a reklamné účely, prenájom reklamných priestorov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, príprava inzertných stĺpcov, public
relations, reklama, online reklama v počítačovej
komunikačnej sieti, reklamné agentúry, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné
služby, uverejňovanie reklamných textov, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie vzoriek tovarov, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových
textov, vyhľadávanie sponzorov, distribúcia vzoriek tovarov, zasielanie reklamných materiálov
zákazníkom.
36 - Oceňovanie umeleckých diel, organizovanie
dobročinných zbierok, organizovanie zbierok, zbieranie peňazí na dobročinné účely.

181

(540) azyl
(731) Gregor Multimedia s. r. o., Panenská 13, 811 03
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5613-2007
5.6.2007
35, 36, 41, 42
35 - Rozširovanie reklamných oznamov, reklamné agentúry, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, prezentácia výrobkov v komunikačných
médiách pre maloobchod, obchodná správa li-
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cencií výrobkov a služieb pre tretie osoby, marketingové štúdie, obchodný manažment v oblasti
umenia, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na
komerčné alebo reklamné účely, organizovanie
výstav na obchodné a reklamné účely, prenájom
reklamných priestorov, prieskum trhu, prieskum
verejnej mienky, príprava inzertných stĺpcov,
public relations, reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov,
rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov, rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie vzoriek tovarov, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vyhľadávanie sponzorov,
distribúcia vzoriek tovarov, zasielanie reklamných
materiálov zákazníkom.
36 - Oceňovanie umeleckých diel, organizovanie
dobročinných zbierok, organizovanie zbierok,
zbieranie peňazí na dobročinné účely.
41 - Akadémie (vzdelávanie), praktické cvičenie
(ukážky), prenájom dekorácií, diaľkové štúdium,
digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, divadelné predstavenia, služby v oblasti
estrád, filmová tvorba, filmové štúdiá, prenájom
filmov, formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely, fotografovanie, hudobné skladateľské služby, informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, výchovno-zábavné klubové služby, vydávanie kníh, služby pojazdných knižníc, koncertné siene, sály, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, korešpondenčné kurzy, služby
nahrávacích štúdií, nahrávanie videopások, nočné
kluby, obveselenie, organizácia a vedenie dielní
na výučbu, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie koncertov, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, 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 živých vystúpení,
služby poskytované orchestrami, pedagogické informácie, plánovanie a organizovanie večierkov,
poskytovanie elektronických publikácií online (bez
možnosti kopírovania), postsynchronizácia, dabing,
požičiavanie filmov, praktický výcvik (ukážky),
organizovanie predstavení (manažérske služby),
výroba divadelných alebo iných predstavení,
prenájom audionahrávok, prenájom dekorácií,
prenájom kinematografických filmov, prenájom
videokamier, prevádzkovanie karaoke, redigovanie scenárov, reportérske služby, výroba rozhlasových a televíznych programov, skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť), strihanie videopások, školenie, filmové štúdiá, televízna zábava, výroba rozhlasových a televíznych programov, titulky, tvorba videofilmov, nahrávanie na
videopásky, výcvik, online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, vydávanie kníh,

výroba (tvorba) videofilmov, výroba divadelných
alebo iných predstavení, výroba rozhlasových
a televíznych programov, vyučovanie, vzdelávanie,
zábava, pobavenie, prenájom zvukových nahrávacích zariadení, živé predstavenie.
42 - Architektúra (architektonické služby), módne dizajnérstvo, grafické dizajnérstvo, interiérová
výzdoba, navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo, overovanie pravosti umeleckých diel, priemyselné dizajnérstvo, vytváranie a udržiavanie
počítačových stránok (webových) pre zákazníkov, výzdoba interiérov.

(540)

(591) červená
(731) Gregor Multimedia s. r. o., Panenská 13, 811 03
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5614-2007
6.6.2007
25, 41
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
41 - Zábava, športové a kultúrne aktivity.

(540)

(591) červená, čierna, biela
(731) Fashion Gasolina s. r. o., Vídeňská 182, 252 42
Vestec u Prahy, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

5616-2007
7.6.2007
35, 37, 41
35 - Obchodný manažment, pomoc pri riadení obchodných činností, marketing, reklama, obchodné a podnikateľské informácie, pomoc pri riadení podnikov, vydávanie reklamných textov.
37 - Čistenie interiérov budov, upratovacie služby pre podniky a domácnosti.
41 - Vydávanie textov (s výnimkou reklamných textov), vyučovanie, výcvik zručností, rekvalifikačné
kurzy, organizácia a vedenie dielní, organizácia
seminárov, konferencií a sympózií.

(540)

(731) Sališ Michal, Rumančeková 38, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210) 5617-2007
(220) 7.6.2007
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9 (511) 5
(511) 5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky; zdravotnícke prípravky na lekárske účely; dietetické
látky upravené na lekárske účely; potrava pre
dojčatá; náplasti; obväzový materiál; materiály na
plombovanie zubov, dentálne vosky; dezinfekčné
prípravky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy.
(540) STADAFOR
(731) STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18,
61118 Bad Vilbel, DE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)
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(220) 11.6.2007
9 (511) 16, 35, 41
(511) 16 - Časopisy (periodiká), brožované knihy, brožúry, fotografie, kalendáre, katalógy, knihy, papiernický tovar, periodiká, plagáty, plány, príručky,
prospekty, publikácie, ročenky, tlačoviny, trhacie
kalendáre.
35 - Reklamné agentúry, marketingové štúdie, obchodná činnosť (poradenstvo), podpora predaja pre
tretie osoby, zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby, prieskum trhu, reklama, reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agen-

5618-2007
7.6.2007
32
32 - Pivo.

túry, reklamné materiály (rozširovanie), reklamné
materiály (vydávanie a aktualizovanie), 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, texty (zverejňovanie okrem
reklamných), vydávanie kníh a časopisov, online
vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme.
(540)

(731) AMC Consulting, s. r. o., Palkovičova 16, 821 08
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5627-2007
11.6.2007
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,
obchodná činnosť (poradenstvo), podpora predaja pre tretie osoby, zaobstarávanie predplatného
pre tretie osoby, prieskum trhu, reklama, reklama
(online) v počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, reklamné materiály (rozširovanie),
reklamné materiály (vydávanie a aktualizovanie),
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, texty (zverejňovanie okrem
reklamných), vydávanie kníh a časopisov, online
vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme.

(540)

(591) červená, čierna, biela
(731) JAGA GROUP, s. r. o., Imricha Karvaša 2, 811 07
Bratislava, SK;
(210) 5628-2007

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

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

5633-2007
12.6.2007
36, 37
36 - Realitná kancelária, finančné služby.
37 - Stavebníctvo.

(540)

(731) Uhlárik Martin, Heyrovského 6, 841 03 Bratislava, SK;

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

5636-2007
12.6.2007
29, 30, 31
29 - Zemiakové lupienky, zemiakové tyčinky, extrudované zemiakové výrobky obsahujúce oriešky alebo arašidy, spracované oriešky, spracované
arašidy, mlieko a mliečne výrobky, mäso, ryby,
hydina a zverina, konzervované, sušené a tepelne
spracované ovocie a zelenina, rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky, vajcia.
30 - Tyčinky, korenené pečivo, krekery, extrudované a granulované pečivo, cereálne výrobky, müsli, káva, čaj, cukor, ryža, múka a výrobky z obilia, obilninové lupienky a vločky, výrobky z kukuričnej múky, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, sušienky, keksy, mrazené mliečne, smotanové a ovocné zmrzliny a krémy, topingy (polevy),
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pudingy, chuťové prísady, korenie, soľ, horčica,
ocot, zmrazené hotové jedlá a polotovary obsahujúce prevažne tovary patriace do tejto triedy.
31 - Arašidy, orechy, mandle, sezam a ostatné semená a plody vhodné na potravinárske účely patriace do tejto triedy.

(540) DANUBIA snack
(731) Danubia Snack, s. r. o., Zlatovská cesta 35, 911 05
Trenčín, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5637-2007
12.6.2007
29, 30, 31
29 - Zemiakové lupienky, zemiakové tyčinky, extrudované zemiakové výrobky obsahujúce oriešky alebo arašidy, spracované oriešky, spracované
arašidy, mlieko a mliečne výrobky, mäso, ryby,
hydina a zverina, konzervované, sušené a tepelne
spracované ovocie a zelenina, rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky, vajcia.
30 - Tyčinky, korenené pečivo, krekery, extrudované a granulované pečivo, cereálne výrobky, müsli, káva, čaj, cukor, ryža, múka a výrobky z obilia, obilninové lupienky a vločky, výrobky z kukuričnej múky, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, sušienky, keksy, mrazené mliečne, smotanové a ovocné zmrzliny a krémy, topingy (polevy),
pudingy, chuťové prísady, korenie, soľ, horčica,
ocot, zmrazené hotové jedlá a polotovary obsahujúce prevažne tovary patriace do tejto triedy.
31 - Arašidy, orechy, mandle, sezam a ostatné semená a plody vhodné na potravinárske účely patriace do tejto triedy.

(540) DANUBIA snack SLOVAKIA
(731) Danubia Snack, s. r. o., Zlatovská cesta 35, 911 05
Trenčín, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

(540)

5638-2007
12.6.2007
29, 30, 31
29 - Zemiakové lupienky, zemiakové tyčinky, extrudované zemiakové výrobky obsahujúce oriešky alebo arašidy, spracované oriešky, spracované
arašidy, mlieko a mliečne výrobky, mäso, ryby,
hydina a zverina, konzervované, sušené a tepelne
spracované ovocie a zelenina, rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky, vajcia.
30 - Tyčinky, korenené pečivo, krekery, extrudované a granulované pečivo, cereálne výrobky, müsli, káva, čaj, cukor, ryža, múka a výrobky z obilia, obilninové lupienky a vločky, výrobky z kukuričnej múky, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, sušienky, keksy, mrazené mliečne, smotanové a ovocné zmrzliny a krémy, topingy (polevy),
pudingy, chuťové prísady, korenie, soľ, horčica,
ocot, zmrazené hotové jedlá a polotovary obsahujúce prevažne tovary patriace do tejto triedy.
31 - Arašidy, orechy, mandle, sezam a ostatné semená a plody vhodné na potravinárske účely patriace do tejto triedy.

(731) Danubia Snack, s. r. o., Zlatovská cesta 35, 911 05
Trenčín, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5639-2007
12.6.2007
29, 30, 31
29 - Zemiakové lupienky, zemiakové tyčinky, extrudované zemiakové výrobky obsahujúce oriešky alebo arašidy, spracované oriešky, spracované
arašidy, mlieko a mliečne výrobky, mäso, ryby,
hydina a zverina, konzervované, sušené a tepelne
spracované ovocie a zelenina, rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky, vajcia.
30 - Tyčinky, korenené pečivo, krekery, extrudované a granulované pečivo, cereálne výrobky, müsli, káva, čaj, cukor, ryža, múka a výrobky z obilia, obilninové lupienky a vločky, výrobky z kukuričnej múky, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, sušienky, keksy, mrazené mliečne, smotanové a ovocné zmrzliny a krémy, topingy (polevy), pudingy, chuťové prísady, korenie, soľ, horčica, ocot, zmrazené hotové jedlá a polotovary obsahujúce prevažne tovary patriace do tejto triedy.
31 - Arašidy, orechy, mandle, sezam a ostatné semená a plody vhodné na potravinárske účely patriace do tejto triedy.

(540)

(731) Danubia Snack, s. r. o., Zlatovská cesta 35, 911 05
Trenčín, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5640-2007
12.6.2007
29, 30, 31
29 - Zemiakové lupienky, zemiakové tyčinky, extrudované zemiakové výrobky obsahujúce oriešky alebo arašidy, spracované oriešky, spracované
arašidy, mlieko a mliečne výrobky, mäso, ryby,
hydina a zverina, konzervované, sušené a tepelne
spracované ovocie a zelenina, rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky, vajcia.
30 - Tyčinky, korenené pečivo, krekery, extrudované a granulované pečivo, cereálne výrobky, müsli, káva, čaj, cukor, ryža, múka a výrobky z obilia, obilninové lupienky a vločky, výrobky z kukuričnej múky, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, sušienky, keksy, mrazené mliečne, smotanové a ovocné zmrzliny a krémy, topingy (polevy), pudingy, chuťové prísady, korenie, soľ, horčica, ocot, zmrazené hotové jedlá a polotovary obsahujúce prevažne tovary patriace do tejto triedy.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 11 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)

185

31 - Arašidy, orechy, mandle, sezam a ostatné semená a plody vhodné na potravinárske účely patriace do tejto triedy.
(540)

(731) Lazar - Klostermann, s. r. o., Údernícka 3, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(731) Danubia Snack, s. r. o., Zlatovská cesta 35, 911 05
Trenčín, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

(540)

5682-2007
19.6.2007
16, 35, 41, 42
16 - Kancelárske a vyučovacie potreby; papier,
kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly; pútače a reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; periodické a neperiodické publikácie; etikety s výnimkou textilných; lístky; prospekty; katalógy; pohľadnice a blahoprajné pohľadnice; reklamné tlačoviny; letáky;
brožúry; plagáty; fotografie; kalendáre; papiernický tovar, písacie potreby a kancelárske potreby
s výnimkou nábytku.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
činnosť reklamných agentúr; rozhlasová a televízna reklama; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; bannery; vydávanie, aktualizovanie, zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) a oznamov zákazníkom; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; sprostredkovanie reklamy
a inzercie; prieskum v oblasti reklamy; prenájom
reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch;
organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských podujatí na reklamné a obchodné účely; konzultačná a sprostredkovateľská činnosť
v oblasti obchodu s tovarom; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16 a s propagačnými, informačnými a reklamnými materiálmi; televízna a rozhlasová reklama; konzultačná
a sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
uvedených v triede 35; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41; obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; vydávanie
kníh, časopisov a textov; vydávanie online kníh
a časopisov v elektronickej podobe; vydávanie
textov v elektronickej forme; poskytovanie elektronických publikácií online; prenájom dekorácií;
poskytovanie informácií o službách z triedy 41
online; vzdelávanie; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov a kolokvií; zábava, pobavenie; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie vedomostných, zábavných a športových súťaží; organizovanie kultúrnych alebo zábavných výstav; konzultačná
činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 41.
42 - Služby grafického štúdia; grafický dizajn;
módny dizajn; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti služieb uvedených v triede 42.

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

5683-2007
19.6.2007
16, 35, 41, 42
16 - Kancelárske a vyučovacie potreby; papier,
kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov;
lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly; pútače a reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; periodické a neperiodické publikácie; etikety s výnimkou textilných; lístky; prospekty; katalógy; pohľadnice a blahoprajné pohľadnice; reklamné tlačoviny; letáky;
brožúry; plagáty; fotografie; kalendáre; papiernický tovar, písacie potreby a kancelárske potreby s výnimkou nábytku.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; činnosť reklamných agentúr; rozhlasová a televízna
reklama; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; bannery; vydávanie, aktualizovanie, zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) a oznamov zákazníkom; rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; sprostredkovanie reklamy a inzercie;
prieskum v oblasti reklamy; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských
podujatí na reklamné a obchodné účely; konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarom; maloobchodné služby s tovarmi
uvedenými v triede 16 a s propagačnými, informačnými a reklamnými materiálmi; televízna
a rozhlasová reklama; konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb uvedených
v triede 35; obchodné sprostredkovanie služieb
uvedených v triede 41; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; vydávanie
kníh, časopisov a textov; vydávanie online kníh
a časopisov v elektronickej podobe; vydávanie
textov v elektronickej forme; poskytovanie elektronických publikácií online; prenájom dekorácií;
poskytovanie informácií o službách z triedy 41
online; vzdelávanie; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov a kolokvií; zábava, pobavenie; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie vedomostných,
zábavných a športových súťaží; organizovanie kultúrnych alebo zábavných výstav; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 41.
42 - Služby grafického štúdia; grafický dizajn;
módny dizajn; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti služieb uvedených v triede 42.

(540)

(731) Lazar - Klostermann, s. r. o., Údernícka 3, 851 01
Bratislava, SK;
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(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5684-2007
19.6.2007
16, 35, 41, 42
16 - Kancelárske a vyučovacie potreby; papier,
kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov;
lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové
alebo papierové obaly; pútače a reklamné tabule
z papiera, kartónu alebo lepenky; periodické a neperiodické publikácie; etikety s výnimkou textilných; lístky; prospekty; katalógy; pohľadnice a blahoprajné pohľadnice; reklamné tlačoviny; letáky;
brožúry; plagáty; fotografie; kalendáre; papiernický tovar, písacie potreby a kancelárske potreby
s výnimkou nábytku.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; činnosť reklamných agentúr; rozhlasová a televízna
reklama; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; bannery; vydávanie, aktualizovanie,
zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) a oznamov zákazníkom; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; sprostredkovanie reklamy a inzercie; prieskum v oblasti reklamy; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch;
organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských podujatí na reklamné a obchodné účely;
konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarom; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16 a s propagačnými,
informačnými a reklamnými materiálmi; televízna a rozhlasová reklama; konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 35; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; vydávanie
kníh, časopisov a textov; vydávanie online kníh
a časopisov v elektronickej podobe; vydávanie textov v elektronickej forme; poskytovanie elektronických publikácií online; prenájom dekorácií;
poskytovanie informácií o službách z triedy 41
online; vzdelávanie; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov a kolokvií; zábava, pobavenie; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie vedomostných, zábavných a športových súťaží; organizovanie kultúrnych alebo zábavných výstav; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 41.
42 - Služby grafického štúdia; grafický dizajn;
módny dizajn; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti služieb uvedených v triede 42.

(540)

(731) Lazar - Klostermann, s. r. o., Údernícka 3, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(210) 5686-2007

(220) 20.6.2007
9 (511) 35, 36
(511) 35 - Účtovníctvo.
36 - Daňové poradenstvo, daňový audit.
(540)

(591) tmavomodrá, zlatá, sivá
(731) PERFECO s. r. o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

5687-2007
20.6.2007
35, 36
35 - Účtovníctvo.
36 - Daňové poradenstvo, daňový audit.

(540) PERFECO
(731) PERFECO s. r. o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

5689-2007
20.6.2007
35, 36, 37, 41
35 - Obchodné sprostredkovanie činností v oblasti stavebníctva.
36 - Sprostredkovanie, správa, prenájom, oceňovanie a odhady nehnuteľností.
37 - Maliarske, natieracie, stierkovacie a tapetovacie práce, montáž sadrokartónu, upratovacie práce.
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení, zábava, športová a kultúrna činnosť.

(540) Ryvola
(731) RYVOLA SLOVAKIA s. r. o., Jelačičova 4, 821 08
Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

5719-2007
27.6.2007
41, 43
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení, zábava, športová a kultúrna činnosť.
43 - Reštauračné služby (strava), prechodné ubytovanie.

(540)

(591) oranžová, modrá
(731) Chobot Ivan, Ing., Slnečné jazerá - sever, 903 01
Senec, SK;

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

5720-2007
27.6.2007
41, 43
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení, zábava, športová a kultúrna činnosť.
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43 - Reštauračné služby (strava), prechodné ubytovanie.
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(540)

(540)

(591) oranžová, modrá
(731) Chobot Ivan, Ing., Slnečné jazerá - sever, 903 01
Senec, SK;

(591) červená, zelená, biela, žltá
(731) STOCK Plzeň, a. s., Palírenská 2, 326 00 Plzeň, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5721-2007
27.6.2007
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí;
vedenie účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie pôžičiek; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; platobný styk a zúčtovanie; elektronický
prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané
elektronicky; vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných
šekov; overovanie šekov; poskytovanie záruk;
garancie, kaucie; ručenie; otváranie akreditívov;
obstarávanie inkasa; uloženie a správa cenných
papierov alebo iných hodnôt; poskytovanie bankových informácií; finančné analýzy a informácie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie vkladov; finančný prenájom (finančný lízing);
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo;
výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť;
obchodovanie na vlastný účet alebo účet klienta
s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných
obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými
cennými papiermi, so zlatými a striebornými
mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a so súbormi obehových mincí; vykonávanie
hypotekárnych obchodov; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540) kbcbanka.sk
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5722-2007
27.6.2007
16, 33, 35
16 - Propagačné predmety z papiera a plastických
hmôt v rámci tejto triedy, najmä kalendáre, letáky, plagáty, karty, ceruzky, perá, kancelárske spony.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Propagačná činnosť, reklamná činnosť.

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

5723-2007
27.6.2007
16, 33, 35
16 - Propagačné predmety z papiera a plastických
hmôt v rámci tejto triedy, najmä kalendáre, letáky, plagáty, karty, ceruzky, perá, kancelárske spony.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Propagačná činnosť, reklamná činnosť.

(540) Polární Jahody Stock
(731) STOCK Plzeň, a. s., Palírenská 2, 326 00 Plzeň, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

5724-2007
27.6.2007
12
12 - Dopravné prostriedky; zariadenia na pohyb
po zemi, vzduchu alebo vode.

(540) Z INDUSTRIES SK
(731) ZANINI HOLDING S.p.A., Via Olegio Castello,
10, 28040 Paruzzaro, Novara, IT;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5725-2007
27.6.2007
25
25 - Topánky, obuv, čižmy, lyžiarska obuv, papuče, sandále.

(540)

(731) SUGI INTERNATIONAL LIMITED, Suite 1901-5,
Tower 2, The Gateway, Harbour City, 25, Canton
Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, CN;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

5728-2007
27.6.2007
5
5 - Prípravky na ničenie buriny a škodcov (živočíšnych), insekticídy, herbicídy, fungicídy.

(540) DELTA
(731) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, DE;
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(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

mácií na elektronických, magnetických a optických nosičoch všetkých druhov, edičná a publikačná činnosť vrátane nahrávacích zvukových
a zvukovo-obrazových nosičov a programov pre
rozhlasové a televízne vysielanie, požičiavanie publikácií a nahraných zvukových a zvukovo-obrazových nosičov, produkčná a agentúrna činnosť v
oblasti zábavy, vzdelávania, kultúry a športu vrátane usporadúvania zábavných a vzdelávacích
súťaží a akcií, hobby súťaží, záujmových klubov,
stretnutí a prednášok vrátane akcií na podporu
zdravého životného štýlu a spoločenského uplatnenia a aktivity záujmových skupín, kultúrnych
a/alebo vzdelávacích výstav, informačné, konzultačné, poradenské a obstarávateľské služby v odbore nakladateľskej a vydavateľskej činnosti, produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, kultúry, vzdelávania, záujmovej činnosti a spoločenských aktivít.

5730-2007
28.6.2007
9, 16, 35, 38, 41
9 - Informácie, dáta a databázy na elektronických, magnetických a optických nosičoch všetkých druhov a v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach všetkých
druhov, multimediálne aplikácie, najmä elektronické informačné katalógy, časopisy a periodiká,
knihy v elektronickej podobe, nahrané zvukové
a zvukovo-obrazové a obrazové záznamy vrátane
softvéru na CD a DVD diskoch a magnetických
nosičoch, softvér pre počítače.

16 - Tlačoviny všetkých druhov, najmä periodické a neperiodické publikácie na papierových nosičoch, napríklad časopisy, noviny, knihy, prospekty, plagáty, dáta a databázy na papierových nosičoch, kalendáre, fotografie, pohľadnice, plagáty,
samolepky, knihárske výrobky, informačné a propagačné výrobky z papiera vrátane dekoračných
predmetov z papiera patriace do tejto triedy, obalový materiál z papiera a baliace fólie z plastu, papierové a plastové vrecká a tašky, kancelárske
potreby (s výnimkou nábytku).
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu a 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-biznisu, vydávanie reklamných 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 výrobkov a služieb vrátane
obchodných výstav a ich sprievodných akcií, napr.
komerčných módnych prehliadok, distribúcia tovarov a tlačovín na reklamné účely, obchodné zastúpenie tuzemských a zahraničných firiem, obchodný a podnikateľský informačný servis, obchodné
poradenské a konzultačné služby.
38 - Šírenie elektronických informácií, správ textových, zvukových a zvukovo-obrazových, napr.
elektronických časopisov, kníh a diel prostredníctvom počítačovej siete internet a satelitov, výmena elektronických správ a informácií, služby zabezpečujúce audiovizuálnu komunikáciu prostredníctvom informačných a telekomunikačných
sietí, napr. počítačovej siete internet a satelitov,
šírenie audiovizuálnych diel, správ a informácií,
ankiet a súťaží, odborná informačná a poradenská činnosť v daných odboroch.
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo periodických a neperiodických publikácií, najmä spoločenských, zábavných, vzdelávacích a odborných
časopisov, a to tlačených na papierových nosičoch i v elektronickej podobe vrátane textových,
zvukových a zvukovo-obrazových správ a infor-

(540)

(731) BAUER MEDIA v. o. s., Viktora Huga 6, 150 00
Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5733-2007
28.6.2007
5
5 - Farmaceutické výrobky, dietetické látky upravené na lekárske účely.

(540) BORENAR
(731) Berlin - Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489
Berlin, DE;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

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

5736-2007
29.6.2007
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie účtov;
klíring; finančné odhady a oceňovanie v oblasti
bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie pôžičiek; investovanie do cenných papierov
na vlastný účet; kapitálové investície; platobný
styk a zúčtovanie; elektronický prevod kapitálu;
platobné prevody vykonávané elektronicky; vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr.
platobných kariet, cestovných šekov; overovanie
šekov; poskytovanie záruk; garancie, kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa;
uloženie a správa cenných papierov alebo iných
hodnôt; poskytovanie bankových informácií; finančné analýzy a informácie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie vkladov; finančný
prenájom (finančný lízing); účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na
vlastný účet alebo účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úroko-
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vých obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a so súbormi obehových mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva
(portfólio manažment); sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

kačných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie
účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie pôžičiek; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; platobný styk a zúčtovanie; elektronický prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronicky;
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr.
platobných kariet, cestovných šekov; overovanie
šekov; poskytovanie záruk; garancie, kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa;
uloženie a správa cenných papierov alebo iných
hodnôt; poskytovanie bankových informácií; finančné analýzy a informácie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie vkladov; finančný

(540) kbc-bank.sk
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5737-2007
29.6.2007
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane
služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie
účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie pôžičiek; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; platobný styk a zúčtovanie; elektronický prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronicky;
vydávanie a správa platobných prostriedkov,
napr. platobných kariet, cestovných šekov; overovanie šekov; poskytovanie záruk; garancie, kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie
inkasa; uloženie a správa cenných papierov alebo
iných hodnôt; poskytovanie bankových informácií; finančné analýzy a informácie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových
a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami,
pamätnými mincami, hárkami bankoviek a so súbormi obehových mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva
(portfólio manažment); sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným
sporením.

(540) kbcassetmanagement.sk
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5738-2007
29.6.2007
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane
služieb prostredníctvom elektronických komuni-
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prenájom (finančný lízing); účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb;
finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára;
zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný
účet alebo účet klienta s devízovými hodnotami,
v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií
(options) vrátane kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a so súbormi obehových mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet
vrátane poradenstva (portfólio manažment); sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva
a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou
alebo stavebným sporením.
(540) kbcss.sk
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5739-2007
29.6.2007
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane
služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie
účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie pôžičiek; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; platobný styk a zúčtovanie; elektronický prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronicky;
vydávanie a správa platobných prostriedkov,
napr. platobných kariet, cestovných šekov; overovanie šekov; poskytovanie záruk; garancie, kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie
inkasa; uloženie a správa cenných papierov alebo
iných hodnôt; poskytovanie bankových informácií; finančné analýzy a informácie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich
služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na
vlastný účet alebo účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (futu-
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res) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a so súbormi
obehových mincí; vykonávanie hypotekárnych
obchodov; obhospodarovanie cenných papierov
klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); sprostredkovateľská činnosť
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

kačných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie
účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie pôžičiek; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; platobný styk a zúčtovanie; elektronický prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronicky;
vydávanie a správa platobných prostriedkov,
napr. platobných kariet, cestovných šekov; overovanie šekov; poskytovanie záruk; garancie, kaucie;
ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa; uloženie a správa cenných papierov alebo
iných hodnôt; poskytovanie bankových informácií; finančné analýzy a informácie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisia-

(540) kbcsp.sk
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5740-2007
29.6.2007
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane
služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie
účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie pôžičiek; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; platobný styk a zúčtovanie; elektronický prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronicky;
vydávanie a správa platobných prostriedkov,
napr. platobných kariet, cestovných šekov; overovanie šekov; poskytovanie záruk; garancie, kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie
inkasa; uloženie a správa cenných papierov alebo
iných hodnôt; poskytovanie bankových informácií; finančné analýzy a informácie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich
služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na
vlastný účet alebo účet klienta s devízovými
hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a so súbormi obehových mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); sprostredkovateľská činnosť
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540) kbcpoistovna.sk
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5741-2007
29.6.2007
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane
služieb prostredníctvom elektronických komuni-

cich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových
a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami,
pamätnými mincami, hárkami bankoviek a so súbormi obehových mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); sprostredkovateľská činnosť
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.
(540) kbcinvesticie.sk
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5742-2007
29.6.2007
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane
služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie
účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie pôžičiek; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; platobný styk a zúčtovanie; elektronický prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronicky;
vydávanie a správa platobných prostriedkov,
napr. platobných kariet, cestovných šekov; overovanie šekov; poskytovanie záruk; garancie, kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie
inkasa; uloženie a správa cenných papierov alebo
iných hodnôt; poskytovanie bankových informácií; finančné analýzy a informácie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich
služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na
vlastný účet alebo účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými pa-
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služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie
účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie pôžičiek; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; platobný styk a zúčtovanie; elektronický prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronicky;
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr.
platobných kariet, cestovných šekov; overovanie
šekov; poskytovanie záruk; garancie, kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa;
uloženie a správa cenných papierov alebo iných
hodnôt; poskytovanie bankových informácií; finančné analýzy a informácie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie vkladov; finančný
prenájom (finančný lízing); účasť na vydávaní cen-

piermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a so súbormi obehových mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva
(portfólio manažment); sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným
sporením.
(540) kbcgroup.sk
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5743-2007
29.6.2007
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane
služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie
účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie pôžičiek; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; platobný styk a zúčtovanie; elektronický prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronicky;
vydávanie a správa platobných prostriedkov,
napr. platobných kariet, cestovných šekov; overovanie šekov; poskytovanie záruk; garancie, kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie
inkasa; uloženie a správa cenných papierov alebo
iných hodnôt; poskytovanie bankových informácií; finančné analýzy a informácie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich
služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na
vlastný účet alebo účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a so súbormi obehových mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva
(portfólio manažment); sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným
sporením.

(540) kbcfinancnaskupina.sk
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5744-2007
29.6.2007
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane
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ných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb;
finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára;
zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný
účet alebo účet klienta s devízovými hodnotami,
v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií
(options) vrátane kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a so súbormi obehových
mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet
vrátane poradenstva (portfólio manažment); sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva
a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou
alebo stavebným sporením.
(540) kbcdss.sk
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5745-2007
29.6.2007
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane
služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie
účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie pôžičiek; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; platobný styk a zúčtovanie; elektronický prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronicky;
vydávanie a správa platobných prostriedkov,
napr. platobných kariet, cestovných šekov; overovanie šekov; poskytovanie záruk; garancie, kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie
inkasa; uloženie a správa cenných papierov alebo
iných hodnôt; poskytovanie bankových informácií; finančné analýzy a informácie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových
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a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami,
pamätnými mincami, hárkami bankoviek a so súbormi obehových mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva
(portfólio manažment); sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným
sporením.

(540) kbcleasing.sk
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5746-2007
29.6.2007
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane
služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie
účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie pôžičiek; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; platobný styk a zúčtovanie; elektronický prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronicky;
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr.
platobných kariet, cestovných šekov; overovanie
šekov; poskytovanie záruk; garancie, kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa;
uloženie a správa cenných papierov alebo iných
hodnôt; poskytovanie bankových informácií; finančné analýzy a informácie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie vkladov; finančný
prenájom (finančný lízing); účasť na vydávaní
cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na
vlastný účet alebo účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a so súbormi obehových mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva
(portfólio manažment); sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným
sporením.

(540) kbcfactoring.sk
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5751-2007
29.6.2007
16, 33, 35
16 - Propagačné predmety z papiera alebo z plastických hmôt v rámci tejto triedy, predovšetkým

kalendáre, letáky, plagáty, hracie karty patriace do
tejto triedy, ceruzky, perá, kancelárske svorky.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Propagačná činnosť, reklamná činnosť.
(540)

(591) červená, biela, zelená, žltá, čierna, strieborná
(731) STOCK PLZEŇ, a. s., Palírenská 2, 326 00 Plzeň - Božkov, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

5752-2007
29.6.2007
16, 33, 35
16 - Propagačné predmety z papiera alebo z plastických hmôt v rámci tejto triedy, predovšetkým
kalendáre, letáky, plagáty, hracie karty patriace do
tejto triedy, ceruzky, perá, kancelárske svorky.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Propagačná činnosť, reklamná činnosť.

(540)

(591) červená, zelená, žltá, biela, čierna, strieborná
(731) STOCK PLZEŇ, a. s., Palírenská 2, 326 00 Plzeň - Božkov, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5753-2007
29.6.2007
16, 33, 35
16 - Propagačné predmety z papiera alebo z plastických hmôt v rámci tejto triedy, predovšetkým
kalendáre, letáky, plagáty, hracie karty patriace do
tejto triedy, ceruzky, perá, kancelárske svorky.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Propagačná činnosť, reklamná činnosť.

(540)

(591) zelená, biela, žltá, hnedá, čierna, strieborná
(731) STOCK PLZEŇ, a. s., Palírenská 2, 326 00 Plzeň - Božkov, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210) 5754-2007
(220) 29.6.2007
9 (511) 16, 33, 35
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(511) 16 - Propagačné predmety z papiera alebo z plastických hmôt v rámci tejto triedy, predovšetkým
kalendáre, letáky, plagáty, hracie karty patriace do
tejto triedy, ceruzky, perá, kancelárske svorky.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Propagačná činnosť, reklamná činnosť.
(540)

tovanie služieb v oblasti geomarketingu, poradenská služba v uvedených činnostiach.
36 - Finančné služby v oblasti obstarávania súvisiace s doručovaním a prepravou poštových zásielok.
39 - Poskytovanie poštových služieb, doručovanie a kuriérske služby, dovoz a doprava listových, balíkových a peňažných zásielok; doručovanie novín a časopisov, balenie, skladovanie a expedícia poštových zásielok novín a časopisov,
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami
do celkovej hmotnosti 3, 5 t, distribučná činnosť
v odbore poštových služieb; poradenská služba
v uvedených činnostiach v tejto triede.
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarenské, všetkých druhov.

(591) hnedá, žltá, biela, čierna, strieborná, sivá
(731) STOCK PLZEŇ, a. s., Palírenská 2, 326 00 Plzeň - Božkov, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

41 - Vydávanie kníh, vydávanie (online) kníh a časopisov v elektronickej forme, poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania), školenie, zverejňovanie textov okrem reklamných, vydávanie textov s výnimkou reklamných a náborových, vydávanie kníh a časopisov,
fotografovanie, elektronické publikovanie (DTP),
tvorba počítačovej grafiky, vydavateľská činnosť
v oblasti tlačovín, publikácií, správ a informácií,
zvukových a audiovizuálnych nosičov.
42 - Tvorba softvéru a programov, programovanie,
softvér - návrhy, tvorba grafických programov, počítačové animácie a vizualizácie, grafický dizajn,
návrh počítačových systémov, aktualizácia počítačových programov, údržba počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov,
obnovovanie počítačových databáz.

5757-2007
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.
36 - Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, činnosť realitnej kancelárie.

(540) REAL CENTRUM
(731) RNDr. Soňa Poloncová - REAL CENTRUM, Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava, SK;
(740) Beňa Matej, JUDr., Bratislava, SK;

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

5760-2007
2.7.2007
16, 35, 36, 39, 40, 41, 42
16 - Poštové ceniny, ceniny v papierovej forme,
poštové známky, obálky, tlačivá, odborné a informačné materiály v papierovej forme, knihy, brožúry, albumy, atlasy, blahoprajné pohľadnice, pohľadnice, časopisy, noviny, periodiká, príručky, publikácie, prospekty, tlačoviny, diagramy, formuláre, fotografie, grafické znaky, grafické zobrazenie, grafiky, hektografy, chromolitografy, kalendáre, katalógy, komiksy, litografie, mapy, zemepisné mapy, nálepky, lepiace štítky, obálky, olejotlače, pečiatky, plánogramy, polygrafické písmo,
portréty, pretlače, reprodukcie, grafické reprodukcie, umelecké litografie, väzby na knihy, papierové zástavy, zošity, zoznamy.
35 - Automatizované spracovanie údajov; zbieranie údajov do počítačových databáz a ich spracovanie pre tlač, informácie obchodné alebo podnikateľské; marketingové štúdie; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; prieskum trhu
a verejnej mienky; reklama; rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá) zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; vzťahy s verejnosťou, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; multimediálna reklama v počítačovej komunikačnej sieti; reprografie dokumentov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; posky-
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(540)

(591) modrá, červená
(731) Slovak Mail Services, a. s., Nitrianska 3, 821 08
Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5762-2007
3.7.2007
35, 41
35 - Reklamná a propagačná činnosť, prieskum trhu,
prieskum verejnej mienky, odborné obchodné poradenstvo, personálne poradenstvo, poradenská
a konzultačná činnosť v oblasti personálneho manažmentu, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riadenia ľudských zdrojov.
41 - Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti
vzdelávania, poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti spoločenského správania, módy a etikety (výchova, vzdelávanie), organizovanie a vedenie kurzov, školení a konferencií, vyučovanie
v odbore cudzích jazykov, prekladateľské a tlmočnícke služby.

(540) Zaostrené na ľudí ...
(731) HUMAN CAPITAL s. r. o., Košická 52, 821 08
Bratislava, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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9 (511)
(511)
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5763-2007
3.7.2007
35, 41
35 - Reklamná a propagačná činnosť, prieskum trhu,
prieskum verejnej mienky, odborné obchodné poradenstvo, personálne poradenstvo, poradenská
a konzultačná činnosť v oblasti personálneho manažmentu, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riadenia ľudských zdrojov.
41 - Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti
vzdelávania, poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti spoločenského správania, módy a etikety (výchova, vzdelávanie), organizovanie a vedenie kurzov, školení a konferencií, vyučovanie
v odbore cudzích jazykov, prekladateľské a tlmočnícke služby.

(540)

(731) HUMAN CAPITAL s. r. o., Košická 52, 821 08
Bratislava, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

5764-2007
4.7.2007
35, 36, 37
35 - Reklamná a propagačná činnosť.
36 - Prenájom, správa a sprostredkovanie nehnuteľností.
37 - Vodoinštalatérstvo, kúrenárstvo, plynoinštalatérstvo, stavebná činnosť.

(540)

(591) červená, tmavočervená, biela
(731) JUFLEX, s. r. o., Račianska 109/B, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

5766-2007
6.7.2007
32
32 - Pivo; minerálne nápoje a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

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

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

5768-2007
9.7.2007
30
30 - Syrové omáčky.

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

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

5769-2007
9.7.2007
30
30 - Syrové omáčky.

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

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

5770-2007
9.7.2007
30
30 - Syrové omáčky.

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

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

5771-2007
9.7.2007
30
30 - Syrové omáčky.
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(511) 29 - Mlieko, syr, mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.
(540) ROSTEME S KIDIBOO
(731) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

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

5772-2007
9.7.2007
30
30 - Syrové omáčky.

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

5773-2007
9.7.2007
30
30 - Syrové omáčky.

(591) modrá, červená, biela, žltá, hnedá, fialová, zelená
(731) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
9 (511)

5774-2007
9.7.2007
445422
14.2.2007
CZ
29

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

5798-2007
12.7.2007
9, 16, 35, 38, 41
9 - Nahraté audio- a/alebo videonosiče; programové vybavenie počítačov, softvér a počítačové hry;
magnetické nosiče údajov; nosiče zvukových záznamov; nosiče zvukovo-obrazových záznamov;
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov.

16 - Tlačoviny, brožúry, časopisy, knihy, fotografie, komiksy, kalendáre, papierové propagačné materiály; firemné listiny; prospekty.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov; maloobchodná činnosť s nosičmi
zvukových záznamov; maloobchodná činnosť s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov; maloobchodná činnosť s audiovizuálnymi záznamovými
diskami; maloobchodná činnosť s programovým
vybavením počítačov; maloobchodná činnosť so
softvérom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; reklama; zásielkové reklamné
služby; spracovanie textov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; televízna reklama; rozhlasová reklama; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; podpora predaja (pre
tretie osoby); produkcia reklamných spotov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom;
prenájom reklamných plôch; uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie; vysielanie káblovej televízie; satelitné vysielanie; spravodajské služby;
tlačové kancelárie; informačné kancelárie.
41 - Produkcia televíznych programov; filmová
tvorba; produkcia dokumentárnych filmov; produkcia dokumentárnych filmov; fotografická reportáž; tvorba videofilmov; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; produkcia zábavných a audiovizuálnych programov; služby filmových a nahrávacích štúdií; organizovanie zábavných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí; organizovanie vzdelávacích, vedomostných
alebo zábavných súťaží; organizovanie audiotextových a SMS-kových hier; organizovanie živých
vystúpení; televízna zábava; plánovanie a organizovanie večierkov; služby fanklubov; organizovanie finančných hier; informácie o možnostiach
zábavy; vydávanie (online) kníh a časopisov v elektronickej forme; elektronická edičná činnosť (DTP
služby); služby nahrávacích štúdií.
(540) Vyvolená
(731) MAC TV, s. r. o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Ďurček Peter, Mgr., Bratislava, SK;
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(591) červená, čierna, biela
(731) "Reporter" S. A., ul. Niedźwiedziniec 10B, 41-515
Chorzów, PL;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

5810-2007
13.7.2007
7
7 - Vrtáky; vŕtacie korunky ako časti strojov; vrtákové skľučovadlá ako časti strojov; vŕtacie hlavy,
strojové výstružníky; frézy; elektrické obrábacie
stroje na rezanie; frézovačky; nástrojové držiaky
na frézovačky; diely do frézovačiek; stojany frézovačiek; sústruhy; nožové držiaky na sústruhy;
diely do sústruhov; obrábacie centrá; vŕtačky; vŕtacie stroje.

(540)

(731) KORLOY Inc., Seocho-Dong, Seocho-Gu, 1606-2
Seoul, KR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

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

5802-2007
12.7.2007
25
25 - Odevy, obuv, spodná bielizeň, pokrývky hlavy.

5849-2007
25.7.2007
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva, home banking, bankové služby vrátane služieb prostrednícvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí, vedenie účtov,
klíring, finančné odhady a oceňovanie v oblasti
bankovníctva, poskytovanie úverov, poskytovanie pôžičiek, investovanie do cenných papierov
na vlastný účet, kapitálové investície, platobný
styk a zúčtovanie, elektronický prevod kapitálu,
platobné prevody vykonávané elektronicky, vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr.
platobných kariet, cestovných šekov, overovanie
šekov, poskytovanie záruk, garancie, kaucie, ručenie, otváranie akreditívov, obstarávanie inkasa,
uloženie a správa cenných papierov alebo iných
hodnôt, poskytovanie bankových informácií, finančné analýzy a informácie, prenájom bezpečnostných schránok, prijímanie vkladov, finančný
prenájom (finančný lízing), účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, finančné poradenstvo, výkon funkcie depozitára, zmenárenská činnosť, obchodovanie na vlastný účet alebo účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (futures)
a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových

(540) kbcbanka.eu
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5850-2007
25.7.2007
9, 16, 35, 38, 41
9 - Informácie, dáta a databázy na elektronických,
magnetických a optických nosičoch všetkých druhov a v elektronických, dátových, informačných
a telekomunikačných sieťach všetkých druhov, multimediálne aplikácie, najmä elektronické informačné katalógy, časopisy a periodiká, knihy v elektronickej podobe, nahrané zvukové a zvukovo-obrazové a obrazové záznamy vrátane softvéru
na CD a DVD diskoch a magnetických nosičoch,
softvér pre počítače.
16 - Tlačoviny všetkých druhov, najmä periodické a neperiodické publikácie na papierových nosičoch, napríklad časopisy, noviny, knihy, prospekty, plagáty, dáta a databázy na papierových nosičoch, kalendáre, fotografie, pohľadnice, samolepky, knihárske výrobky, informačné a propagačné
výrobky z papiera vrátane dekoračných predmetov z papiera patriace do tejto triedy, obalový materiál z papiera a baliace fólie z plastu, papierové
a plastové vrecká a tašky, kancelárske potreby (s výnimkou nábytku).
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu a 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-biznisu, vydávanie reklamných a/alebo náborových
textov, propagačných a inzertných tlačovín, rozširovanie reklamných a/alebo inzertných materiálov, obchodný prieskum analýz a trhu, marketing, organizácia reklamných a obchodných predvádzacích akcií výrobkov a služieb vrátane obchodných výstav a ich sprievodných akcií, napr.
komerčných módnych prehliadok, distribúcia tovarov a tlačovín na reklamné účely, obchodné
zastúpenie tuzemských a zahraničných firiem,
obchodný a podnikateľský informačný servis, obchodné, poradenské a konzultačné služby.
38 - Šírenie elektronických informácií, správ textových, zvukových a zvukovo-obrazových, napr. elek-
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tronických časopisov, kníh a diel prostredníctvom
počítačovej siete internet a satelitov, výmena elektronických správ a informácií, služby zabezpečujúce audiovizuálnu komunikáciu prostredníctvom
informačných a telekomunikačných sietí, napr. počítačovej siete internet a satelitov, šírenie audiovizuálnych diel, správ a informácií, ankiet a súťaží, odborná informačná a poradenská činnosť
v daných odboroch.
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo periodických
a neperiodických publikácií, najmä spoločenských,
zábavných, vzdelávacích a odborných časopisov,
a to tlačených na papierových nosičoch i v elektronickej podobe vrátane textových, zvukových
a zvukovo-obrazových správ a informácií na
elektronických, magnetických a optických nosičoch všetkých druhov, edičná a publikačná činnosť vrátane nahrávania zvukových a zvukovo-obrazových nosičov a programov pre rozhlasové

a televízne vysielanie, požičiavanie publikácií
a nahraných zvukových a zvukovo-obrazových
nosičov, produkčná a agentúrna činnosť v oblasti
zábavy, vzdelávania, kultúry a športu vrátane usporadúvania zábavných a vzdelávacích súťaží a akcií,
hobby súťaží, záujmových klubov, stretnutí a prednášok vrátane akcií na podporu zdravého životného štýlu a spoločenského uplatnenia a aktivity
záujmových skupín, kultúrnych a/alebo vzdelávacích výstav, informačné, konzultačné, poradenské a obstarávateľské služby v odbore nakladateľskej a vydavateľskej činnosti, produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, kultúry, vzdelávania, záujmovej činnosti a spoločenských aktivít.
(540)

(591) modrá, sivá, biela, čierna
(731) BAUER MEDIA v. o. s., Viktora Huga 6, 150 00
Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5851-2007
25.7.2007
36
36 - Finančné poradenstvo, informácie o poistení,
konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, životné poistky, poradenstvo v oblasti poistenia,
sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie finančných služieb.

(540) FUTURA
(731) CAPITOL, akciová spoločnosť, Ružová dolina 6,
821 08 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

votné poistky, poradenstvo v oblasti poistenia, sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie finančných služieb.
(540)

(591) tmavomodrá, bledomodrá, žltá, biela
(731) CAPITOL, akciová spoločnosť, Ružová dolina 6,
821 08 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

5852-2007
25.7.2007
36
36 - Finančné poradenstvo, informácie o poistení,
konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, ži-

5853-2007
25.7.2007
36
36 - Finančné poradenstvo, informácie o poistení,
konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, životné poistky, poradenstvo v oblasti poistenia, sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie finančných služieb.

(540)

(591) tmavomodrá, bledomodrá, biela
(731) CAPITOL, akciová spoločnosť, Ružová dolina 6,
821 08 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

5854-2007
26.7.2007
29
29 - Syry, syrové špeciality.

(591) modrá, zelená, odtiene zelenej, biela
(731) BEL LEERDAMMER B.V., Steenovenweg 4,
4145 KK Schoonrewoerd, NL;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

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

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

197

5915-2007
31.7.2007
30
30 - Pekárenské výrobky, trvanlivé pečivo sladké
aj slané, jemné pečivo, cukrárenské výrobky, náplne, krémy, polevy, cukrovinky, výrobky z obilnín,
cereálne výrobky, kakao, čokoláda, kávové, kakaové a čokoládové nápoje, zmrzlina, mrazené krémy.

BeBe Brumík - dodá silu
malým objaviteľom

(731) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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ho náboja, štartéry na motory a hnacie stroje, regulátory ako časti strojov, ložiskové krúžky, spojky
ako časti motorov, zapaľovače zážihových motorov, zapaľovacie induktory, hriadele na stroje, hriadeľ volantu, filtre ako časti motorov a strojov.
9 - Elektrické akumulátory, elektrické batérie, elektrické zariadenia proti krádeži, poplašné zariadenia, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu
a ich časti, súčasti a príslušenstvo, elektrické zámky, autorádiá, čipy, mikroprocesory, osobné ochranné prostriedky proti nehodám, automatické riadenie pre dopravné prostriedky, tachometre, termostaty, indukčné cievky, elektrické zariadenia na
zapaľovanie, zapaľovacie dýzy, prepínače smeru,
prepínače stieračov, vypínače svetiel.
11 - Svetlá na dopravné prostriedky, svetlomety,
reflektory, hmlovky, žiarivky do automobilových
svetiel.
12 - Časti automobilov, náhradné diely a príslušenstvo obsiahnuté v triede 12; automobilové pneumatiky, automobilové podvozky, automobilové reťaze, automobilové strechy, autosedadlá, autopoťahy, bezpečnostné sedačky pre deti do automobilov, bezpečnostné pásy do automobilov, blatníky, brzdové čeľuste pre vozidlá, čalúnenie automobilov, čapy na pneumatiky, čelné sklá, duše na
kolesá automobilov, hnacie motory pre pozemné
vozidlá, prevodové hriadele pre pozemné vozidlá, hnacie reťaze pre pozemné vozidlá, hydraulické obvody pre pozemné vozidlá, kapoty na automobilové motory, kapoty na vozidlá, karosérie
dopravných prostriedkov, klaksóny automobilov,
kolesá automobilov, ložiskové čapy hriadeľov a náprav, náboje kolies automobilov, nápravy pre vozidlá, nárazníky automobilov, brzdové obloženie
pre dopravné prostriedky, okenné tabule na okná
automobilov, ozubené kolesá na dopravné prostriedky, plášte na pneumatiky, prevodovky pre
pozemné vozidlá, protišmykové zariadenia na automobilové pneumatiky, smerovky na vozidlá,
stierače, tlmiče automobilov, ventily na automobilové pneumatiky, triangel kĺbu polosí pre pozemné vozidlá, kĺby polosí pre pozemné vozidlá, spojky pre pozemné vozidlá, lamela spojky pre pozemné vozidlá, prítlačný tanier pre pozemné vozidlá, brzdové lamely pre vozidlá, uzávery palivových nádrží vozidiel, uzávery vyrovnávacích nádrží pre pozemné vozidlá, tlmiče pérovania pre vozidlá, tyč stabilizátora pre pozemné vozidlá, polosi krátke pre pozemné vozidlá, polosi dlhé pre
pozemné vozid-lá, lanká plynu pre pozemné vozidlá, lanká spojky pre pozemné vozidlá, spätné
zrkadlá, brzdové diely pre vozidlá, brzdy pre vozidlá; mechanické zabezpečovacie zariadenia vozidiel; hriadele pre motorové vozidlá.

6003-2007
30.8.2007
36
36 - Poisťovníctvo a finančné služby; finančné poradenstvo; informácie o poistení; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; životné poistky; poradenstvo v oblasti poistenia; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie finančných služieb.

(540) C&K Consulting
(731) C+K Consulting, spol. s r. o., Vážska 9, 821 07 Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

6004-2007
30.8.2007
36
36 - Poisťovníctvo a finančné služby; finančné poradenstvo; informácie o poistení; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; životné poistky; poradenstvo v oblasti poistenia; sprostredkovanie
poistenia; sprostredkovanie finančných služieb.

(540) C+K Consulting
(731) C+K Consulting, spol. s r. o., Vážska 9, 821 07 Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

6005-2007
30.8.2007
36
36 - Poisťovníctvo a finančné služby; finančné poradenstvo; informácie o poistení; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; životné poistky; poradenstvo v oblasti poistenia; sprostredkovanie
poistenia; sprostredkovanie finančných služieb.

(540)

(591) červená, sivá, tmavosivá
(731) C+K Consulting, spol. s r. o., Vážska 9, 821 07 Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

6037-2007
10.9.2007
6, 7, 9, 11, 12
6 - Kovové potreby a výrobky zámočnícke a klampiarske nezahrnuté do iných tried, kovové rúrky,
kovové cestné zvodidlá, kovové reťaze nezahrnuté do iných tried, kovové konštrukcie, kovové
montážne kľúče, kovové zámky na vozidlá, kovové lamely, čapy, čapy guľové, čapy otočné.
7 - Časti motorov; čerpadlá, čerpadlá olejové, vodné čerpadlá, palivové čerpadlá, všetko ako časti
strojov, motorov a hnacích strojov; ložiská, ložiskové čapy, všetko ako časti strojov, motorov a hnacích strojov; ložiská prevodovky, ložiská predné-

(540)

(731) AUTO-MOTO RS, s. r. o., Kuzmányho 8, 979 01
Rimavská Sobota, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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Zverejnené prihlášky ochranných známok vzniknuté premenou prihlášok
ochranných známok spoločenstva
„Účinky prihlášok ochranných známok a zapísaných ochranných známok vzniknutých premenou prihlášok ochranných známok spoločenstva a ochranných známok spoločenstva s dátumom podania, priority a seniority pred dňom prístupu Slovenskej
republiky k EÚ nastávajú na území SR dňom 1. 5. 2004.“

(210)
1089-2007
1093-2007
1178-2007
1458-2007

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

1089-2007
26.4.2005
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) MIRTASTAD
(641) 004358438, 26.4.2005
(731) STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18,
61118 Bad Vilbel, DE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

1093-2007
21.2.2003
3
3 - Čistiace prípravky a vosky na automobily, ochranné prípravky na použitie na palubné a prístrojové
dosky a čistiace prípravky na kolesá a pneumatiky.

(540) BLACK MAGIC
(641) 003064698, 21.2.2003
(731) Pennzoil - Quaker State Company, 700 Milam Street,
Houston, Texas 77002, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

1178-2007
24.10.2003
25
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.

(641) 003445384, 24.10.2003
(731) IVY OXFORD CO. S.r.l., Strada Statale 33
Sempione, 212, 21052 Busto Arsizio (Va), IT;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

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

1458-2007
15.11.2000
25
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.

(641) 001954601, 15.11.2000
(731) CAMPER S. L., Poligono Industrial s/n, E-07300
Inca (Mallorca), ES;
(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.“
Oznámenie o konvertovanej prihláške ochrannej oznámky 356-2007 zverejnené vo Vestníku ÚPV SR č. 8/2007 v kapitole „Zverejnené prihlášky ochranných známok vzniknuté premenou prihlášok ochranných známok spoločenstva“ je neplatné.

(210)

(111)

1362-2006
1363-2006
1035-2007

219376
219377
219208

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
9 (511)
(511)

219208
17.9.2007
14.10.2008
1035-2007
14.10.1998
5
5 - Liečivá, chemické prípravky pre lekárske a hygienické účely, farmaceutické lieky a prípravky,
náplasti, chirurgické obväzy, dezinfekčné prípravky.

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540) EVION
(646) 000955237, 14.10.1998
(732) Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-64293
Darmstadt, DE;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

219376
25.9.2007
28.5.2008
1362-2006
28.5.1998
9, 16, 42
9 - Počítačový softvér (zahrnutý v triede 9) vrátane programov a databáz spracúvajúcich elektronické údaje, strojom čitateľné nosiče údajov obsahujúce programy a databázy spracúvajúce elektronické údaje.
16 - Príručky pre užívateľov počítačového softvéru a dokumentácia pre počítačový softvér (zahrnuté v triede 16).
42 - Tvorba a udržanie (zlepšenie a updatovanie)
počítačového softvéru vrátane programov a databáz spracúvajúcich elektronické údaje, technické
poradenstvo, poskytovanie expertíz, technických
služieb, všetko v oblasti spracovania elektronických údajov.

(540) SER
(646) 000836239, 28.5.1998
(732) SER Solutions, Inc., Loudoun Tech Center, 21680
Ridgetop Circle, Dulles, Virginia 20166, US;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

219377
25.9.2007
20.1.2009
1363-2006
20.1.1999
9, 16, 42
9 - Počítačový softvér (zahrnutý v triede 9) vrátane programov a databáz spracúvajúcich elektronické údaje, strojom čitateľné nosiče údajov obsahujúce programy a databázy spracúvajúce elektronické údaje.
16 - Príručky pre užívateľov počítačového softvéru a dokumentácia pre počítačový softvér (zahrnuté v triede 16).
42 - Tvorba a udržanie (zlepšenie a updatovanie)
počítačového softvéru vrátane programov a databáz spracúvajúcich elektronické údaje, technické
poradenstvo, poskytovanie expertíz, technických
služieb, všetko v oblasti spracovania elektronických údajov.

(540)

(646) 001050814, 20.1.1999
(732) SER Solutions, Inc., Loudoun Tech Center, 21680
Ridgetop Circle, Dulles, Virginia 20166, US;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky bez zmeny
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

1914-2002
1915-2002
2354-2002
2588-2002
3004-2002
3761-2003
384-2005
487-2005
1357-2005
2405-2005
5966-2005
6170-2005
87-2006
308-2006
346-2006
553-2006
761-2006
762-2006
1135-2006
1160-2006
1161-2006
1183-2006
1225-2006
1246-2006
1463-2006
1464-2006
1465-2006
1535-2006
1536-2006
1557-2006
1696-2006
1759-2006
1782-2006
1843-2006
1863-2006
1891-2006
1893-2006
1899-2006
1902-2006
1904-2006
1914-2006
1935-2006
1980-2006
2014-2006
2015-2006
2016-2006
2017-2006
2018-2006
2033-2006
2042-2006
2043-2006
2044-2006
2046-2006
2063-2006
2076-2006
2077-2006
2079-2006
2095-2006
2103-2006
2104-2006
2112-2006
2114-2006
2124-2006

219373
219374
219370
219378
219379
219065
219231
219232
219381
219064
219066
219375
219067
219068
219069
219070
219071
219072
219073
219074
219075
219076
219042
219077
219078
219079
219080
219081
219082
219083
219233
219085
219086
219087
219088
219089
219090
219091
219092
219093
219234
219094
219095
219096
219097
219098
219099
219100
219235
219101
219102
219103
219104
219105
219106
219107
219108
219109
219110
219111
219236
219112
219113

2125-2006
2126-2006
2127-2006
2129-2006
2131-2006
2132-2006
2133-2006
2134-2006
2140-2006
2144-2006
2149-2006
2161-2006
2174-2006
2191-2006
2192-2006
2193-2006
2222-2006
2235-2006
2243-2006
2258-2006
2259-2006
2260-2006
2261-2006
2272-2006
2274-2006
2279-2006
2280-2006
2292-2006
2294-2006
2296-2006
2298-2006
2302-2006
2311-2006
2322-2006
2323-2006
2343-2006
2344-2006
2345-2006
2346-2006
2347-2006
2351-2006
2352-2006
2357-2006
2365-2006
2368-2006
2371-2006
2372-2006
2381-2006
5019-2006
5199-2006
5239-2006
5406-2006
5647-2006
5648-2006
5810-2006
5893-2006
5894-2006
5922-2006
6027-2006
6047-2006
6065-2006
6066-2006
6067-2006

219114
219115
219116
219117
219237
219238
219239
219240
219241
219242
219118
219119
219120
219121
219122
219123
219243
219124
219125
219126
219127
219128
219129
219130
219131
219132
219244
219133
219245
219246
219134
219247
219248
219249
219250
219135
219136
219137
219138
219139
219140
219141
219142
219143
219144
219145
219146
219147
219251
219148
219252
219149
219150
219253
219151
219254
219255
219256
219152
219257
219258
219259
219260

6069-2006
6083-2006
6131-2006
6144-2006
6158-2006
6160-2006
6161-2006
6162-2006
6185-2006
6190-2006
6191-2006
6199-2006
6200-2006
6201-2006
6202-2006
6211-2006
6213-2006
6223-2006
6224-2006
6225-2006
6226-2006
6227-2006
6228-2006
6229-2006
6230-2006
6231-2006
6232-2006
6233-2006
6234-2006
6235-2006
6236-2006
6237-2006
6238-2006
6239-2006
6240-2006
6241-2006
6242-2006
6244-2006
6245-2006
6246-2006
6250-2006
6251-2006
6252-2006
6253-2006
6254-2006
6255-2006
6256-2006
6257-2006
6259-2006
6260-2006
6261-2006
6262-2006
6263-2006
6265-2006
6266-2006
6267-2006
6268-2006
6269-2006
6272-2006
6273-2006
6274-2006
6275-2006
6276-2006

219153
219261
219262
219154
219155
219156
219263
219157
219264
219158
219159
219265
219266
219267
219268
219269
219270
219271
219272
219273
219274
219275
219276
219277
219278
219279
219280
219281
219282
219283
219284
219285
219286
219287
219288
219289
219290
219291
219292
219293
219294
219295
219296
219160
219161
219162
219163
219164
219165
219166
219167
219168
219169
219170
219297
219298
219299
219300
219301
219302
219303
219304
219305

6277-2006
6281-2006
6282-2006
6283-2006
6291-2006
6316-2006
6318-2006
6323-2006
6326-2006
6327-2006
6328-2006
6329-2006
6330-2006
6337-2006
6345-2006
6347-2006
6369-2006
6370-2006
6373-2006
6374-2006
6375-2006
6385-2006
6424-2006
6426-2006
6429-2006
6430-2006
6432-2006
6434-2006
6435-2006
6437-2006
6438-2006
6467-2006
6481-2006
6499-2006
6516-2006
6517-2006
6520-2006
6521-2006
6522-2006
6523-2006
6524-2006
6525-2006
6526-2006
1-2007
5-2007
6-2007
7-2007
8-2007
10-2007
11-2007
14-2007
15-2007
16-2007
17-2007
20-2007
42-2007
47-2007
52-2007
53-2007
58-2007
64-2007
71-2007
73-2007

219306
219307
219308
219367
219309
219310
219311
219312
219313
219314
219315
219316
219317
219171
219318
219319
219320
219321
219322
219323
219324
219325
219326
219327
219328
219329
219330
219331
219332
219333
219334
219335
219336
219172
219337
219338
219339
219340
219341
219342
219343
219344
219345
219041
219173
219174
219175
219176
219177
219178
219179
219346
219347
219348
219349
219180
219181
219350
219351
219182
219183
219184
219185
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(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

77-2007
97-2007
98-2007
118-2007
120-2007
122-2007
141-2007
142-2007
143-2007
144-2007
145-2007
146-2007
147-2007
149-2007
150-2007
151-2007
152-2007
158-2007
159-2007
229-2007
236-2007
237-2007

219186
219352
219353
219354
219355
219356
219187
219188
219189
219190
219191
219192
219193
219357
219358
219359
219360
219361
219362
219363
219364
219365

239-2007
263-2007
265-2007
266-2007
268-2007
269-2007
277-2007
284-2007
381-2007
382-2007
386-2007
388-2007
389-2007
390-2007
391-2007
392-2007
517-2007
518-2007
530-2007
535-2007
590-2007
611-2007

219366
219194
219195
219196
219197
219198
219043
219199
219200
219201
219202
219203
219204
219205
219206
219207
219036
219037
219038
219040
219044
219045

630-2007
639-2007
667-2007
681-2007
5001-2007
5002-2007
5006-2007
5007-2007
5009-2007
5019-2007
5020-2007
5065-2007
5071-2007
5091-2007
5094-2007
5109-2007
5112-2007
5116-2007
5129-2007
5145-2007
5153-2007
5184-2007

219046
219047
219048
219049
219209
219210
219211
219212
219213
219214
219215
219216
219217
219218
219219
219220
219221
219222
219223
219050
219224
219051

5192-2007
5193-2007
5195-2007
5202-2007
5203-2007
5233-2007
5243-2007
5253-2007
5274-2007
5308-2007
5309-2007
5336-2007
5358-2007
5359-2007
5362-2007
5363-2007
5364-2007
5365-2007
5440-2007

219225
219226
219227
219228
219229
219052
219230
219053
219039
219054
219055
219056
219057
219058
219059
219060
219061
219062
219063

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219036
13.9.2007
13.3.2017
517-2007
13.3.2007
7.6.2007
Hronec Ivan, PhDr., Haburská 89/35, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219037
13.9.2007
13.3.2017
518-2007
13.3.2007
7.6.2007
Hronec Ivan, PhDr., Haburská 89/35, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219038
13.9.2007
14.3.2017
530-2007
14.3.2007
7.6.2007
Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219039
13.9.2007
13.3.2017
5274-2007
13.3.2007
7.6.2007
ESET, spol. s r. o., Pionierska 9/A, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219040
14.9.2007
15.3.2017
535-2007
15.3.2007
7.6.2007
MicroStep CDM s. r. o., Hurbanova 333, 906 13
Brezová pod Bradlom, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219041
14.9.2007
2.1.2017
1-2007
2.1.2007
7.6.2007
MARKO MT, s. r. o., Mudroňova 41, 036 01 Martin, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219042
17.9.2007
30.6.2016
1225-2006
30.6.2006
7.6.2007
DIGI SLOVAKIA, s. r. o., Einsteinova 21/3692,
851 01 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219043
17.9.2007
8.2.2017
277-2007
8.2.2007
7.6.2007
Kollár & Jurík & Gombarčík, spol. s r. o., Družstevná 746, 916 21 Čachtice, SK;
(740) Kubínyi Peter, Trenčín, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219044
17.9.2007
26.3.2017
590-2007
26.3.2007
7.6.2007
VisionMedia, s.r.o., Kopčianska 20, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Lukačka Juraj, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219045
17.9.2007
29.3.2017
611-2007
29.3.2007
7.6.2007
ODIS s. r. o., Bajzova 3252, 010 01 Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219046
17.9.2007
2.4.2017
630-2007
2.4.2007
7.6.2007
Baláž Jaroslav, M.R. Štefánika 39, 960 01 Zvolen, SK;
(740) Benko Milan, JUDr., Zvolen, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219047
17.9.2007
3.4.2017
639-2007
3.4.2007
7.6.2007
COOP EURO, a.s., Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219048
17.9.2007
10.4.2017
667-2007
10.4.2007
7.6.2007
Arca Investments, a. s., Plynárenská 7/A, 821 09
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219049
17.9.2007
10.4.2017
681-2007
10.4.2007
7.6.2007
Arca Investments, a. s., Plynárenská 7/A, 821 09
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

219050
17.9.2007
12.2.2017
5145-2007
12.2.2007
7.6.2007

203

(732) Ducko Ivan, Ing., Sibírska 7, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219051
17.9.2007
22.2.2017
5184-2007
22.2.2007
7.6.2007
Ducko Ivan, Ing., Sibírska 7, 831 02 Bratislava, SK;
Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219052
17.9.2007
5.3.2017
5233-2007
5.3.2007
7.6.2007
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 5,
831 07 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219053
17.9.2007
6.3.2017
5253-2007
6.3.2007
7.6.2007
Mobile Entertainment Company, a. s., Križkova 9,
811 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219054
17.9.2007
19.3.2017
5308-2007
19.3.2007
7.6.2007
SAMPET spol. s r.o., Iľjušinova 2, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219055
17.9.2007
19.3.2017
5309-2007
19.3.2007
7.6.2007
SAMPET spol. s r.o., Iľjušinova 2, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219056
17.9.2007
28.3.2017
5336-2007
28.3.2007
7.6.2007
MEGA MAX MEDIA, s. r. o., Sv. Vincenta 2,
821 03 Bratislava, SK;
(740) Mojžiš Andrej, Mgr., Pezinok, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219057
17.9.2007
2.4.2017
5358-2007
2.4.2007
7.6.2007
EASY DIET, s. r. o., Matúšova 12, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219064
17.9.2007
22.12.2015
2405-2005
22.12.2005
7.6.2007
Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK;
Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219065
17.9.2007
31.12.2013
3761-2003
31.12.2003
7.6.2007
INVER S.P.A., Via di Corticella, 205, Bologna, IT;
PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

219058
17.9.2007
2.4.2017
5359-2007
2.4.2007
7.6.2007
EASY DIET, s. r. o., Matúšova 12, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219059
17.9.2007
4.4.2017
5362-2007
4.4.2007
7.6.2007
Červenko Jozef, Ing. arch., Cádrova 17/A, 831 01
Bratislava, SK;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219060
17.9.2007
4.4.2017
5363-2007
4.4.2007
7.6.2007
Červenko Jozef, Ing. arch., Cádrova 17/A, 831 01
Bratislava, SK;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219061
17.9.2007
4.4.2017
5364-2007
4.4.2007
7.6.2007
Červenko Jozef, Ing. arch., Cádrova 17/A, 831 01
Bratislava, SK;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219062
17.9.2007
4.4.2017
5365-2007
4.4.2007
7.6.2007
Červenko Jozef, Ing. arch., Cádrova 17/A, 831 01
Bratislava, SK;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

219063
17.9.2007
20.4.2017
5440-2007
20.4.2007
7.6.2007
Jaroslav Flendrovský, FEMOTO, Myslenická 1,
902 01 Pezinok, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219066
17.9.2007
24.8.2015
5966-2005
24.8.2005
7.6.2007
Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219067
17.9.2007
17.1.2016
87-2006
17.1.2006
7.6.2007
SUŠKO IGOR SLOVCOPTER, Cintorínska, 049 21
Betliar, SK;

219068
17.9.2007
17.2.2016
308-2006
17.2.2006
7.6.2007
Chemko, a. s., Strážske, Priemyselná 720, 072 22
Strážske, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219069
17.9.2007
21.2.2016
346-2006
21.2.2006
7.6.2007
NADÁCIA EKOPOLIS, Komenského 21, 974 01
Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219070
17.9.2007
20.3.2016
553-2006
20.3.2006
7.6.2007
ALDEMON TECHNOLOGIES LIMITED, 29A,
Annis Komninis Street, P.C. 1061, Nicosia, CY;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219071
17.9.2007
21.4.2016
761-2006
21.4.2006
7.6.2007
Janovič Karol, Ing., Vinohradnícka 26, 949 01 Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219072
17.9.2007
21.4.2016
762-2006
21.4.2006
7.6.2007
Výstavisko TMM, a. s., Pod Sokolicami 43, 911 40
Trenčín, SK;
(740) Dobiáš Jakub, Trenčín, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219073
17.9.2007
14.6.2016
1135-2006
14.6.2006
7.6.2007
TV PRODUCTS, s. r. o., Bratislavská cesta 115,
010 01 Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina - Strážov, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219074
17.9.2007
21.6.2016
1160-2006
21.6.2006
7.6.2007
COFFEA Drinks, s.r.o., Koperníkova 15, 917 01
Trnava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

219075
17.9.2007
21.6.2016
1161-2006
21.6.2006

205

(442) 7.6.2007
(732) COFFEA Drinks, s.r.o., Koperníkova 15, 917 01
Trnava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219076
17.9.2007
26.6.2016
1183-2006
26.6.2006
7.6.2007
TRANSLOVAKIA s. r. o., Michalská 7, 811 01
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219077
17.9.2007
27.6.2011
1246-2006
27.6.2001
7.6.2007
GA MODEFINE SA, Via Penate, 4, CH - 6850
Mendrisio, CH;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Praha, CZ;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219078
17.9.2007
14.8.2016
1463-2006
14.8.2006
7.6.2007
SlovZink, a. s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, SK;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219079
17.9.2007
14.8.2016
1464-2006
14.8.2006
7.6.2007
SlovZink, a. s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, SK;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219080
17.9.2007
14.8.2016
1465-2006
14.8.2006
7.6.2007
SlovZink, a. s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, SK;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219081
17.9.2007
21.8.2016
1535-2006
21.8.2006
7.6.2007
ENERGOSERVIS, a. s. Košiče, Vstupný areál
U. S. Steel Košice, 044 54 Košice, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219082
17.9.2007
21.8.2016
1536-2006
21.8.2006
7.6.2007
ENERGOSERVIS, a. s. Košiče, Vstupný areál
U. S. Steel Košice, 044 54 Košice, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219083
17.9.2007
24.8.2016
1557-2006
24.8.2006
7.6.2007
Region PRESS, s. r. o., Študentská 2, 917 01 Trnava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219085
17.9.2007
28.9.2016
1759-2006
28.9.2006
7.6.2007
EPERMISO, s. r. o., Ružová dolina 33, 821 09 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219086
17.9.2007
3.10.2016
1782-2006
3.10.2006
7.6.2007
Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219087
17.9.2007
12.10.2016
1843-2006
12.10.2006
7.6.2007
Chovanec Miroslav, CORONIS, Clementisova 1017/18,
024 01 Kysucké Nové Mesto, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219088
17.9.2007
16.10.2016
1863-2006
16.10.2006
7.6.2007
INTECMA Slovakia, s. r. o., Vlárska 12, 917 01
Trnava, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

219089
17.9.2007
20.10.2016
1891-2006
20.10.2006
7.6.2007
mediaTIP, s. r. o., Bratislavská 432/7, 018 41 Dubnica nad Váhom, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

219090
17.9.2007
20.10.2016
1893-2006
20.10.2006
7.6.2007
Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Corporation, 345 Park Avenue, New York, NY 10154,
US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219091
17.9.2007
23.10.2016
1899-2006
23.10.2006
7.6.2007
SLOW - NATUR, s. r. o., Sportovní 39/3, 682 01
Vyškov, CZ;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219092
17.9.2007
23.10.2016
1902-2006
23.10.2006
7.6.2007
Čengel Eduard, Ing., Na Pasienku 1613/28, 900 25
Chorvátsky Grob, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219093
17.9.2007
23.10.2016
1904-2006
23.10.2006
7.6.2007
Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219094
17.9.2007
26.10.2016
1935-2006
26.10.2006
7.6.2007
EuroPair, s. r. o., Mickiewiczova 4, 816 35 Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 11 - 2007 - SK (zapísané ochranné známky)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219095
17.9.2007
30.10.2016
1980-2006
30.10.2006
7.6.2007
Asociácia talianskych reštaurácií na Slovensku,
Farská 36, 949 01 Nitra, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219096
17.9.2007
3.11.2016
2014-2006
3.11.2006
7.6.2007
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)

219097
17.9.2007
3.11.2016
2015-2006
3.11.2006
7.6.2007
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)

219098
17.9.2007
3.11.2016
2016-2006
3.11.2006
7.6.2007
Gavalier Milan, Ing., Rastislavova 3467/32, 058 01
Poprad, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219099
17.9.2007
3.11.2016
2017-2006
3.11.2006
7.6.2007
Gavalier Milan, Ing., Rastislavova 3467/32, 058 01
Poprad, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219100
17.9.2007
3.11.2016
2018-2006
3.11.2006
7.6.2007
SINTRA šport, s. r. o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

207

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219101
17.9.2007
8.11.2016
2042-2006
8.11.2006
7.6.2007
DYNEX, s. r. o., Tallerova 9, 811 02 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219102
17.9.2007
9.11.2016
2043-2006
9.11.2006
7.6.2007
Pramat s.r.o., Ocelářska 2345/4, 190 00 Praha, CZ;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219103
17.9.2007
9.11.2016
2044-2006
9.11.2006
7.6.2007
Mezon Griz, Obshchestvo s organichennoy otvetstvennostyu, 35/98, ul. Esperanto, 420059 Kazan,
RU;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219104
17.9.2007
9.11.2016
2046-2006
9.11.2006
7.6.2007
LEHOR spol. s r.o., Lietavská 16, 851 06 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219105
17.9.2007
10.11.2016
2063-2006
10.11.2006
7.6.2007
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s., Partizánska cesta 9,
975 99 Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219106
17.9.2007
13.11.2016
2076-2006
13.11.2006
7.6.2007
TechPlasty, s. r. o., Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219107
17.9.2007
13.11.2016
2077-2006
13.11.2006
7.6.2007
ELV Produkt a. s., Nitrianska 3, 903 12 Senec, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219108
17.9.2007
13.11.2016
2079-2006
13.11.2006
7.6.2007
ELV Produkt a. s., Nitrianska 3, 903 12 Senec, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219109
17.9.2007
14.11.2016
2095-2006
14.11.2006
7.6.2007
G-SERVIS, s. r. o., Sibírska 38, 080 01 Prešov, SK;
Mišľanová Mária, Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219110
17.9.2007
16.11.2016
2103-2006
16.11.2006
7.6.2007
Čech Anton, Ing., Československej armády 12,
040 01 Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219111
17.9.2007
16.11.2016
2104-2006
16.11.2006
7.6.2007
Čech Anton, Ing., Československej armády 12,
040 01 Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219112
17.9.2007
16.11.2016
2114-2006
16.11.2006
7.6.2007
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219113
17.9.2007
20.11.2016
2124-2006
20.11.2006
7.6.2007
Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha, CZ;
Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

219114
17.9.2007
20.11.2016
2125-2006
20.11.2006
7.6.2007

(732) Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha, CZ;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219115
17.9.2007
20.11.2016
2126-2006
20.11.2006
7.6.2007
Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha, CZ;
Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219116
17.9.2007
20.11.2016
2127-2006
20.11.2006
7.6.2007
Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha, CZ;
Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219117
17.9.2007
20.11.2016
2129-2006
20.11.2006
7.6.2007
Kara Pavel, Ing. - KORVETA, Čierny les 1, 821 07
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219118
17.9.2007
23.11.2016
2149-2006
23.11.2006
7.6.2007
VIDEOBOARD, s. r. o., Šulekova 68, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219119
17.9.2007
24.11.2016
2161-2006
24.11.2006
7.6.2007
IMPORTEX SLOVAKIA, spol. s r. o., Zlatovská 2205, 911 05 Trenčín, SK;
(740) Čapková Miroslava, JUDr., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219120
17.9.2007
27.11.2016
2174-2006
27.11.2006
7.6.2007
Pilsberg, s. r. o., Murgašova 1, 058 80 Poprad, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219121
17.9.2007
29.11.2016
2191-2006
29.11.2006
7.6.2007
Soukup Jiří, Vochov 171, 330 23 Vochov, CZ;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219122
17.9.2007
29.11.2016
2192-2006
29.11.2006
7.6.2007
Soukup Jiří, Vochov 171, 330 23 Vochov, CZ;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)
(740)

219123
17.9.2007
29.11.2016
2193-2006
29.11.2006
442311
26.10.2006
CZ
7.6.2007
Soukup Jiří, Vochov 171, 330 23 Vochov, CZ;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219124
17.9.2007
5.12.2016
2235-2006
5.12.2006
7.6.2007
Blaho Milan, Mládežnícka 41, 974 04 Banská
Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219125
17.9.2007
6.12.2016
2243-2006
6.12.2006
7.6.2007
Zubal Michal, Krásna Hôrka 51, 027 44 Tvrdošín, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

219126
17.9.2007
7.12.2016
2258-2006
7.12.2006
063434346
13.6.2006
FR
7.6.2007
SANOFI PASTEUR Société Anonyme, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FR;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

209

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

219127
17.9.2007
7.12.2016
2259-2006
7.12.2006
063434345
13.6.2006
FR
7.6.2007
SANOFI PASTEUR Société Anonyme, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FR;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219128
17.9.2007
7.12.2016
2260-2006
7.12.2006
7.6.2007
POTRAVINFORM Slovensko, s. r. o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219129
17.9.2007
8.12.2016
2261-2006
8.12.2006
7.6.2007
Dow AgroSciences LLC, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 9330 Zionsville
Road, Indianapolis, Indiana 46268, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219130
17.9.2007
11.12.2016
2272-2006
11.12.2006
7.6.2007
Kara Pavel, Ing. - KORVETA, Čierny les 1, 821 07
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219131
17.9.2007
11.12.2016
2274-2006
11.12.2006
7.6.2007
GROTTO S. P. A, Via Ponte dei Granatieri 4,
Chiuppano (Vicenza), IT;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219132
17.9.2007
11.12.2016
2279-2006
11.12.2006
7.6.2007
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)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219133
17.9.2007
13.12.2016
2292-2006
13.12.2006
7.6.2007
ST. NICOLAUS a. s., ul. 1 mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

219134
17.9.2007
13.12.2016
2298-2006
13.12.2006
1 308 467
10.7.2006
CA
7.6.2007
Research in Motion Limited, 295 Phillip Street,
Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219135
17.9.2007
22.12.2016
2343-2006
22.12.2006
7.6.2007
Šebo Ladislav, Ing., Modranská 151, 902 01 Vinosady, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219136
17.9.2007
22.12.2016
2344-2006
22.12.2006
7.6.2007
Šebo Ladislav, Ing., Modranská 151, 902 01 Vinosady, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219137
17.9.2007
22.12.2016
2345-2006
22.12.2006
7.6.2007
Sdružení pro internetovou reklamu, z.s.p.o., U Pergamenky 1522, 170 00 Praha 7, CZ;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219138
17.9.2007
22.12.2016
2346-2006
22.12.2006
7.6.2007
Sdružení pro internetovou reklamu, z.s.p.o., U Pergamenky 1522, 170 00 Praha, CZ;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219139
17.9.2007
22.12.2016
2347-2006
22.12.2006
7.6.2007
Internationale Spar Centrale B. V., Rokin 101,
1012 KM Amsterdam, NL;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219140
17.9.2007
27.12.2016
2351-2006
27.12.2006
7.6.2007
DIN - TECHNIK, spol. s r. o., Pekná cesta 17,
831 52 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219141
17.9.2007
27.12.2016
2352-2006
27.12.2006
7.6.2007
DIN - TECHNIK, spol. s r. o., Pekná cesta 17,
831 52 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219142
17.9.2007
3.6.2014
2357-2006
3.6.2004
7.6.2007
ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2, 78467
Konstanz, DE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219143
17.9.2007
28.12.2016
2365-2006
28.12.2006
7.6.2007
L car spol. s r. o., Rosinská cesta 8170/26, 010 08
Žilina, SK;
(740) United BG, a. s., Považská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219144
17.9.2007
28.12.2016
2368-2006
28.12.2006
7.6.2007
GYN - FIV s.r.o., Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219145
17.9.2007
29.12.2016
2371-2006
29.12.2006
7.6.2007
BIZONE, a.s., Prievozská 18, 824 51 Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219146
17.9.2007
29.12.2016
2372-2006
29.12.2006
7.6.2007
BIZONE, a.s., Prievozská 18, 824 51 Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219147
17.9.2007
18.12.2016
2381-2006
18.12.2006
7.6.2007
ZINKOZA, a. s., Hornádska 83, 053 42 Krompachy, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219148
17.9.2007
16.2.2016
5199-2006
16.2.2006
7.6.2007
POŠTOVÁ BANKA, a. s., Prievozská 2/B, 821 09
Bratislava, SK;

219149
17.9.2007
6.4.2016
5406-2006
6.4.2006
7.6.2007
FUNDA s. r. o., Stehlíkova 668, 274 01 Slaný, CZ;
Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219150
17.9.2007
1.6.2016
5647-2006
1.6.2006
7.6.2007
VITTO TEA BOARD, s. r. o., U Habrovky 247/11,
140 00 Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

219151
17.9.2007
13.7.2016
5810-2006
13.7.2006
1.2.2007
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(732) IVAX International B.V., Industrieweg 23, NL-3641
RK Mijdrecht, NL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219152
17.9.2007
7.9.2016
6027-2006
7.9.2006
7.6.2007
Horniak Juraj Mgr. art/Authentic, Angyalova 941/84,
967 01 Kremnica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219153
17.9.2007
21.9.2016
6069-2006
21.9.2006
7.6.2007
BEL Sýry Česko a. s., Pražská 218, 675 26 Želetava, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219154
17.9.2007
6.10.2016
6144-2006
6.10.2006
7.6.2007
FUTURO Slovakia spol. s r. o., Kopčianska 16,
851 01 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219155
17.9.2007
10.10.2016
6158-2006
10.10.2006
7.6.2007
Občianske združenie Zdravé mesto, Palkovičova 16,
821 08 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219156
17.9.2007
10.10.2016
6160-2006
10.10.2006
7.6.2007
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)
(310)
(320)

219157
17.9.2007
11.10.2016
6162-2006
11.10.2006
0-437361
15.5.2006
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(330) CZ
(442) 7.6.2007
(732) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219158
17.9.2007
18.10.2016
6190-2006
18.10.2006
7.6.2007
BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219159
17.9.2007
18.10.2016
6191-2006
18.10.2006
7.6.2007
BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219160
17.9.2007
27.10.2016
6253-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)

219161
17.9.2007
27.10.2016
6254-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)

219162
17.9.2007
27.10.2016
6255-2006
27.10.2006
7.6.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

219163
17.9.2007
27.10.2016
6256-2006
27.10.2006
7.6.2007

(732) 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)

219164
17.9.2007
27.10.2016
6257-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)

219165
17.9.2007
27.10.2016
6259-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)

219166
17.9.2007
27.10.2016
6260-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)

219167
17.9.2007
27.10.2016
6261-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)

219168
17.9.2007
27.10.2016
6262-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)

219169
17.9.2007
27.10.2016
6263-2006
27.10.2006
7.6.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219170
17.9.2007
27.10.2016
6265-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)
(740)

219171
17.9.2007
13.11.2016
6337-2006
13.11.2006
7.6.2007
INCO Brno a. s., Jiráskova 8, 602 00 Brno, CZ;
Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219172
17.9.2007
18.12.2016
6499-2006
18.12.2006
7.6.2007
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)

219173
17.9.2007
3.1.2017
5-2007
3.1.2007
7.6.2007
ARKA, a. s., Palatínova 15, 945 01 Komárno, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219174
17.9.2007
4.1.2017
6-2007
4.1.2007
7.6.2007
ESA LOGISTIKA, s. r. o., Diaľničná cesta 12,
903 01 Senec, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219175
17.9.2007
4.1.2017
7-2007
4.1.2007
7.6.2007
BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse
38, Ludwigshafen am Rhein, DE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

219176
17.9.2007
4.1.2017
8-2007
4.1.2007
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(442) 7.6.2007
(732) BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, DE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219177
17.9.2007
5.1.2017
10-2007
5.1.2007
7.6.2007
Jašák Petr, CICERO, Hviezdoslavova 331/97,
955 01 Práznovce, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219178
17.9.2007
5.1.2017
11-2007
5.1.2007
7.6.2007
V.I.TECHTRADE, a. s., Novozámocká 102, 949 05
Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219179
17.9.2007
5.1.2017
14-2007
5.1.2007
7.6.2007
DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28
Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219180
17.9.2007
11.1.2017
42-2007
11.1.2007
7.6.2007
KRPA-KUBIKO, spol. s r. o., Hrabové 299, 014
01 Bytča, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219181
17.9.2007
11.1.2017
47-2007
11.1.2007
7.6.2007
Ťavodová Katarína, Súkennícka 6, 821 09 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219182
17.9.2007
12.1.2017
58-2007
12.1.2007
7.6.2007
Kmec Peter, Ing., CLASSIC, Poľná 88, 971 01
Prievidza, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219183
17.9.2007
12.1.2017
64-2007
12.1.2007
7.6.2007
Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219184
17.9.2007
15.1.2017
71-2007
15.1.2007
7.6.2007
KOCH SLOVAKIA s.r.o., Jiráskova 5/1657, 911 01
Trenčín, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219185
17.9.2007
15.1.2017
73-2007
15.1.2007
7.6.2007
Kmec Peter, Ing., CLASSIC, Poľná 88, 971 01 Prievidza, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219186
17.9.2007
16.1.2017
77-2007
16.1.2007
7.6.2007
Hornický Michal, Petzwalova 20, 949 12 Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219187
17.9.2007
22.1.2017
141-2007
22.1.2007
7.6.2007
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219188
17.9.2007
22.1.2017
142-2007
22.1.2007
7.6.2007
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

219189
17.9.2007
22.1.2017
143-2007
22.1.2007

(442) 7.6.2007
(732) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219190
17.9.2007
23.1.2017
144-2007
23.1.2007
7.6.2007
Semar s.r.o., Bratislavská cesta 807/10, 926 01 Sereď, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219191
17.9.2007
23.1.2017
145-2007
23.1.2007
7.6.2007
MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a.s.,
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Molek Michal, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219192
17.9.2007
23.1.2017
146-2007
23.1.2007
7.6.2007
MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a.s.,
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Molek Michal, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219193
17.9.2007
23.1.2017
147-2007
23.1.2007
7.6.2007
MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a.s.,
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Molek Michal, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219194
17.9.2007
7.2.2017
263-2007
7.2.2007
7.6.2007
EDEN PARK PROJECT s. r. o., Šoltésovej 12,
811 08 Bratislava, SK;

219195
17.9.2007
7.2.2017
265-2007
7.2.2007
7.6.2007
Anežka centrum, s. r. o., Myslavská 210, 040 16
Košice, SK;
(740) Čontošfalský Matúš, Košice, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219196
17.9.2007
7.2.2017
266-2007
7.2.2007
7.6.2007
MT CARGO SPEDITION, s. r. o., Areál prekladisko Haniska, 040 66 Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219197
17.9.2007
7.2.2017
268-2007
7.2.2007
7.6.2007
Reckitt Benckiser Italia SpA, Via Lampedusa 11A,
20141 Milano, IT;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219198
17.9.2007
7.2.2017
269-2007
7.2.2007
7.6.2007
Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road,
Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219199
17.9.2007
9.2.2017
284-2007
9.2.2007
7.6.2007
Elemont bezpečnostné a kamerové systémy, s. r. o.,
Hlavná 208/84, 922 41 Drahovce, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219200
17.9.2007
26.2.2017
381-2007
26.2.2007
7.6.2007
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(740) Beňa Matej, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219201
17.9.2007
26.2.2017
382-2007
26.2.2007
7.6.2007
SYSKOS, s. r. o., Godrova 3, 811 06 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

219202
17.9.2007
26.2.2017
386-2007
26.2.2007
7.6.2007
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(732) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219203
17.9.2007
26.2.2017
388-2007
26.2.2007
7.6.2007
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219204
17.9.2007
26.2.2017
389-2007
26.2.2007
7.6.2007
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219205
17.9.2007
26.2.2017
390-2007
26.2.2007
7.6.2007
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219206
17.9.2007
26.2.2017
391-2007
26.2.2007
7.6.2007
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219207
17.9.2007
26.2.2017
392-2007
26.2.2007
7.6.2007
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219209
17.9.2007
2.1.2017
5001-2007
2.1.2007
7.6.2007
BAGIMPEX Slovakia, s. r. o., Janka Alexyho 9,
841 01 Bratislava, SK;
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(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 11 - 2007 - SK (zapísané ochranné známky)
219210
17.9.2007
2.1.2017
5002-2007
2.1.2007
7.6.2007
BAGIMPEX Slovakia, s. r. o., Janka Alexyho 9,
841 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219211
17.9.2007
4.1.2017
5006-2007
4.1.2007
7.6.2007
SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219212
17.9.2007
4.1.2017
5007-2007
4.1.2007
7.6.2007
Gálfy Alexander, Starý Smokovec 66, 062 01 Vysoké Tatry, SK;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219213
17.9.2007
4.1.2017
5009-2007
4.1.2007
7.6.2007
Rocca Investments, s. r. o., Staviteľská 7, 832 46
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219214
17.9.2007
5.1.2017
5019-2007
5.1.2007
7.6.2007
HP Real s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, SK;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219215
17.9.2007
5.1.2017
5020-2007
5.1.2007
7.6.2007
HP Real s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, SK;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

219216
17.9.2007
24.1.2017
5065-2007
24.1.2007
7.6.2007

(732) 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)

219217
17.9.2007
24.1.2017
5071-2007
24.1.2007
7.6.2007
BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o., Mojmírovská 9, 951 12 Ivanka pri Nitre, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219218
17.9.2007
1.2.2017
5091-2007
1.2.2007
7.6.2007
BOCHEMIE, s. r. o., Lidická 326, 735 95 Bohumín, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219219
17.9.2007
2.2.2017
5094-2007
2.2.2007
7.6.2007
Slivová Silvia, Marcheggská 17, 900 31 Stupava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)
(740)

219220
17.9.2007
5.2.2017
5109-2007
5.2.2007
444929
30.1.2007
CZ
7.6.2007
Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, CZ;
Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219221
17.9.2007
6.2.2017
5112-2007
6.2.2007
7.6.2007
Uhlár Blahoslav, Pavlovova 4, 821 08 Bratislava,
SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219222
17.9.2007
6.2.2017
5116-2007
6.2.2007
7.6.2007
BUBO travel agency, s. r. o., Grösslingova 59,
811 09 Bratislava, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219223
17.9.2007
7.2.2017
5129-2007
7.2.2007
7.6.2007
Pannon Food Slovakia s. r. o., Veľká Mača 960,
925 32 Veľká Mača, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219224
17.9.2007
14.2.2017
5153-2007
14.2.2007
7.6.2007
VINDICO INSURANCE ADVISORS, a. s., Laurinská 18, 811 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219225
17.9.2007
26.2.2017
5192-2007
26.2.2007
7.6.2007
CHOCOLAND s. r. o., Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219226
17.9.2007
26.2.2017
5193-2007
26.2.2007
7.6.2007
DIMANO, a. s., Saratovská 26, 841 02 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219227
17.9.2007
26.2.2017
5195-2007
26.2.2007
7.6.2007
ELMICH ART-TOYS, s. r. o., U Hrůbků 1570,
709 00 Ostrava -Nová Ves, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219228
17.9.2007
27.2.2017
5202-2007
27.2.2007
7.6.2007
Pivovary Staropramen a. s., Nádražní 84, 150 54
Praha, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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219229
17.9.2007
27.2.2017
5203-2007
27.2.2007
7.6.2007
Pivovary Staropramen a. s., Nádražní 84, 150 54
Praha, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

219230
17.9.2007
6.3.2017
5243-2007
6.3.2007
7.6.2007
BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219231
17.9.2007
3.3.2015
384-2005
3.3.2005
7.6.2007
PIETRO COLOMBO & C. s.n.c., Via degli Artigiani, 33, 23880 Casatenovo, IT;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219232
17.9.2007
18.3.2015
487-2005
18.3.2005
7.6.2007
RAJO, a. s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK;
Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219233
17.9.2007
14.9.2016
1696-2006
14.9.2006
7.6.2007
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park
Avenue, New York, New York 10022, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219234
17.9.2007
24.10.2016
1914-2006
24.10.2006
7.6.2007
KLEMBER a SPOL, s. r. o., Nová osada 798,
929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

218
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219235
17.9.2007
6.11.2016
2033-2006
6.11.2006
7.6.2007
SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, 040 01
Košice, SK;
(740) Pavlová Jana, JUDr., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

219236
17.9.2007
16.11.2016
2112-2006
16.11.2006
Z20061667A
18.9.2006
HR
7.6.2007
Metro International S. A., 11, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, LU;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219237
17.9.2007
20.11.2016
2131-2006
20.11.2006
7.6.2007
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219238
17.9.2007
20.11.2016
2132-2006
20.11.2006
7.6.2007
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219239
17.9.2007
20.11.2016
2133-2006
20.11.2006
7.6.2007
JASPOL EXPORT-IMPORT, spol. s r. o., R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

219240
17.9.2007
20.11.2016
2134-2006
20.11.2006
7.6.2007

(732) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219241
17.9.2007
22.11.2016
2140-2006
22.11.2006
7.6.2007
Jaroslav Dzurik - V. I. P., Jánošíkova 6, 040 01
Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219242
17.9.2007
23.11.2016
2144-2006
23.11.2006
7.6.2007
ALEF NULA, a. s., U Plynárny 1002/97, 101 00
Praha, CZ;
(740) Lorencová Ludmila, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219243
17.9.2007
4.12.2016
2222-2006
4.12.2006
7.6.2007
Balko Patrik, Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219244
17.9.2007
12.12.2016
2280-2006
12.12.2006
7.6.2007
BASF Stavebné hmoty Slovensko s. r. o., 1. mája
4, 010 01 Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219245
17.9.2007
13.12.2016
2294-2006
13.12.2006
7.6.2007
ST. NICOLAUS a. s., ul. 1 mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219246
17.9.2007
13.12.2016
2296-2006
13.12.2006
7.6.2007
ST. NICOLAUS a. s., ul. 1 mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219247
17.9.2007
14.12.2016
2302-2006
14.12.2006
7.6.2007
ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR, s. r. o., Kollárova 15,
078 01 Sečovce, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219248
17.9.2007
18.12.2016
2311-2006
18.12.2006
7.6.2007
Mikulinová Zlata, Via mea Vita est, D. Jurkoviča 430/22, 906 13 Brezová pod Bradlom, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219249
17.9.2007
21.12.2016
2322-2006
21.12.2006
7.6.2007
GENERAL FACTORING, a. s., Trnavská cesta 50/B,
821 02 Bratislava, SK;
(740) Herceg Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219250
17.9.2007
21.12.2016
2323-2006
21.12.2006
7.6.2007
GENERAL FACTORING, a. s., Trnavská cesta 50/B,
821 02 Bratislava, SK;
(740) Herceg Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219251
17.9.2007
9.1.2016
5019-2006
9.1.2006
7.6.2007
Coface Slovakia Credit Management Services
s. r. o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Soukeník David, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219252
17.9.2007
28.2.2016
5239-2006
28.2.2006
7.6.2007
D. EXPRES, a. s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, SK;

219

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219253
17.9.2007
1.6.2016
5648-2006
1.6.2006
7.6.2007
VITTO TEA BOARD, s. r. o., U Habrovky 247/11,
140 00 Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219254
17.9.2007
4.8.2016
5893-2006
4.8.2006
7.6.2007
Mahút Vojtech, Raková 884, 023 51 Raková, SK;
Dlhopolček Peter, Predmier 272, 023 54 Turzovka, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219255
17.9.2007
4.8.2016
5894-2006
4.8.2006
7.6.2007
Mahút Vojtech, Raková 884, 023 51 Raková, SK;
Dlhopolček Peter, Predmier 272, 023 54 Turzovka, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219256
17.9.2007
11.8.2016
5922-2006
11.8.2006
7.6.2007
VNG Slovakia, spol. s r. o., Seberíniho 2, 821 03
Bra-tislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219257
17.9.2007
13.9.2016
6047-2006
13.9.2006
7.6.2007
Šlinský Ján, Ing., Brezová 820/4C, 072 14 Pavlovce nad Uhom, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219258
17.9.2007
21.9.2016
6065-2006
21.9.2006
7.6.2007
Vlaktor Trading Limited, Arch. Makariou III,
134, Yiota court, Flat/Office 102 P. C., 3021 Limassol, CY;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

220
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219259
17.9.2007
21.9.2016
6066-2006
21.9.2006
7.6.2007
The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Georgia 30313, US;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219260
17.9.2007
21.9.2016
6067-2006
21.9.2006
7.6.2007
The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Georgia 30313, US;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219261
17.9.2007
22.9.2016
6083-2006
22.9.2006
7.6.2007
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)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219262
17.9.2007
4.10.2016
6131-2006
4.10.2006
7.6.2007
Slovak Lines, a. s., Rožňavská 2, 820 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219263
17.9.2007
10.10.2016
6161-2006
10.10.2006
7.6.2007
Saint-Gobain Weber Terranova spol. s r. o., Stará
Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219264
17.9.2007
16.10.2016
6185-2006
16.10.2006
7.6.2007
SAVID, s. r. o., Rázusova 28, 040 01 Košice, SK;
Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

219265
17.9.2007
19.10.2016
6199-2006
19.10.2006
7.6.2007
SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

219266
17.9.2007
19.10.2016
6200-2006
19.10.2006
7.6.2007
SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

219267
17.9.2007
19.10.2016
6201-2006
19.10.2006
7.6.2007
SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

219268
17.9.2007
19.10.2016
6202-2006
19.10.2006
7.6.2007
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)
(442)
(732)

219269
17.9.2007
23.10.2016
6211-2006
23.10.2006
7.6.2007
Simply You a. s., Skřivánčí pole 918, 749 01 Vítkov, CZ;
(740) Michalková Marta, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219270
17.9.2007
24.10.2016
6213-2006
24.10.2006
7.6.2007
mako color s. r. o., Ledce 289, 330 11 Třemošná,
CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219271
17.9.2007
27.10.2016
6223-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219272
17.9.2007
27.10.2016
6224-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219273
17.9.2007
27.10.2016
6225-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219274
17.9.2007
27.10.2016
6226-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219275
17.9.2007
27.10.2016
6227-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219276
17.9.2007
27.10.2016
6228-2006
27.10.2006
7.6.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
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219277
17.9.2007
27.10.2016
6229-2006
27.10.2006
7.6.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

219278
17.9.2007
27.10.2016
6230-2006
27.10.2006
7.6.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

219279
17.9.2007
27.10.2016
6231-2006
27.10.2006
7.6.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

219280
17.9.2007
27.10.2016
6232-2006
27.10.2006
7.6.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

219281
17.9.2007
27.10.2016
6233-2006
27.10.2006
7.6.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

219282
17.9.2007
27.10.2016
6234-2006
27.10.2006
7.6.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219283
17.9.2007
27.10.2016
6235-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219284
17.9.2007
27.10.2016
6236-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219285
17.9.2007
27.10.2016
6237-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219286
17.9.2007
27.10.2016
6238-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219287
17.9.2007
27.10.2016
6239-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219288
17.9.2007
27.10.2016
6240-2006
27.10.2006
7.6.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

219289
17.9.2007
27.10.2016
6241-2006
27.10.2006
7.6.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

219290
17.9.2007
27.10.2016
6242-2006
27.10.2006
7.6.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

219291
17.9.2007
27.10.2016
6244-2006
27.10.2006
7.6.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

219292
17.9.2007
27.10.2016
6245-2006
27.10.2006
7.6.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

219293
17.9.2007
27.10.2016
6246-2006
27.10.2006
7.6.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

219294
17.9.2007
27.10.2016
6250-2006
27.10.2006
7.6.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219295
17.9.2007
27.10.2016
6251-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219296
17.9.2007
27.10.2016
6252-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219297
17.9.2007
27.10.2016
6266-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219298
17.9.2007
27.10.2016
6267-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219299
17.9.2007
27.10.2016
6268-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219300
17.9.2007
27.10.2016
6269-2006
27.10.2006
7.6.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
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219301
17.9.2007
27.10.2016
6272-2006
27.10.2006
7.6.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

219302
17.9.2007
27.10.2016
6273-2006
27.10.2006
7.6.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

219303
17.9.2007
27.10.2016
6274-2006
27.10.2006
7.6.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

219304
17.9.2007
27.10.2016
6275-2006
27.10.2006
7.6.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

219305
17.9.2007
27.10.2016
6276-2006
27.10.2006
7.6.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

219306
17.9.2007
27.10.2016
6277-2006
27.10.2006
7.6.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219307
17.9.2007
27.10.2016
6281-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)

219308
17.9.2007
27.10.2016
6282-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)

219309
17.9.2007
2.11.2016
6291-2006
2.11.2006
7.6.2007
SOLUS, záujmové združenie právnických osôb,
Panenská 7, 811 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219310
17.9.2007
8.11.2016
6316-2006
8.11.2006
7.6.2007
MVP CONSTRUCT Europe s. r. o., Laurinská 3,
811 01 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219311
17.9.2007
8.11.2016
6318-2006
8.11.2006
7.6.2007
REMEDY, s. r. o., Smolenická 2, 851 05 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219312
17.9.2007
9.11.2016
6323-2006
9.11.2006
7.6.2007
USAGI s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

219313
17.9.2007
9.11.2016
6326-2006
9.11.2006
7.6.2007

(732) Flaška Milan, Mánesova 1044, 251 01 Říčany, CZ;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219314
17.9.2007
10.11.2016
6327-2006
10.11.2006
7.6.2007
CASINOS SLOVAKIA a. s., Miletičova 1, 821 08
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219315
17.9.2007
10.11.2016
6328-2006
10.11.2006
7.6.2007
CASINOS SLOVAKIA a. s., Miletičova 1, 821 08
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219316
17.9.2007
10.11.2016
6329-2006
10.11.2006
7.6.2007
CASINOS SLOVAKIA a. s., Miletičova 1, 821 08
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219317
17.9.2007
10.11.2016
6330-2006
10.11.2006
7.6.2007
YLUX s. r. o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219318
17.9.2007
14.11.2016
6345-2006
14.11.2006
7.6.2007
BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219319
17.9.2007
14.11.2016
6347-2006
14.11.2006
7.6.2007
Chen Qingsong, Ľanová 5723/12, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219320
17.9.2007
20.11.2016
6369-2006
20.11.2006
7.6.2007
Kozlíková Veronika, Pod Klepáčom 3, 831 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219321
17.9.2007
20.11.2016
6370-2006
20.11.2006
7.6.2007
Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219322
17.9.2007
21.11.2016
6373-2006
21.11.2006
7.6.2007
MAYA, s. r. o., Čajakova 13, 811 05 Bratislava, SK;
Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219323
17.9.2007
21.11.2016
6374-2006
21.11.2006
7.6.2007
Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219324
17.9.2007
21.11.2016
6375-2006
21.11.2006
7.6.2007
Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219325
17.9.2007
24.11.2016
6385-2006
24.11.2006
7.6.2007
Coleman S. I., a. s., Bobrky 478, 755 01 Vsetín, CZ;
Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

219326
17.9.2007
6.12.2016
6424-2006
6.12.2006
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(442) 7.6.2007
(732) J & K Restaurants, s. r. o., Cukrová 14, 813 39 Bratislava, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219327
17.9.2007
6.12.2016
6426-2006
6.12.2006
7.6.2007
Valeant Czech Pharma, s. r. o., Truhlářská 1104/13,
1103/15, 110 00 Praha, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219328
17.9.2007
7.12.2016
6429-2006
7.12.2006
7.6.2007
Mautner Markhof Aktiengesellschaft, Stubenring 18,
1010 Wien, AT;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219329
17.9.2007
7.12.2016
6430-2006
7.12.2006
7.6.2007
SYNOT TIP, a. s., Prokopova 15, 130 00 Praha, CZ;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219330
17.9.2007
7.12.2016
6432-2006
7.12.2006
7.6.2007
DOBRÝ ANJEL, nezisková organizácia, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219331
17.9.2007
8.12.2016
6434-2006
8.12.2006
7.6.2007
Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava (Open
Society Foundation) NOS-OSF, Baštová 5, 811 03
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219332
17.9.2007
8.12.2016
6435-2006
8.12.2006
7.6.2007
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)

219333
17.9.2007
11.12.2016
6437-2006
11.12.2006
7.6.2007
Marko Zoltán, Ing., Zvolenská 22, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Beňa Matej, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219334
17.9.2007
11.12.2016
6438-2006
11.12.2006
7.6.2007
WORX, s. r. o., Grösslingova 71, 811 09 Bratislava, SK;
(740) Jóža Marcel, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219335
17.9.2007
13.12.2016
6467-2006
13.12.2006
7.6.2007
Inštitút pre NLP, s. r. o., Belehradská 8, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219336
17.9.2007
14.12.2016
6481-2006
14.12.2006
7.6.2007
Brčák Milan, Meličkovej 22, 841 05 Bratislava, SK;

219337
17.9.2007
22.12.2016
6516-2006
22.12.2006
7.6.2007
AAA BYTY.CZ akciová společnost, Masarykovo nábřeží 28, 110 00 Praha 1, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219338
17.9.2007
22.12.2016
6517-2006
22.12.2006
7.6.2007
AAA BYTY.CZ akciová společnost, Masarykovo nábřeží 28, 110 00 Praha 1, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219339
17.9.2007
27.12.2016
6520-2006
27.12.2006
7.6.2007
TEMPO KONDELA, s. r. o., Medvedzie 165/48-13,
027 44 Tvrdošín, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219340
17.9.2007
28.12.2016
6521-2006
28.12.2006
7.6.2007
Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219341
17.9.2007
28.12.2016
6522-2006
28.12.2006
7.6.2007
Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219342
17.9.2007
28.12.2016
6523-2006
28.12.2006
7.6.2007
Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219343
17.9.2007
29.12.2016
6524-2006
29.12.2006
7.6.2007
Intersnack Slovensko, a. s., Nozdrkovce 1798,
911 04 Trenčín, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219344
17.9.2007
29.12.2016
6525-2006
29.12.2006
7.6.2007
Cibulka Ján, Ing., Nový Perješ 219, 964 32 Marcelová, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219345
17.9.2007
29.12.2016
6526-2006
29.12.2006
7.6.2007
Cibulka Ján, Ing., Nový Perješ 219, 964 32 Marcelová, SK;
(740) Šujanová 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)

219346
17.9.2007
5.1.2017
15-2007
5.1.2007
7.6.2007
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219347
17.9.2007
5.1.2017
16-2007
5.1.2007
7.6.2007
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219348
17.9.2007
5.1.2017
17-2007
5.1.2007
7.6.2007
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219349
17.9.2007
8.1.2017
20-2007
8.1.2007
7.6.2007
ATREA SK s. r. o., Družstevná 2, 945 01 Komárno, SK;
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219350
17.9.2007
11.1.2017
52-2007
11.1.2007
7.6.2007
PIERCE CONTROL AUTOMATION - SK, spol.
s r. o., ČSA 1, 036 01 Martin, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

219351
17.9.2007
11.1.2017
53-2007
11.1.2007
7.6.2007
PIERCE CONTROL AUTOMATION - SK, spol.
s r. o., ČSA 1, 036 01 Martin, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

219352
17.9.2007
17.1.2017
97-2007
17.1.2007
7.6.2007
Čech Anton, Ing., Československej armády 12,
040 01 Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219353
17.9.2007
17.1.2017
98-2007
17.1.2007
7.6.2007
Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219354
17.9.2007
19.1.2017
118-2007
19.1.2007
7.6.2007
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)

219355
17.9.2007
19.1.2017
120-2007
19.1.2007
7.6.2007
Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219356
17.9.2007
19.1.2017
122-2007
19.1.2007
7.6.2007
Zvijač Martin, Duklianska 642/10, 089 01 Svidník, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219363
17.9.2007
2.2.2017
229-2007
2.2.2007
7.6.2007
NOVES okná, s. r. o., Radlinského 24, 052 01
Spišská Nová Ves, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219357
17.9.2007
24.1.2017
149-2007
24.1.2007
7.6.2007
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219364
17.9.2007
5.2.2017
236-2007
5.2.2007
7.6.2007
INTERPORT SERVIS, s. r. o., Areál prekladisko
Haniska, 040 66 Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219358
17.9.2007
24.1.2017
150-2007
24.1.2007
7.6.2007
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219365
17.9.2007
5.2.2017
237-2007
5.2.2007
7.6.2007
Lipová Marcela, Mgr., Hollého 219/50, 073 01
Sobrance, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219359
17.9.2007
24.1.2017
151-2007
24.1.2007
7.6.2007
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219360
17.9.2007
24.1.2017
152-2007
24.1.2007
7.6.2007
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219361
17.9.2007
24.1.2017
158-2007
24.1.2007
7.6.2007
ROBE s. r. o., B. Němcovej 1134, 093 01 Vranov nad Topľou, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219362
17.9.2007
24.1.2017
159-2007
24.1.2007
7.6.2007
ROBE s. r. o., B. Němcovej 1134, 093 01 Vranov nad Topľou, SK;

219366
17.9.2007
5.2.2017
239-2007
5.2.2007
7.6.2007
CABLE SLOVAKIA, s. r. o., Považská Teplá 297,
017 05 Považská Bystrica, SK;
(740) United BG, a. s., Považská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219367
18.9.2007
27.10.2016
6283-2006
27.10.2006
7.6.2007
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)

219370
19.9.2007
14.8.2012
2354-2002
14.8.2002
5.8.2003
Béreš Atila, F. Švantnera 5, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219373
24.9.2007
27.6.2012
1914-2002
27.6.2002
11.9.2003
ATC holding a. s., Gen. Štefánika 40, 750 00 Přerov - Město, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219374
24.9.2007
27.6.2012
1915-2002
27.6.2002
11.9.2003
ATC holding a. s., Gen. Štefánika 40, 750 00 Přerov - Město, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219375
24.9.2007
24.10.2015
6170-2005
24.10.2005
1.6.2006
Petit Press a. s., Námestie SNP 30, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219378
25.9.2007
9.9.2012
2588-2002
9.9.2002
3.2.2004
ALBAMOBIL, s. r. o., Kolbenova 886/9a, 190 00
Praha, Vysočany, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219379
25.9.2007
18.7.2012
3004-2002
18.7.2002
2.12.2003
Bell Technology, spol. s r. o., Před Skalkami II,
1845/5, 106 00 Praha - Záběhlice, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)
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219381
25.9.2007
9.4.2013
1357-2005
9.4.2003
T02003C000810
25.3.2003
IT
2.2.2006
BRAVO S.R.L., Via del Lavoro, 59 Frazione Cimavilla Z.I., 31013 Codogné (Treviso), IT;
(740) Kubicová - Benkóczki, spol. s r.o., Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky so zmenou
(210)

(111)

(210)

(111)

773-2002
38-2003
316-2006

219372
219380
219369

1628-2006
1917-2006
5706-2006

219084
219368
219371

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

219084
17.9.2007
4.9.2016
1628-2006
4.9.2006
1.2.2007
1, 3, 5, 16, 22, 29, 30, 31, 32
1 - Chemikálie určené pre priemysel, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, aerosóly, etylalkohol; chemické látky na konzervovanie potravín; drevný lieh (metylalkohol); chemické činidlá
s výnimkou na lekárske alebo zverolekárske účely; prípravky proti tvorbe kotolného a vodného
kameňa; destilovaná voda; chladiace prípravky (zmesi); chladivá akrylové, surové; umelé živice v surovom stave; biologické prípravky s výnimkou
prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely.
3 - Kozmetika, parfuméria, kúry, oleje, emulzie,
vody a gély určené na ošetrenie, čistenie, pestovanie a krášlenie pleti, tela, vlasov a nechtov, soli, oleje, peny a emulzie sprchové a kúpeľové,
prípravky určené na hygienu celého tela, prostriedky určené na starostlivosť o nohy, ústne
vody, zubné pasty, zubné gély, pestovacie a čistiace prípravky na chrup i umelý, prípravky na
ústnu hygienu patriace do tejto triedy, hygienické
pro-striedky a dezodoranty na osobnú potrebu,
osviežovače dychu, ústne vody, masážne prípravky, namáčacie prostriedky, potpourri (zmesi
voňavých látok), vonné tyčinky, vonné oleje, dezodoranty na osobnú potrebu.
5 - Nápoje diabetické a dietetické, farmaceutické
a veterinárne výrobky, hygienické výrobky na
liečebné účely, diabetické prípravky na liečebné
účely, dietetické látky prispôsobené na lekárske
účely, liečivá ľudí a zvierat, liečivá na hojenie rán
a jaziev, prípravky na uvoľňovanie svalov a kŕčov,
prípravky na zlepšenie prekrvenia tela, masážne
prípravky na liečebné účely, dezinfekčné prípravky, antibakteriálne a dezinfekčné prípravky, prípravky na čistenie vzduchu, prípravky na osvieženie a prevoňanie vzduchu, dezodoranty iné ako
na osobné účely, dezinfekčné prípravky na hygienické účely, prípravky slúžiace na obmedzenie pachov v miestnostiach, WC dezodoranty,
WC gély a osviežovače, repelentné prípravky, chemické prípravky proti plesniam.
16 - Papier, lepenka a výrobky z nich, tlačiarenské výrobky, papiernický tovar; tlačiarske typy
a štočky, periodické a neperiodické publikácie,
diáre, kalendáre, reklamné predmety z papiera a lepenky, mapy, hroty pier, atramenty, kalamáre,
kalendáre, obrazy, grafiky, pečate, plagáty, pohľadnice, papierové tašky, obaly a obalové materiály
patriace do tejto triedy.
22 - Stany, markízy, plátenné strechy, baldachýny, nepremokavé plachty, vozové plachty; celtoviny, vrecia a vaky; markízy, textilné vrecká, vrecká na prepravu a uchovávanie tovarov.

29 - Jedlé oleje, najmä kukuričný a sezamový olej;
jedlý mätový olej; jedlý olivový olej; jedlý slnečnicový olej; jedlé oleje s vitamínmi; konzervované záhradné bylinky.
30 - Cukríky, cukrovinky, čokoláda, zákusky, koláče, čokoládové nápoje.
31 - Potrava pre zvieratá; výlisky pre rožný statok; potrava pre dobytok; semená rastlín; čerstvé
záhradné bylinky; rastliny; jedlé korene.
32 - Nealkoholické nápoje sýtené a nesýtené vrátane nápojov minerálnych, sódových, šumivých
a energetických, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov, nízkoalkoholické miešané nápoje, sirupy a ďalšie polotovary na výrobu nápojov.
(540) B.O.N. Best of Nature
(732) Belaggio International, s. r. o., Zámocká 30, 811 01
Bratislava, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

219368
19.9.2007
24.10.2016
1917-2006
24.10.2006
7.6.2007
9, 35, 37, 38, 41, 42
9 - Telekomunikačná technika všetkého druhu vrátane interface na spojenie s výpočtovou technikou; výpočtová technika všetkého druhu vrátane
periférnych zariadení, počítače, hardvér vrátane počítačových doplnkov, užívateľské počítače, prenosné počítače, notebooky a laptopy, prístroje na
záznam, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie, vysielanie, mixovanie a/alebo rozširovanie zvuku, videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát; magnetické a optické nosiče údajov; elektronické obvody na prenos programových dát; MP3 prehrávače; filmy; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia a prístroje na elektronické hry; set-top
boxy (časť hardvéru spojeného s televíznym prijímačom, ktorému umožňuje prepojenie s internetom, inými káblovými digitálnymi zdrojmi,
a tak fungovať ako počítač); počítačové programy, najmä počítačové programy na prístup a použitie internetu, počítačové programy na riadenie
siete, počítačové obslužné programy, dekódovacie karty, počítačové programy na záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát; počítačový softvér, najmä počítačový softvér poskytovaný z internetu, počítačový softvér na umožnenie pripojenia k bázam dát a k internetu, počítačový softvér na umožnenie vyhľadávania dát;
kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok, kopírovateľné elektro-
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nické publikácie poskytované online z počítačových báz dát alebo z internetu.
35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, spracovanie dát; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch; prenájom
reklamného času vo všetkých komunikačných
médiách; služby obchodnej správy na spracovanie predaja prostredníctvom internetu; obchodné
informačné služby; poradenstvo v obchodnej činnosti súvisiacej s telekomunikáciami; reklama
a predvádzanie služieb a výrobkov na reklamné
účely a podporu predaja, reklama (online) v počítačovej sieti, inzercia výrobkov a služieb, prezentácia užívateľov na stránkach World Wide Web
v počítačovej sieti internet v rámci inzercie alebo
služieb, prieskum trhu, spracovanie a zasielanie
reklamných materiálov zákazníkom; vzťahy s verejnosťou, sprostredkovanie obchodných služieb.
37 - Inštalácia, údržba, opravy a rekonštrukcie telekomunikačného vybavenia, výstavba telekomunikačných zariadení a sietí, stavebná činnosť
v oblasti telekomunikácií, stavebný dozor, montáž, údržba a opravy počítačov.
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby, najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačného
pripojenia a prepojenia pre užívateľov sietí, poskytovanie telekomunikačného pripojenia a užívateľského prístupu na internet alebo na bázy
dát; prenos všetkých druhov signálov a informácií po verejnej telefónnej sieti (vrátane zabezpečenia nadväznosti vymedzenej časti verejnej telefónnej siete na medzinárodnú telekomunikačnú
sieť); príjem, vysielanie a prenos rozhlasových,
televíznych a ostatných komunikačných a telekomunikačných signálov a správ; komunikácia telefónna a telegrafická, komunikácia prostredníctvom
optických káblov, počítačová komunikácia, prevádzkovanie rozhlasového a televízneho vysielania v sieťach elektronických komunikácií, prenájom telekomunikačných okruhov; prenájom telekomunikačných zariadení; informačné kancelárie
na poskytovanie informácií o uvedených službách;
poskytovanie poradenstva o uvedených službách.
41 - Poskytovanie online elektronických publikácií, publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových
hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; služby video- a audioprenájmu;
organizovanie a vedenie konferencií, seminárov
a workshopov poskytované online prostredníctvom
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov; poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových
webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované
online z počítačových báz dát alebo z internetu.
42 - Expertízy (inžinierske práce); frekvenčné plánovanie, projektovanie v oblasti výstavby a zriaďovania telekomunikačnej siete, tvorba softvéru
a programov, programovanie, softvér - navrhovanie, inštalácia, prevod a konverzia počítačových
programov a údajov (okrem fyzickej konverzie),
prevod a konverzia údajov (okrem fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, návrh počítačových systémov, programovanie internetových
databázových systémov a internetových apli-kácií,
tvorba WWW prezentácií a riešenie WWW sof-
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tvérov; údržba a aktualizácia počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov; poskytovanie informácií týkajúcich sa počítačov a vybavenia počítačových sietí online;
prenájom počítačov a počítačových softvérov; služby počítačového programovania poskytované online; vytváranie a údržba webových stránok; vytváranie a údržba registra doménových mien; poradenstvo o uvedených službách poskytované online z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom počítačov a softvéru,
hosťovanie na počítačových stránkach (WEB); poradenské služby online alebo prostredníctvom internetu; programovanie internetových databázových
systémov a internetových aplikácií, programovanie multimediálnych aplikácií, vytváranie interaktívnych programov, počítačové animácie a vizualizácie, poskytovanie prístupu online na účely
vyhľadávania a obnovovania informácií; tvorba
špeciálnych softvérov pre služby zaisťovania bezpečnosti a ochrany informácií pred zneužitím.
(540)

(591) sivá, modrá
(732) TBDS, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

219369
19.9.2007
17.2.2016
316-2006
17.2.2006
5.10.2006
16, 35
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, kávové filtre, papierové, knihy, lepenkové
alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické
publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo
plastických materiálov, vrecká z papiera alebo
plastických materiálov.
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo
a manažment pre podniky; dekorácia a aranžovanie výkladov; obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely;
rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie
tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov;
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uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch;
podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie
textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru
prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri
podnikaní, podnikateľské informácie, reklamná
a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie
v obchodných vzťahoch; služby riadenia ľudských
zdrojov, zásielkové reklamné služby.

(540) BOLETO
(732) IMFOOD, s. r. o., Petöfiho 18, 935 62 Pohronský
Ruskov, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

219371
19.9.2007
15.6.2016
5706-2006
15.6.2006
1.2.2007
5, 29, 30
5 - Prípravky a prostriedky liečebnej a profylaktickej kozmetiky na ošetrovanie pokožky a vlasov, najmä vo forme tabliet, dražé, kapsúl, mastí,
krémov, gélov, olejov, pien, tekutých suspenzií,
emulzií alebo koloidných roztokov, vodičiek, zásypov a práškových zmesí, roztokov, medicinálnych čajových zmesí, vitamínových prípravkov
a pod., farmaceutické a veterinárske výrobky, potraviny na zvláštnu výživu na lekárske účely, liečivá, doplnok výživy, bylinné doplnky, diétne
doplnky, diétne doplnky stravy, doplnky stravy,
všetko na liečené účely, vitamínové doplnky, minerálne doplnky, vitamínové a minerálne doplnky, hygienické výrobky na liečebné účely, potraviny pre dojčatá a batoľatá, diabetické prípravky
na liečebné účely, diétne potraviny upravené na
lekárske účely, výživové doplnky na lekárske účely.
29 - Výživové doplnky (nie na lekárske účely),
doplnky stravy, diétne doplnky, diétne doplnky
stravy, potraviny živočíšneho pôvodu, mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, ovocie
a zelenina konzervovaná, sušená a zaváraná, želé, džemy, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky.
30 - Potravinové doplnky a doplnky stravy, výživové doplnky a potraviny na zvláštnu výživu
obsahujúce látky rastlinného pôvodu.

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)
(540)

(591) bledohnedá, červená, modrá
(732) H & N, s. r. o., Bauerova 11, 040 11 Košice, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

(540)

(732) Simply You a. s., Skřivánčí pole 918, 749 01 Vítkov, CZ;
(740) Michalková Marta, JUDr., Bratislava, SK;

219372
24.9.2007
15.3.2012
773-2002
15.3.2002
2.5.2003
25
25 - Pánske, dámske a detské rifle.

219380
25.9.2007
13.1.2013
38-2003
13.1.2003
6.4.2004
1, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 37, 41, 42, 44
1 - Protipožiarne prípravky, hasiace zmesi.
7 - Mechanické navijaky na hadice, sacie dúchadlá, čerpadlá (stroje).
8 - Ručné náradie a nástroje, ako sú sekery, kladivá, kliešte, nože, nožnice, napínadlá, hevery.
9 - Protipožiarny výstroj a výzbroj zatriedené v tejto triede, ako sú protipožiarne odevy, hasiace prístroje, prúdové usmerňovače, požiarne hlásiče, požiarne striekačky, záchranné pásy (postroje), záchranné plachty, ochranné helmy, dýzy požiarnych hadíc.
11 - Hydranty a hydrantové systémy, tlakové zásobníky vody, stabilné hasiace zariadenia (stabilné vopred nainštalované hasiace zariadenie (rozvod), ktoré sa v prípade potreby automaticky uvádza do chodu), prúdnice (kužeľovité násadce hadíc, ktorými sa riadi prúd vody).
12 - Vozidlá, pozemné dopravné prostriedky.
17 - Požiarne hadice a nasávacie hadice, hadice
plátenné, spájacie hadice s výnimkou kovových,
ohybné hadice z textilných materiálov, materiály
tesniace, upchávacie a izolačné, izolačné nátery.
19 - Tabule signalizačné nesvetelné a nekovové.
37 - Opravy a servis tovaru a zariadení uvedených triedach 1, 7, 8, 9, 11, 12, 17 a 19, úpravy
a inštalácie špecializovaných požiarnych nadstavieb automobilov, protipožiarne izolovanie.
41 - Organizovanie odborných kurzov, školení, seminárov, sympózií a ďalších vzdelávacích akcií,
vyučovanie, vzdelávanie a lektorská činnosť.
42 - Kontrola a skúšky tovaru a zariadení uvedených v triedach 1, 7, 8, 9, 11, 12, 17 a 19 vrátane
tlakových zariadení a nádob na plyny, projektová
činnosť, projektové štúdie a technická dokumentácia, vytváranie smerníc a katalogizácia v oblasti požiarnej ochrany.
44 - Poradenská činnosť v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia a života pri pracovnej činnosti.

(540)

(732) PYROSERVIS, a. s., Kolčavka 5, 190 00 Praha - Libeň, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
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Obnovené ochranné známky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

402
403
1755
5155
8855
9532
10333
10363
11530
39902
40301
40369
40575
40576
40579
40587
40634
40862
41354
42175
50245
50345
50349
55283
55296
55319
55349
55351
55372
55639
55799
1375-96
2120-96
3454-96
3470-96
194-97

99113
99106
117751
97605
92995
98506
101709
97103
153334
157373
157524
161672
157928
157930
157929
158258
157884
158763
158597
158642
163897
163819
163678
167506
166944
167178
167089
167440
166969
167123
167170
179884
187725
188257
193957
188264

556-97
667-97A
787-97
917-97
991-97
1108-97
1215-97
1562-97
1600-97
1833-97
1929-97
2000-97
2001-97
2002-97
2003-97
2047-97
2048-97
2067-97
2068-97
2071-97
2107-97
2202-97
2302-97
2372-97
2440-97
2486-97
2487-97
2488-97
2501-97
2502-97
2503-97
2504-97
2505-97
2506-97
2507-97
2512-97

186216
186446A
186485
187147
186817
186513
187172
188809
189697
189359
187551
187557
187558
187559
187560
179921
179922
188372
188373
188376
187941
188889
187584
189726
183235
189626
189627
189628
188445
188446
188447
188448
188449
188450
188451
180027

2531-97
2540-97
2570-97
2608-97
2616-97
2687-97
2705-97
2728-97
2729-97
2745-97
2746-97
2769-97
2775-97
2789-97
2795-97
2863-97
2871-97
2912-97
2913-97
2932-97
2958-97
2960-97
2981-97
3010-97
3037-97
3048-97
3069-97
3104-97
3105-97
3134-97
3135-97
3140-97
3154-97
3166-97
3267-97
3312-97

188926
188929
188044
188050
190695
188058
188947
188962
189739
188972
188973
194633
188982
188992
189746
189405
188068
188073
190699
189786
189418
188462
188480
188493
189423
190154
188513
189023
189024
188534
188535
188537
190708
190710
189043
190160

3334-97
3358-97
3379-97
3395-97
3396-97
3465-97
3467-97
3468-97
3561-97
3612-97
3668-97
3691-97
3757-97
3758-97
3759-97
3760-97
3761-97
3762-97
3763-97
3764-97
3765-97
3845-97
3846-97
442-98
800-98
1396-98
1907-98
1984-98
2098-98
2131-98
2188-98
2196-98
2222-98

189076
189087
189231
200437
189109
191360
188598
188599
188619
206583
189473
189476
190990
190991
190992
193157
190993
190994
190995
190996
195133
189824
189825
189931
189986
190447
191590
191611
190943
192561
191218
183575
193556

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

92995
19.2.1917
16.2.2007
16.2.2017
8855
16.2.1917
30
30 - Kakao, čokoláda, čokoládové cukrovinky, čokoládové sušienky, cukrovinky, bonbóny orechové alebo ovocné, kryštalizované kvetiny z preváraného cukru.

(540) Cadbury
(732) Cadbury Limited, Bournville, Birmingham, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)

97103
26.9.1927
26.9.2007
26.9.2017
10363
26.9.1927
6

(510) Zámky, kľučky, kľúče, zámkové kovania, okenné
háky a upevňovadlá, okenné priečky, závory a skoby, pásové nosníky, žľabové nosníky, háky na klobúky a kabáty.
(540) Union
(732) Josiah Parkes & Sons Limited, Grower Street, Willenhall, West Midlands, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(511)

97605
9.9.1947
9.9.2007
9.9.2017
5155
9.9.1947
9.7.1997
2
2 - Dechtové farbivá.

(540) Chromolan
(732) Synthesia, a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17 Pardubice, Semtín, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

98506
31.10.1947
31.10.2007
31.10.2017
9532
31.10.1947
6, 7, 8, 9
Inštalačný materiál a armatúry. Stroje, strojové
zariadenia, najmä obrábacie stroje všetkých druhov a ich súčasti, obrábacie náradie a náčinie.
Náradie a náčinie všetkých druhov. Prístroje všetkých druhov a ich súčasti.

(540)

(591) červená, biela
(732) TOS, a. s., Stankovského 1892, 250 88 Čelákovice, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

99106
9.12.1947
9.12.2007
9.12.2017
403
9.12.1947
1, 3, 4, 5, 10
Liečivá, drogy, chemikálie, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne; prípravky baktericídne, fungicídne, insekticídne, prostriedky na ničenie škodcov a ničenie rastlín; dezinfekčné prípravky; prípravky proti nákaze; čistiace prostriedky,
liečebné mydlá; éterické oleje, extrakty a esencie;
náplaste, obväzový a šijací materiál pre chirurgiu;
veterinárne séra, nástroje, laboratórne potreby.

(540) Amastol
(732) Biopharm, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a. s., Pohoří-Chotouň 55 - 56, 254 49
Jílové u Prahy, CZ;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

99113
9.12.1947
9.12.2007
9.12.2017
402
9.12.1947
1, 3, 4, 5, 10
Liečivá, drogy, chemikálie, farmaceutciké prípravky humánne a veterinárne; prípravky baktericídne, fungicídne, insekticídne, prostriedky na ničenie škodcov a ničenie rastlín; dezinfekčné prípravky; prípravky proti nákaze; čistiace prostriedky,
liečebné mydlá; éterické oleje; extrakty a esencie;
náplasti, obväzový a šijací materiál pre chirurgiu;
veterinárne séra, nástroje, laboratórne potreby.

(540) Aphlegmin
(732) Biopharm, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a. s., Pohoří-Chotouň 55 - 56, 254 49
Jílové u Prahy, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

101709
24.6.1947
24.6.2007
24.6.2017
10333
24.6.1947
7, 10, 12
Čerpadlá.

(540) Mono
(732) Mono Pumps Limited, Bristol, GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

117751
12.9.1947
12.9.2007
12.9.2017
1755
12.9.1947
6, 7, 9, 12, 14
6 - Kovové súčasti, zariadenia a príslušenstvá výrobkov, neuvedené v iných triedach.
7 - Stroje a náradie, najmä k optickým zariadeniam, ich súčasti a príslušenstvá všetkých druhov,
náradie a zariadenia všetkých druhov a na všetky
účely.
9 - Prístroje a stroje, najmä prístroje s optickým
zariadením a ich súčasti, fotografické prístroje,
ich súčasti a príslušenstvo všetkých druhov, najmä fotografické prístroje, snímacie a zväčšovacie
prístroje všetkých druhov, ich súčasti a príslušenstvo, kinematografické prístroje a zariadenia, najmä kinematografické snímacie prístroje, jednoduché, poloautomatické a automatické, ich súčasti a príslušenstvo, panoramatické komory, fotografické náradie, zariadenia a príslušenstvo všetkých druhov, najmä statívy, maskovacie zariadenia pre zväčšovacie prístroje, zaostrovacie zariadenia, retušovacie pištole, premietacie prístroje
zariadenia, ich súčasti a príslušenstvo všetkých
druhov, jednoduché i automatické kinematografy, episkopy, epidiaskopy, prístroje a zariadenia
na záznam a reprodukciu zvuku, ich súčasti a príslušenstvo, pozorovacie prístroje a zariadenia,
najmä zariadenia s meracím zariadením, ich súčasti a príslušenstvo, najmä ďalekohľady a periskopy všetkých druhov a astronomické prístroje
a zariadenia, meracie a registračné prístroje, náradie a zariadenia všetkých druhov na všetky účely, najmä mechanické a optické rýchlomery, diaľkomery, fotometre, kolorimetre, polarizačné a spektrálne aparáty a zariadenia, interferometre, aférometre, röntgenospektrometre, refraktometre, ich
súčasti a príslušenstvo, topografické prístroje, náradie a zariadenia všetkých druhov, najmä buzoly, tachometre, stereotachografy, stereoplanigrafy, triangulátory a meracie pomôcky, teodolity, nivelizačné prístroje, kinoteodolity, ich súčasti a príslušenstvo,vyhodnocovacie prístroje, náradie a zariadenia všetkých druhov, najmä reštitučné prístroje, stereokomparátory a stereoskopy, ich súčasti a príslušenstvo, fyzikálne, lekárske a laboratórne prístroje, najmä trichinoskopy, mikroskopy,
mikrotómy, analytické váhy, oftalmoskopy a endoskopy, ich súčasti a príslušenstvo, signalizačné
prístroje, náradie a zariadenia všetkých druhov,
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ich súčasti a príslušenstvo, svetelné prístroje, náradie a zariadenia všetkých druhov, ich súčasti
a príslušenstvo, zvukové prístroje, náradie a zariadenia, ich súčasti a príslušenstvo, meracie dielenské prístroje, náradie a zariadenia všetkých
druhov, najmä mikrometre, ručičkové a optické
prístroje na meranie dĺžok, koncové mierky, kalibre, vlasové pravítka, dielenské mikroskopy,
profilové projektory, ich súčasti a príslušenstvo,
regulačné zariadenia najmä na stroje, prístroje, strojové zariadenia, výrobky jemnej mechaniky a optiky všetkých druhov a ich súčasti, optické prístroje a zariadenia pre telegrafiu a telefóniu, ich súčasti a príslušenstvo, optický tovar všetkých druhov, najmä šošovky jednoduché a zložité, objektívy, hranoly, zrkadlá, reflektory, filtre, kondenzory, zameriavacie doštičky, planparalelné dosky.
12 - Zariadenia, súčasti a príslušenstvá pozemných
vozidiel, signalizačné prístroje, reflektory a filtre.
14 - Zariadenia, súčasti a príslušenstvá na všetky
uvedené výrobky zhotovené z drahých kovov.
(540) MEOPTA
(732) Meopta Přerov, a. s., Kabelíkova 1, 750 58 Přerov, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

153334
31.3.1958
30.7.2007
30.7.2017
11530
30.7.1957
5
5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky.

(540) MYSOLINE
(732) ACORUS Therapeutics Ltd., Office Vilage, Chester Business Park, Chester CH4 9QZ, GB;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)
(540)

157373
15.6.1967
23.2.2007
23.2.2017
39902
23.2.1967
33
33 - Rum.

(591) zlatá, červená, čierna
(732) Havana Rum and Liquors, S.A., 305, 44 - Street,
Playa, Havana City, CU;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)
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157524
18.8.1967
19.6.2007
19.6.2017
40301
19.6.1967
1
Chemické výrobky na použitie v priemysle.

(732) Shell International Petroleum Company Limited,
Londýn S. E. 1, GB;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

157884
21.2.1967
26.9.2007
26.9.2017
40634
26.9.1967
5
Liečivé prípravky pôsobiace ako psychotropné
činidlá.

(540) PRAXITEN
(732) Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

157928
8.3.1968
5.9.2007
5.9.2017
40575
5.9.1967
5
5 - Inhalačné prostriedky.

(540) VICKS
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

157929
8.3.1968
5.9.2007
5.9.2017
40579
5.9.1967
3, 5
5 - Laxatívne pilulky, zdravotné masti pri chorobách ako záškrt, nádcha, zápal pľúc, katar, zápal
mandlí, bronchitída, bolesť v hrdle, čierny kašeľ,
astma, spáleniny, odreniny, vyvrtnutia, bodnutie hmyzom, neuralgia, ekzém, mokvajúca vyrážka, svrbivé hemoroidy, opareniny a reumatické bolesti;
liečivý prípravok používaný pri liečení alebo prevencii nádchy a ochorení nosohltana; kvapky proti kašľu, antiseptiká, kloktadlá
3 - Ústne vody, látky na odstránenie zápachu z úst
a lotiony.

(540) VICK
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

157930
8.3.1968
5.9.2007
5.9.2017
40576
5.9.1967
5
5 - Masť - prchavá (alebo gél).

(540) VAPORUB
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

158258
12.7.1968
5.9.2007
5.9.2017
40587
5.9.1967
3
3 - Kozmetické prípravky a kozmetické výrobky,
lak na nechty, prípravky na odstraňovanie laku
na nechty, toaletné prípravky a potreby, prípravky
na pestovanie zubov a vlasov, voňavky, mydlá.

(540) MINERS
(732) MINERS INTERNATIONAL LIMITED, 3 Imperial Court, Magellan Close, ANDOVER, Hampshire SP10 5NT, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

158597
21.1.1969
12.2.2008
12.2.2018
41354
12.2.1968
11, 37, 42
Vyhrievacie prístroje, hlavne pre priemyselné zariadenia, služby pre konštrukciu, inštaláciu, udržiavanie a opravy, poradenské služby, projekčné
a inžinierske služby, všetko v súvislosti s chemickým priemyslom, energetickými závodmi a závodmi na petrolejovú rafináciu a ich zariadením, poradenské služby v súvislosti s navrhovaním a prevádzaním chemických operácií.

(540) SRT
(732) ABB LUMMUS GLOBAL, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Bloomfield,
New Jersey, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

158642
11.2.1969
20.8.2008
20.8.2018
42175
20.8.1968
29
Rastlinné jedlé oleje a tuky.

(540) HELIOL
(732) Palma - Tumys, a. s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, SK;
(740) Nogová Elena, Modra, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

158763
14.3.1969
15.11.2007
15.11.2017
40862
15.11.1967
9, 16
Kancelárske stroje a prístroje všetkých druhov
vrátane tlačiarenských, fotokopírovacích a rozmnožovacích strojov a prístrojov, písacie a počítacie stroje, súčasti uvedených výrobkov.

(540)

(732) RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

161672
23.10.1973
7.7.2007
7.7.2017
40369
7.7.1967
1, 3, 5, 10, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Výrobky chemické a farmaceutické, kozmetické,
odevné a textilné, výrobky pre domácnosť, pokiaľ
patria do triedy 21; hračky; výrobky pre deti, pokiaľ patria do triedy 3, 5, 10, 16 a 21; latex a iné
syntetické materiály, pokiaľ patria do triedy 1 a 17
a výrobky z latexu a iných syntetických materiálov, pokiaľ patria do triedy 10, 20, 21, 22, 23, 26
a 27.

(540) PLAYTEX
(732) Sara Lee Corporation a Maryland Corporation, 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163678
22.5.1978
25.11.2007
25.11.2017
50349
25.11.1977
6, 9, 11
Spojky vykurovacie, pružné, koľajnicové. Ističe
všetkých druhov, relé, stýkače s príslušenstvom,
pružné poistky, náhradné diely, drobné ističe, veľké ističe, vačkové spínače a ovládače, tlakové spínače, plavákové spínače, koncové spínače, ističe
kataraktové, nadprúdové kataraktové relé. Vodárenské komplety.

(540)

(732) OEZ, s. r. o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 11 - 2007 - SK (obnovené ochranné známky)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163819
11.9.1978
23.11.2007
23.11.2017
50345
23.11.1977
30
Kakao, čokoláda, čokoládové cukrovinky a cukrovinky, ktoré sú určené na lekárske účely, sušienky
(okrem sušienok pre zvieratá).

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(540)

(732) Cadbury Limited, Bournville, Birmingham, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163897
20.11.1978
13.10.2007
13.10.2017
50245
13.10.1977
30
Korenie všetkých druhov.

(540) SAROMEX
(732) BUSH BOAKE ALLEN LIMITED, Blackhorse
Lane, London, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166944
8.6.1988
8.9.2007
8.9.2017
55296
8.9.1987
29
Mäso, ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov, hydina, zverina; mäsové výťažky, konzervovaná sušená a varená zelenina a ovocie; rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné mliečne výrobky vrátane mliečnych nápojov, jedlé oleje a tuky; konzervované potraviny; zelenina naložená v octe.

(540) PETER PAN
(732) Hunt-Wesson, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Fullerton, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166969
4.7.1988
12.11.2007
12.11.2017
55372
12.11.1987
1
Umelé sladidlá.

(540) DIANER
(732) NeraAgro, spol. s r. o., ul. Práce 657, 277 11 Neratovice, CZ;
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167089
9.11.1988
28.10.2007
28.10.2017
55349
28.10.1987
9
Antény, držiaky, zmiešavače na spoločné televízne antény, separátory, odbočky, oddeľovače, útlmové články, smerové konektory, prispôsobovacie transformátory, fiktívne zaťažovacie odpory,
zosilňovače, boostre, meniče, koaxiálne káble, konektory, súmerné, izolované elektrické vodiče, televízne a rádiové prijímače, satelitné televízne prijímače, súčasti s príslušenstvá uvedených výrobkov.

(540)

(732) Masprodenkoh Kabushikikaisha, Nisshin-cho, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

167123
6.12.1988
21.4.2008
21.4.2018
55639
21.4.1988
5
Farmaceutické prípravky na použitie v terapii hypercholesterolémie.

(540) MEVACOR
(732) Merck & Co., Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New Jersey, One Merck Drive, Whitehouse Station, NJ 08889-0100, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

167170
3.2.1989
2.8.2008
2.8.2018
55799
2.8.1988
29
Jedlé oleje a tuky.

(540) FRITOL
(732) PALMA-TUMYS, a. s. Bratislava, Račianska 76,
836 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
9 (511)
(510)

167178
10.2.1989
28.9.2007
28.9.2017
55319
28.9.1987
9
Elektronické meracie a zobrazovacie prístroje vrátane osciloskopov, spektrálnych analyzátorov, monitorov, impulzových a signálnych generátorov,
kamier, napájacích zdrojov, súčastí a príslušenstva
týchto prístrojov.
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(540) TEK
(732) Tektronix, Inc., 14200 SW Karl Braun Drive, Beaverton, Oregon 97077-0001, US;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

167440
15.11.1989
28.10.2007
28.10.2017
55351
28.10.1987
7
Stroje na opracovanie mramoru, žuly a aglomerovaného mramoru.

(540) BRETON S.P.A.
(732) Breton S.P.A., Treviso, IT;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

167506
29.12.1989
26.8.2007
26.8.2017
55283
26.8.1987
5
Farmaceutické prípravky.

(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)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179884
13.2.1998
2.7.2007
2.7.2017
1375-96
2.7.1997
5.11.1997
6.5.1998
29, 30
29 - Sušená smotana do kávy.
30 - Prášková pochutina do kávy, polievok a omáčok.

(540) Coffee Creamer
(732) MASPEX, Sp. z o. o., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, PL;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

179921
13.2.1998
17.7.2007
17.7.2017
2047-97
17.7.1997
5.11.1997
6.5.1998

7 (511) 9, 37, 42
(511) 9 - Elektronické riadiace systémy, počítačový softvér.
37 - Montáž, inštalácia a servis uvedených zariadení.
42 - Konzultácie a poradenstvo v oblasti nasadzovania riadiacich systémov, konfigurácia elektronických riadiacich systémov, projekčná činnosť pre
riadiace systémy, meranie a reguláciu, inžinierska činnosť pre riadiace systémy, meranie a reguláciu, vývoj špeciálneho softvéru, vývoj vlastného softvéru na riadenie technológií.
(540)

(732) CSE-Servelec, s. r. o., Piaristická 2, 949 01 Nitra, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179922
13.2.1998
17.7.2007
17.7.2017
2048-97
17.7.1997
5.11.1997
6.5.1998
9, 42
9 - Elektronické riadiace systémy, počítačový softvér.
42 - Konfigurácia elektronických riadiacich systémov, inžinierska činnosť v riadiacich systémoch
a riadení technológie, vývoj špeciálneho softvéru, vývoj vlastného softvéru na riadenie technológií.

(540) LINARIA
(732) CSE-Servelec, s. r. o., Piaristická 2, 949 01 Nitra, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180027
17.3.1998
3.9.2007
3.9.2017
2512-97
3.9.1997
10.12.1997
3.6.1998
3, 5, 21
3 - Prípravky vrátane kozmetických na ošetrovanie, čistenie a dezinfekciu zubov a ústnej dutiny,
najmä zubné pasty, gély, ústne vody, tablety a prášky (s výnimkou medicinálnych); prípravky ústnej
hygieny (s výnimkou medicinálnych); ústne dezodoranty a osviežovače vo všetkých formách (s výnimkou medicinálnych); čistiace a leštiace prípravky na umelý chrup a zubné protézy.
5 - Medicinálne prípravky na ošetrovanie, čistenie a dezinfekciu zubov a ústnej dutiny, najmä
zdravotné zubné pasty, gély, ústne vody, tablety
a prášky; lekárenské prípravky na údržbu zubov;
liečivé prípravky na zuby; liečebné žuvačky; stomatologické materiály, najmä materiály na plombovanie zubov a odtlačky, lepidlá, tmely, laky,
cementy, brusivá, modelovacie hmoty pre dentistov.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 11 - 2007 - SK (obnovené ochranné známky)

21 - Drobné náradie a prenosné nádoby na domáce a kuchynské účely ako kuchynské nádoby,
vedrá, plechové misky, misky z plastických alebo
iných hmôt, strojčeky na mletie, sekanie, lisovanie a pod, umývacie a toaletné potreby, pomôcky
na upratovanie, čistiace prostriedky, sklenený tovar, výrobky z porcelánu a kameniny.

21 - Zubné kefky vrátane elektrických; držiaky na
zubné kefky; zubné špáradlá a držiaky na zubné
špáradlá, dentálne nite a pásky.
(540) perl-a-med
(732) FEMINIA LLC, 30 Old Rudnick Lane, Dover,
DE 19901, US;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

183235
10.12.1998
25.8.2007
25.8.2017
2440-97
25.8.1997
8.7.1998
12.3.1999
32, 33, 35
32 - Šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov.
35 - Propagačná činnosť.

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

183575
15.1.1999
20.8.2008
20.8.2018
2196-98
20.8.1998
7.10.1998
13.4.1999
3
Mydlá.

(540) VOUX
(732) PALMA - TUMYS, a. s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186216
23.6.1999
21.2.2007
21.2.2017
556-97
21.2.1997
12.3.1999
10.9.1999
9, 11, 21
9 - Prístroje a nástroje určené na prenášanie rozkazov, prístroje a nástroje na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje fotografické, kinematografické, optické vrátane premietačov obrazu a zväčšovacích prístrojov, prístroje a nástroje na váženie a meranie,
prístroje na záznam a reprodukciu hovoreného
slova, hudby a obrazu, zapisovacie pokladne a počítacie stroje.
11 - Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia a zariadenia na výrobu pary, zariadenia pre varenie
a pečenie, chladenie, zmrazovanie, vetranie, odsávanie a vysávanie vrátane klimatizačných zariadení alebo zariadení na úpravu vzduchu.
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(540)

(732) Rábek Tibor, Horná Kráľová 704, 951 32 Horná
Kráľová, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

186446A
20.7.1999
4.3.2007
4.3.2017
667-97A
4.3.1997
13.4.1999
8.10.1999
32
32 - Špeciálne sirupy, šťavy a nealkoholické nápoje vrátane nápojov pre diabetikov a dietetikov.

(540) SHARK
(732) OSOTSPA COMPANY LIMITED, 348 Ramkhamhaeng Road, Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240, TH;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186485
20.7.1999
17.3.2007
17.3.2017
787-97
17.3.1997
13.4.1999
8.10.1999
6, 9, 11, 17, 20, 21, 28
6 - Káble a drôty z obyčajných kovov s výnimkou elektrických.
9 - Prístroje elektrické.
11 - Zariadenia na osvetľovanie.
17 - Ohybné rúry a hadice.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy.
21 - Domáce potreby, výrobky zo skla, porcelánu.
28 - Ozdoby na vianočný stromček.

(540) DOM SVETLA
(732) Kytková Alojzia, Ing., Dom svetla, Štefánikova 28,
917 01 Trnava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186513
20.7.1999
21.4.2007
21.4.2017
1108-97
21.4.1997
13.4.1999
8.10.1999
21
21- Handry navlhčené a impregnované viacúčelovým koncentrátom.
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(540) L.O.C.
(732) ALTICOR INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186817
16.8.1999
9.4.2007
9.4.2017
991-97
9.4.1997
396 43 767.2,
9.10.1996
DE
7.5.1999
8.11.1999
9, 16
9 - Softvér pre počítačový operačný systém, počítačové programy na vývoj a realizovanie iných
počítačových programov na počítačoch, počítačových sieťach a globálnych komunikačných sieťach a inštrukčné manuály predávané spoločne
s nimi, počítačové programy na použitie pri navigácii, prehľadávaní/prezeraní, prenose a distribúcii informácií a prezeraní iných počítačových
programov na počítačoch, počítačových sieťach
a globálnych komunikačných sieťach, inštrukčné
manuály predávané spoločne s nimi, počítačové
programy na použitie pri výstavbe počítačových
sietí, zariadenia na spracovanie dát a počítače,
periférne zariadenia počítačov, zariadenia na vstup
dát, zariadenia na výstup dát, zariadenia na ukladanie dát a zariadenia na prenos dát, počítačové
programy a bázy dát, počítačový hardvér a softvér vrátane počítačového softvéru na aplikáciu
v oblasti sietí a systémového riadenia, rovnako
ako aj vývoj ďalšieho softvéru, počítačový hardvér a softvér vrátane počítačového softvéru na
vstup a vyvolanie informácií v Internete a World
Wide Web, počítačové programy na použitie internetu a World Wide Web, počítačové programy
distribuované on-line cez Internet a World Wide
Web, počítačový hardvér a softvér, najmä na prístup k internetovým systémom a na použitie týchto systémov, operačné a užívateľské inštrukcie
pre počítače a počítačový softvér uložený v digitálnej forme, najmä na disketách alebo CD-ROM.
16 - Inštruktážne manuály, tlačené materiály a publikácie, najmä pre počítače, počítačové programy a inštruktážne manuály predávané spoločne
ako celok.

7 (511) 9, 37, 41
(511) 9 - Prístroje a zariadenia na nahrávanie, prenos
a reprodukciu zvuku alebo obrazu; rádioprijímače a videoprijímače; autorádiá; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; magnetofóny, magnetoskopy; reproduktory, amplióny; gramofónové platne; magnetické nosiče údajov, magnetické
médiá, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, hlavne pásky, záznamové disky, magnetické disky, pásky na zvukové nahrávanie; pásky
na čistenie nahrávacích hláv; prístroje na čistenie
zvukových diskov; demagnetizačné zariadenia na
magnetické pásky; televízne zariadenia; stereoskopické zariadenia; zariadenie na zábavu prispôsobené na použitie s televíznym prijímačom,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače; zosilňovače; počítačové klávesnice, tlačiarne k počítačom, meniče diskov do počítačov; nahrané počítačové programy; magnetické páskové jednotky do počítačov; kompaktné disky; videokazety; optické prístroje a nástroje; optické nosiče údajov, optické disky, optické
kompaktné disky; kamery; kreslené filmy; neónové reklamy; exponované kinofilmy, exponované
filmy; audiovizuálna technika na výučbu.
37 - Montáž, inštalácia, opravy, údržba a servis
výrobkov uvedených v triede 9 tohto zoznamu.
41 - Prenájom a požičiavanie filmov, prenájom
kinematografických filmov; požičiavanie filmových premietačiek a ich súčastí; prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov; prenájom
videorekordérov; požičiavanie videopások; služby nahrávacieho štúdia; výroba videofilmov;
prenájom zvukových nahrávacích zariadení.
(540)

(732) Juraj ORVAN - DOORZ MUSIC & VIDEO, Národná 3, 010 01 Žilina, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187172
20.9.1999
5.5.2007
5.5.2017
1215-97
5.5.1997
11.6.1999
10.12.1999
31
Nespracované poľnohospodárske, záhradkárske
a lesné produkty, osivá a obilniny, ktoré nie sú
zahrnuté v iných triedach; živé zvieratá; čerstvé
ovocie a zelenina; semená; rastliny, živé a sušené
kvety; slad.

(540) JAVABEANS
(732) Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle,
Santa Clara, CA 95054, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

(732) Chiquita Brands L.L.C., 250 E.5th Street, Cincinnati, Ohio 45230, US;
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK;

187147
20.9.1999
25.3.2007
25.3.2017
917-97
25.3.1997
11.6.1999
10.12.1999
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187551
19.10.1999
9.7.2007
9.7.2017
1929-97
9.7.1997
12.7.1999
18.1.2000
9, 17
9 - Protipožiarna technika, napr. hasiace prístroje, dýzy požiarnych hadíc, filtre na dýchacie masky, protipožiarne ochranné odevy, azbestové odevy na ochranu proti ohňu, azbestové rukavice.
17 - Azbestové zásteny pre požiarnikov, azbestové
ochranné štíty pre požiarnikov, požiarne hadice.

(540)

(591) farebná
(732) PYRONOVA, s. r. o., Strelecká 1, 931 01 Šamorín, SK;
(740) Reklamná agentúra PRAGMA, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187557
19.10.1999
14.7.2007
14.7.2017
2000-97
14.7.1997
12.7.1999
18.1.2000
37
Stavebníctvo.
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(450) 18.1.2000
7 (511) 19
(510) Izolačné stavebné sklo.
(540) FESTTERM
(732) FEST GLAS, s. r. o., Holubyho 83, 902 01 Pezinok, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187560
19.10.1999
14.7.2007
14.7.2017
2003-97
14.7.1997
12.7.1999
18.1.2000
19
Izolačné stavebné sklo.

(540) FESTTERM K
(732) FEST GLAS, s. r. o., Holubyho 83, 902 01 Pezinok, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540) FEST GLAS s.r.o.
(732) FEST - Glas, spol. s r. o., Holubyho 83, 902 01 Pezinok, SK;

187584
19.10.1999
13.8.2007
13.8.2017
2302-97
13.8.1997
12.7.1999
18.1.2000
16, 29, 30, 32
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály.
29 - Konzumné mlieka, smotany, mliečne nátierky, syry, mliečne dezerty.
30 - Mrazené krémy.
32 - Ovocné nápoje.

(540)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

187558
19.10.1999
14.7.2007
14.7.2017
2001-97
14.7.1997
12.7.1999
18.1.2000
37
Stavebníctvo.

(591) biela, modrá, čierna
(732) FEST GLAS, s. r. o., Holubyho 83, 902 01 Pezinok, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

187559
19.10.1999
14.7.2007
14.7.2017
2002-97
14.7.1997
12.7.1999

(732) AGRO TAMI, s.r.o., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187725
17.11.1999
12.8.2006
12.8.2016
2120-96
12.8.1996
6.8.1999
14.2.2000
2, 16, 17
2 - Všetky farby v triede 02 zahŕňajúce alumíniové farby, anilínové farby, azbestové farby, baktericídne farby, bieloby, čerň, farby a nátery na
dechtovú plsť, emailové farby, farby na drevo a imitácie dreva, farby na hračky, farby na kovové výrobky, farby na kožu, farby na sklo a keramiku,
farby na obuv, farby na papier, farby na textílie,
farby pre priemysel, remeselnú a umeleckú výrobu, garbiarske farby, glejové farby, ohňovzdorné
farby, tlačiarske farby, moridlá, mínium, nátery,
ochranné nátery, platinová farba, vodové náterové farby, základné náterové farby, základné nátery, značkovacie farby pre zvieratá; všetky farbivá
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36 - Leasing z odboru počítačového hardvéru, počítačového softvéru, počítačových periférnych zariadení, počítačových systémov a počítačových sietí.
37 - Počítačové služby, najmä inštalácia, údržba
a oprava počítačového hardvéru, počítačového softvéru, počítačových periférnych zariadení, počítačových systémov a počítačových sietí.
42 - Počítačové služby, najmä konzultačné a poradenské služby z odboru počítačového hardvéru,
počítačového softvéru, počítačových periférnych
zariadení, počítačových systémov, počítačových
sietí, zabezpečenia počítačov a návrhu integrovaných obvodov; služby návrhu počítačového softvéru a sietí; služby grafického a softvérového poradenstva na zaistenie, že určitá grafika alebo softvér bude fungovať na použitie v spojení s určitým
počítačovým hardvérom; plánovanie zotavenia z počítačových katastrof; služby dátovej obnovy; služby počítačovej diagnostiky; integrácia počítačových systémov a počítačových sietí; služby týkajúce sa maloobchodného predaja a opätovného
predaja patriace do tejto triedy z odboru počítačového hardvéru, počítačového softvéru, počítačových periférnych zariadení, počítačových systémov a počítačových sietí.

v triede 2 zahŕňajúce alizarínové farbivá, annotto,
auramín, farbivá potravinárske, farbivá sladové,
farbivá na drevo, farbivá na kožu, farbivá do likérov, farbivá do masla, farbivá do nápojov, farbivá do piva, indigo, karbónová čerň, karmínová
červeň, kurkuma, moridlá, pigmenty, oxid kobaltitý, oxid titaničitý, oxid zinočnatý, strieborné emulzie, šafran, žlté drevo.
16 - Vodové farby.
17 - Izolačné náterové farby.
(540)

(732) MARCA CZ s. r. o., Přišimasy č. p. 124, 282 01
Kolín, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187941
17.11.1999
22.7.2007
22.7.2017
2107-97
22.7.1997
6.8.1999
14.2.2000
9, 16, 36, 37, 42
9 - Počítačový hardvér, najmä počítače, počítače
triedy mainframe; zobrazovacie zariadenie, klávesnice, monitory, servery, integrované obvody,
diskové jednotky, počítačové pamäťové jednotky, dosky rozhrania, ukazovacie zariadenia - myši, podložky pod myši, periférne zariadenia, tlačiarne a periférne zariadenia tlačiarní, tlačené
obvody obsahujúce elektrické súčiastky a zásuvky, procesory a pamäte; počítačové operačné systémy; počítačové programy na použitie na spracovanie obrazu; počítačové programy na použitie
v počítačových sieťach; počítačové programy na
použitie v počítačovej emulácii; počítačové programy na použitie v elektronickej pošte; počítačové programy na vytváranie grafických rozhraní; počítačové programy na použitie v správe báz
dát; počítačové programy na spracovanie dokumentov; počítačové programy na použitie v zabezpečení počítačov; počítačové programy na použitie vo vývoji počítačových programov, programovacích jazykov, súborov softvérových nástrojov a kompilátorov; počítačové programy na
použitie vo vývoji, spúšťaní a správe iných počítačových programov na počítačoch, počítačových
sieťach a globálnych počítačových sietí; počítačové programy na použitie v navigácii, prehliadaní, prenose informácií, distribúcii a prehliadaní iných počítačových programov na počítačoch, počítačových sietí a globálnych počítačových sietí; počítačové programy stiahnuteľné z globálnych počítačových sietí; užívateľské príručky
predávané s predchádzajúcimi položkami.
16 - Tlačené materiály a publikácie, najmä užívateľské príručky, knihy, brožúry, záznamové lis-ty,
biele stránky, katalógy, prospekty a časopisy
z odboru počítačov a informačnej technológie.

(540)

(732) SUN MICROSYSTEMS, INC., spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu Delaware, 2550 Garcia Avenue, Mountain View, California 94043-1100, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188044
17.11.1999
9.9.2007
9.9.2017
2570-97
9.9.1997
6.8.1999
14.2.2000
7
7 - Lisy (stroje na priemyselné využitie); kovoobrábacie stroje a ich súčasti vrátane mechanických
lisov, hydraulických lisov, strojových nožníc, kovacích strojov, ohýbacích strojov (ohýbačiek) a ich
súčasti; rezné nástroje (časti strojov); pridržiavacie mechanizmy na obrábacie stroje vrátane lisovadiel, kovacích foriem, foriem na formovanie
plastických výrobkov; formovacie stroje a ich
súčasti vrátane strojov na formovanie plastických
výrobkov a ich súčasti; roboty (stroje) a ich súčasti vrátane robotov (strojov) na priemyselné využitie a ich súčasti; 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)

(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)

188050
22.11.1999
12.9.2007
12.9.2017
2608-97
12.9.1997
6.8.1999
14.2.2000
7, 12, 37
7 - Motory a ich časti.
12 - Motory vozidiel a ich časti.
37 - Servis, oprava, obnova a rekonštrukcia motorov a ich častí.

(540) CUMMINS
(732) CUMMINS, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Indiana, 500 Jackson Street, Columbus,
Indiana, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188058
22.11.1999
16.9.2007
16.9.2017
2687-97
16.9.1997
6.8.1999
14.2.2000
9, 16, 35, 37, 42
9 - Počítače, ich diely a príslušenstvá, počítačový
softvér, kopírovacie zariadenia a stroje, prístroje
na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku a obrazu, nosiče informácií, záznamové disky.
16 - Kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kopírovacie zariadenia.
35 - Reprografia dokumentov, kopírovanie; poradenstvo, služby v obchodnej činnosti.
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov; montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení.
42 - Počítačové programovanie, počítačový hardvér, tvorba softvéru, inštalácia, spúšťanie a aktualizovanie počítačových programov, výroba
soft-véru, poradenstvo odborné s výnimkou obchodné-ho, tlač, tlačenie, servis počítačových
programov.

(540)

(732) GC System a. s., Špitálka 41, č. p. 113, 602 00
Brno, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188068
22.11.1999
30.9.2007
30.9.2017
2871-97
30.9.1997
6.8.1999
14.2.2000
1, 9
1 - Röntgenové filmy, neexponované.
9 - Röntgenové prístroje a zariadenia, skúšobné prístroje.

(540)

(591) červená
(732) SlovaTest, spol. s r.o., Račianska 71, 832 59 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188073
22.11.1999
3.10.2007
3.10.2017
2912-97
3.10.1997
6.8.1999
14.2.2000
3
3 - Kozmetické a toaletné prípravky vrátane farieb
na vlasy, vlasových farebných prelivov a prípravkov na odfarbovanie, tónovanie vlasov.

(540) REVITALIQUE BY CLAIROL
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

188257
14.12.1999
20.12.2006
20.12.2016
3454-96
20.12.1996
10.9.1999
13.3.2000
18
Výrobky koženej galantérie.

(591) modrá, žltá
(732) Ing. Šutarík Jaroslav - IMBIZ, Mlynská 39, 052 01
Spišská Nová Ves, SK;
(740) Šutaríková Katarína, Ing., Spišská Nová Ves, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

188264
14.12.1999
17.1.2007
17.1.2017
194-97
17.1.1997
10.9.1999
13.3.2000
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7 (511) 9, 42
(511) 9 - Kancelárska a výpočtová technika, softvér.
42 - Poradenstvo v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky.
(540)

(732) Antre, a.s., Ďurkova 25, 949 01 Nitra, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188372
14.12.1999
18.7.2007
18.7.2017
2067-97
18.7.1997
10.9.1999
13.3.2000
12
Automobily, motorové dopravné prostriedky, motorové vozidlá, ich časti a súčasti uvedené v tr. 12.

(540) TAHOE
(732) GENERAL MOTORS CORPORATION, a Delaware corporation, West Grand Boulevard and
Cass Avenue, Detroit, Michigan 48202-5114, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188373
14.12.1999
18.7.2007
18.7.2017
2068-97
18.7.1997
10.9.1999
13.3.2000
12
Automobily, motorové dopravné prostriedky, motorové vozidlá, ich časti a súčasti uvedené v tr. 12.

(540) SUBURBAN
(732) GENERAL MOTORS CORPORATION, a Delaware corporation, West Grand Boulevard and
Cass Avenue, Detroit, Michigan 48202-5114, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188376
14.12.1999
18.7.2007
18.7.2017
2071-97
18.7.1997
10.9.1999
13.3.2000
12
Automobily, motorové dopravné prostriedky, motorové vozidlá, ich časti súčasti uvedené v tr. 12.

(540) KODIAK
(732) GENERAL MOTORS CORPORATION, a Delaware corporation, West Grand Boulevard and
Cass Avenue, Detroit, Michigan 48202-5114, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

188445
15.12.1999
3.9.2007
3.9.2017
2501-97
3.9.1997
10.9.1999
13.3.2000
32
32 - Aperitívy nealkoholické; arašidové mlieka ako
nealkoholické nápoje; nealkoholické koktaily; izotonické nápoje; ovocné šťavy; nealkoholické výťažky z ovocia; ovocné výťažky nealkoholické;
pivo; zázvorové pivo; sladové pivo; pivná mladinka; nápoje z nealkoholických štiav; nealkoholické nápoje z ovocných štiav; srvátkové nápoje;
prípravky na výrobu nápojov; príchuti na výrobu
nápojov; ovocné šťavy; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtených
vôd; lítna voda; minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnych vôd; selterská voda; minerálky; sódová voda; stolové vody; mušty; citronády; výťažky z chmeľu na výrobu piva a iných
nápojov; zeleninové šťavy; sirupy na výrobu malinoviek; prípravky na výrobu likérov; sladina;
hroznový mušt; orgeada; sóda; šerbety; nápoje
z paradajkovej šťavy; nealkoholické nápoje; nápoje z mandľového mlieka; pastilky na výrobu šumivých nápojov; šumivé nealkoholické nápoje;
tablety a prášky na prípravu šumivých nápojov;
prášky na výrobu šumivých nápojov; sýtené vody;
sýtené nealkoholické nápoje; sarsaparilový nápoj; ovocné nápoje; miešané nápoje nealkoholické.

(540)

(732) PINELLI, spol. s r. o., Svobodná Ves 50, 286 01
Čáslav, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188446
15.12.1999
3.9.2007
3.9.2017
2502-97
3.9.1997
10.9.1999
13.3.2000
32
Aperitívy nealkoholické; arašidové mlieka ako nealkoholické nápoje; nealkoholické koktaily; izotonické nápoje; ovocné šťavy; nealkoholické výťažky z ovocia; ovocné výťažky nealkoholické; pivo; zázvorové pivo; sladové pivo; pivná mladinka; nápoje z nealkoholických štiav; nealkoholické nápoje z ovocných štiav; srvátkové nápoje;
prípravky na výrobu nápojov; príchuti na výrobu
nápojov; ovocné šťavy; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtených
vôd; lítna voda; minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnych vôd; selterská voda; mi-
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nerálky; sódová voda; stolové vody; mušty; citronády; výťažky z chmeľu na výrobu piva a iných nápojov; zeleninové šťavy; sirupy na výrobu malinoviek; prípravky na výrobu likérov; sladina; hroznový mušt; orgeada; sóda; šerbety; nápoje z paradajkovej šťavy; nealkoholické nápoje; nápoje
z mandľového mlieka; pastilky na výrobu šumivých nápojov; šumivé nealkoholické nápoje; tablety a prášky na prípravu šumivých nápojov;
prášky na výrobu šumivých nápojov; sýtené vody; sýtené nealkoholické nápoje; sarsaparilový nápoj; ovocné nápoje; miešané nápoje nealkoholické.
(540) SEMTEX Drink
(732) PINELLI, spol. s r. o., Svobodná Ves 50, 286 01
Čáslav, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188447
15.12.1999
3.9.2007
3.9.2017
2503-97
3.9.1997
10.9.1999
13.3.2000
32
Aperitívy nealkoholické; arašidové mlieka ako nealkoholické nápoje; nealkoholické koktaily; izotonické nápoje; ovocné šťavy; nealkoholické výťažky z ovocia; ovocné výťažky nealkoholické;
pivo; zázvorové pivo; sladové pivo; pivná mladinka; nápoje z nealkoholických štiav; nealkoholické nápoje z ovocných štiav; srvátkové nápoje;
prípravky na výrobu nápojov; príchuti na výrobu
nápojov; ovocné šťavy; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtených
vôd; lítna voda; minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnych vôd; selterská voda; minerálky; sódová voda; stolové vody; mušty; citronády; výťažky z chmeľu na výrobu piva a iných
nápojov; zeleninové šťavy; sirupy na výrobu malinoviek; prípravky na výrobu likérov; sladina; hroznový mušt; orgeada; sóda; šerbety; nápoje z paradajkovej šťavy; nealkoholické nápoje; nápoje
z mandľového mlieka; pastilky na výrobu šumivých nápojov; šumivé nealkoholické nápoje; tablety a prášky na prípravu šumivých nápojov;
prášky na výrobu šumivých nápojov; sýtené vody; sýtené nealkoholické nápoje; sarsaparilový nápoj; ovocné nápoje; miešané nápoje nealkoholické.

(540) SEMTEX FORTE
(732) PINELLI, spol. s r. o., Svobodná Ves 50, 286 01
Čáslav, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

188448
15.12.1999
3.9.2007
3.9.2017
2504-97
3.9.1997
10.9.1999
13.3.2000
32

(510) Aperitívy nealkoholické; arašidové mlieka ako nealkoholické nápoje; nealkoholické koktaily; izotonické nápoje; ovocné šťavy; nealkoholické výťažky z ovocia; ovocné výťažky nealkoholické;
pivo; zázvorové pivo; sladové pivo; pivná mladinka; nápoje z nealkoholických štiav; nealkoholické nápoje z ovocných štiav; srvátkové nápoje;
prípravky na výrobu nápojov; príchuti na výrobu
nápojov; ovocné šťavy; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtených
vôd; lítna voda; minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnych vôd; selterská voda; minerálky; sódová voda; stolové vody; mušty; citronády; výťažky z chmeľu na výrobu piva
a iných nápojov; zeleninové šťavy; sirupy na výrobu malinoviek; prípravky na výrobu likérov;
sladina; hroznový mušt; orgeada; sóda; šerbety; nápoje z paradajkovej šťavy; nealkoholické nápoje;
nápoje z mandľového mlieka; pastilky na výrobu
šumivých nápojov; šumivé nealkoholické nápoje;
tablety a prášky na prípravu šumivých nápojov;
prášky na výrobu šumivých nápojov; sýtené vody;
sýtené nealkoholické nápoje; sarsaparilový nápoj;
ovocné nápoje; miešané nápoje nealkoholické.
(540) NO DELIRIUM special drink
(732) PINELLI, spol. s r. o., Svobodná Ves 50, 286 01
Čáslav, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188449
15.12.1999
3.9.2007
3.9.2017
2505-97
3.9.1997
10.9.1999
13.3.2000
32
Aperitívy nealkoholické; arašidové mlieka ako nealkoholické nápoje; nealkoholické koktaily; izotonické nápoje; ovocné šťavy; nealkoholické výťažky z ovocia; ovocné výťažky nealkoholické;
pivo; zázvorové pivo; sladové pivo; pivná mladinka; nápoje z nealkoholických štiav; nealkoholické nápoje z ovocných štiav; srvátkové nápoje;
prípravky na výrobu nápojov; príchuti na výrobu
nápojov; ovocné šťavy; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtených
vôd; lítna voda; minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnych vôd; selterská voda; minerálky; sódová voda; stolové vody; mušty; citronády; výťažky z chmeľu na výrobu piva
a iných nápojov; zeleninové šťavy; sirupy na výrobu malinoviek; prípravky na výrobu likérov;
sladina; hroznový mušt; orgeada; sóda; šerbety; nápoje z paradajkovej šťavy; nealkoholické nápoje;
nápoje z mandľového mlieka; pastilky na výrobu
šumivých nápojov; šumivé nealkoholické nápoje;
tablety a prášky na prípravu šumivých nápojov;
prášky na výrobu šumivých nápojov; sýtené vody;
sýtené nealkoholické nápoje; sarsaparilový nápoj;
ovocné nápoje; miešané nápoje nealkoholické.

(540) DYNAMIT
(732) PINELLI, spol. s r. o., Svobodná Ves 50, 286 01
Čáslav, CZ;
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(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188450
15.12.1999
3.9.2007
3.9.2017
2506-97
3.9.1997
10.9.1999
13.3.2000
32
Aperitívy nealkoholické; arašidové mlieka ako nealkoholické nápoje; nealkoholické koktaily; izotonické nápoje; ovocné šťavy; nealkoholické výťažky z ovocia; ovocné výťažky nealkoholické;
pivo; zázvorové pivo; sladové pivo; pivná mladinka; nápoje z nealkoholických štiav; nealkoholické nápoje z ovocných štiav; srvátkové nápoje;
prípravky na výrobu nápojov; príchuti na výrobu
nápojov; ovocné šťavy; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtených
vôd; lítna voda; minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnych vôd; selterská voda; minerálky; sódová voda; stolové vody; mušty; citronády; výťažky z chmeľu na výrobu piva a iných
nápojov; zeleninové šťavy; sirupy na výrobu malinoviek; prípravky na výrobu likérov; sladina; hroznový mušt; orgeada; sóda; šerbety; nápoje z paradajkovej šťavy; nealkoholické nápoje; nápoje z mandľového mlieka; pastilky na výrobu šumivých nápojov; šumivé nealkoholické nápoje; tablety a prášky na prípravu šumivých nápojov; prášky na výrobu šumivých nápojov; sýtené vody; sýtené nealkoholické nápoje; sarsaparilový nápoj; ovocné
nápoje; miešané nápoje nealkoholické.

(540) ISOSPRINT
(732) PINELLI, spol. s r. o., Svobodná Ves 50, 286 01
Čáslav, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188451
15.12.1999
3.9.2007
3.9.2017
2507-97
3.9.1997
10.9.1999
13.3.2000
32
Aperitívy nealkoholické; arašidové mlieka ako nealkoholické nápoje; nealkoholické koktaily; izotonické nápoje; ovocné šťavy; nealkoholické výťažky z ovocia; ovocné výťažky nealkoholické;
pivo; zázvorové pivo; sladové pivo; pivná mladinka; nápoje z nealkoholických štiav; nealkoholické nápoje z ovocných štiav; srvátkové nápoje;
prípravky na výrobu nápojov; príchuti na výrobu
nápojov; ovocné šťavy; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtených
vôd; lítna voda; minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnych vôd; selterská voda; minerálky; sódová voda; stolové vody; mušty; citronády; výťažky z chmeľu na výrobu piva a iných
nápojov; zeleninové šťavy; sirupy na výrobu malinoviek; prípravky na výrobu likérov; sladina;
hroznový mušt; orgeada; sóda; šerbety; nápoje

z paradajkovej šťavy; nealkoholické nápoje; nápoje z mandľového mlieka; pastilky na výrobu
šumivých nápojov; šumivé nealkoholické nápoje;
tablety a prášky na prípravu šumivých nápojov;
prášky na výrobu šumivých nápojov; sýtené vody;
sýtené nealkoholické nápoje; sarsaparilový nápoj;
ovocné nápoje; miešané nápoje nealkoholické.
(540) EREKTUS
(732) PINELLI, spol. s r. o., Svobodná Ves 50, 286 01
Čáslav, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188462
14.12.1999
8.10.2007
8.10.2017
2960-97
8.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
18
Koža a imitácie kože a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; zvieracie kože,
usne; kufre, cestovné tašky, kabelky, náramen-né
tašky, peňaženky, náprsné tašky a mešteky na
peniaze; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky.

(540)

(732) TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY INDUSTRIES, INC.), No. 2-1, 2-chome, Nihonba-shi-Muromachi, Chuo-ku, Tokyo, JP;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188480
14.12.1999
9.10.2007
9.10.2017
2981-97
9.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
35, 36, 42
35 - Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti
obchodu; dražby; sprostredkovanie obchodnej činnosti.
36 - Činnosť realitnej kancelárie.
42 - Pohostinská činnosť.

(540) 1.národná aukčná spoločnosť
(732) 1. národná aukčná spoločnosť, s.r.o., Panská 27,
811 01 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

188493
14.12.1999
13.10.2007
13.10.2017
3010-97
13.10.1997
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(442) 10.9.1999
(450) 13.3.2000

prijímače

7 (511) 36
(511) 36 - Poisťovníctvo, finančné poradenstvo, služby
v oblasti financovania, služby v oblasti peňažníctva, služby v oblasti nehnuteľností.
(540) PRUDENTIAL
(732) Prudential IP Services Limited, Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

188513
14.12.1999
21.10.2007
21.10.2017
3069-97
21.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
5
5 - Farmaceutické prípravky a substancie.

(732) EISAI R&D Management Co., Ltd., 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188534
14.12.1999
24.10.2007
24.10.2017
3134-97
24.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
9
9 - Klávesnicové prepínače, súčiastky videomagnetofónov, magnetické hlavy, digitálne magnetofóny a ich súčiastky, integrované obvody, polovodičové a hybridné integrované obvody, elektronické tunery na televízory, rádiá a videomagnetofóny, vysokofrekvenčné modulátory na: interakčné
kompaktné disky, videomagnetofóny, videokamery, televízne hry a osobné počítače, medzifrekvenčné kmitočtové jednotky na: televízory, videomagnetofóny, audiomultiplex a vysokofrekvenčné modulátorové jednotky na satelitné vysielanie, telekomunikačné zariadenia (komponenty),
zariadenia na globálne určovanie polohy (Global
Positioning System) a ich súčiastky, vzostupné
a zostupné konvertory na káblovú televíziu, konektory, optické komponenty (moduly vyžarujúce a prijímajúce svetlo), senzory, obvodové panely, odpory, spínače, kondenzátory aj nastaviteľ-né,
cievky, anténové výhybky, filtre, oneskorova-če
vedenia (Delay lines), transformátory, napá-jacie
adaptéry, napájacie zdroje, jednotky diaľko-vého
ovládania, nabíjačky batérií, myši, trasovacie guľôčky (Track balls), obrazové skenery, pagingové

(Pagers),

riadiace

panely,
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mag-

netické zapisujúce a reprodukujúce prístroje ako
floppydisky a harddisky, zapisujúce a reprodukujúce prístroje na optické disky a ich komponenty na CD, CD-ROM, CD-R (Recordable - na nahrávanie), CD-E (Erasable - vymazateľné), digitálne videodisky.
(540)

(732) MITSUMI ELECTRIC CO., LTD., 2-11-2, Tsurumaki, Tama -shi, Tokyo, JP;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188535
14.12.1999
24.10.2007
24.10.2017
3135-97
24.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
9
9 - Klávesnicové prepínače, súčiastky videomagnetofónov, magnetické hlavy, digitálne magnetofóny a ich súčiastky, integrované obvody, polovodičové a hybridné integrované obvody, elektronické tunery na televízory, rádiá a videomagnetofóny, vysokofrekvenčné modulátory na: interakčné
kompaktné disky, videomagnetofóny, videokamery, televízne hry a osobné počítače, medzifrekvenčné kmitočtové jednotky na: televízory, videomagnetofóny, audiomultiplex a vysokofrekvenčné modulátorové jednotky na satelitné vysielanie, telekomunikačné zariadenia (komponenty),
zariadenia na globálne určovanie polohy (Global
Positioning System) a ich súčiastky, vzostupné
a zostupné konvertory na káblovú televíziu, konektory, optické komponenty (moduly vyžarujúce a prijímajúce svetlo), senzory, obvodové panely, odpory, spínače, kondenzátory aj nastaviteľ-né,
cievky, anténové výhybky, filtre, oneskorovače
vedenia (Delay lines), transformátory, napá-jacie
adaptéry, napájacie zdroje, jednotky diaľko-vého
ovládania, nabíjačky batérií, myši, trasovacie guľôčky (Track balls), obrazové skenery, pagingové
prijímače (Pagers), riadiace panely, mag-netické
zapisujúce a reprodukujúce prístroje ako floppydisky a harddisky, zapisujúce a reprodukujúce
prístroje na optické disky a ich komponen-ty na
CD, CD-ROM, CD-R (Recordable - na nahrávanie), CD-E (Erasable - vymazateľné), digitálne videodisky.

(540)

(732) MITSUMI ELECTRIC CO., LTD., 2-11-2, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo, JP;
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(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188537
14.12.1999
24.10.2007
24.10.2017
3140-97
24.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
5, 10
5 - Farmaceutické prípravky, diagnostické činidlá,
diagnostické rozmanité činidlá na analýzu moču,
diagnostické rozmanité činidlá na analýzu krvi,
diagnostické rozmanité činidlá na analýzu vydychovaného vzduchu, diagnostické činidlá na fenolsulfónftaleínový test, diagnostické činidlá na
meranie glukózy, diagnostické činidlá na meranie
glykohemoglobínu, diagnostické činidlá na meranie amónia, diagnostické činidlá na meranie
ketónových teliesok a diagnostické činidlá na
meranie glykoalbumínu.
10 - Lekárske prístroje a nástroje, diagnostické
prístroje na analýzu moču, diagnostické prístroje
na analýzu krvi, diagnostické prístroje na analýzu
vydychovaného vzduchu, diagnostické osmometre na telesné tekutiny, diagnostické prístroje na
fenolsulfónftaleínový test, diagnostické prístroje
na meranie elektrolytov v telesných tekutinách, diagnostické prístroje na meranie glukózy, diagnostické prístroje na meranie glykohemoglobínu, diagnostické prístroje na meranie amónia, diagnostické prístroje na meranie ketónových teliesok,
diagnostické prístroje na meranie glykoalbumínu,
diagnostické prístroje na meranie obsahu solí v kostiach, elektródy na lekárske účely, diely, vybavenie a príslušenstvo všetkých uvedených výrobkov, všetko zahrnuté v tejto triede.

(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

(540) MADIT SEMPRIMA
(732) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava,
SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

(540)

(732) ARKRAY, Inc., 57 Nishi Aketa-cho, Higashi-kujo, Minami-ku, Kyoto, JP;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

188598
14.12.1999
25.11.2007
25.11.2017
3467-97
25.11.1997
10.9.1999
13.3.2000
4
Motorové oleje, priemyselné oleje.

(732) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava,
SK;

188599
14.12.1999
25.11.2007
25.11.2017
3468-97
25.11.1997
10.9.1999
13.3.2000
4
Motorové oleje, priemyselné oleje.

188619
14.12.1999
3.12.2007
3.12.2017
3561-97
3.12.1997
10.9.1999
13.3.2000
32, 33, 35
Pivá; minerálne vody; šumivé nápoje a iné nápoje nealkoholické; ovocné nápoje a šťavy; sirupy a
iné prípravky na zhotovovanie nápojov; nealkoholické aperitívy; izotonické nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia; príchuti na výrobu nápojov; stolové vody; sódová voda; zeleninové šťavy; výťažky z chmeľu na výrobu piva; prípravky
na výrobu likérov; hroznový mušt; šerbety; nealkoholické koktaily; prípravky na výrobu sýtených
vôd; prípravky na výrobu minerálnych vôd; tablety a prášky na prípravu šumivých nápojov; sýtené nápoje nealkoholické.
33 - Alkoholické nápoje; výťažky z ovocia (alkoholické); liehové esencie; liehové výťažky; alkoholické nápoje obsahujúce ovocie.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných informácií; obchodný alebo podnikateľský prieskum; služby a poradenstvo
v obchodnej činnosti; sprostredkovanie obchodných a obchodno-personálnych záležitostí; marketing; prieskum a analýza trhu; organizovanie výstav a veľtrhov na komerčné účely.

(540) PINELLI
(732) PINELLI, spol. s r. o., Svobodná Ves 50, 286 01
Čáslav, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188809
19.1.2000
9.6.2007
9.6.2017
1562-97
9.6.1997
8.10.1999
10.4.2000
9, 16, 42
9 - Počítačový hardvér, počítačový softvér a počítačové periférne zariadenia.
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16 - Tlačoviny, návody na prevádzku a použitie,
manuály a iné písané sprievodné materiály pre
počítače a počítačový softvér, počítačové programy a manuály predávané ako celok.
42 - Zaisťovanie počítačových programov v dátových sieťach, najmä internete a World-Wide-Webe, zaisťovanie prístupu do báz dát, on-line služby vzťahujúce sa na počítačový hardvér a softvér, počítačové konzultačné a poradenské služby,
aktualizácia počítačového softvéru, vytváranie počítačového softvéru, prenájom počítačového softvéru, vývoj programov na spracovanie dát, prenájom výbavy na spracovanie dát, prenájom prístupového času do báz dát.
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(511) 9 - Počítače, počítačové programy, počítačový softvér, počítačový hardvér, počítačové siete.

42 - Počítačové programovanie - zhotovovanie softvéru na objednávku, najmä pre oblasť bankovníctva, finančníctva a poľnohospodárstva; výskum
a vývoj softvéru; výroba softvéru.
(540) MIKROREP
(732) KONFIRM, spol. s r.o., Purkyňova 45, 612 00 Brno,
CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(540)

(732) SUN MICROSYSTEMS, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188889
19.1.2000
31.7.2007
31.7.2017
2202-97
31.7.1997
8.10.1999
10.4.2000
1, 41, 42
1 - Biotechnologické prípravky radu EKOL, rôzne
pôdne aktivátory, sorbenty toxických látok z pôdy a vody, konzervansy a ochranné prostriedky
proti škodcom rastlín.
41 - Vydavateľská činnosť (okrem reklamných materiálov) a prednášková činnosť.
42 - Poradenstvo v oblasti ekológie, služby pre
poľnohospodársku a výrobnú sféru v oblasti ekológie, a to odborné porady a aplikácie v oblasti
uvedených tovarov a v poľnohospodárskej a výrobnej oblasti s ekologickým zameraním.

(540)

(591) modrá, zelená, biela
(732) BIO EKO, s.r.o., Bardejovská 10, 831 02 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

188926
19.1.2000
5.9.2007
5.9.2017
2531-97
5.9.1997
8.10.1999
10.4.2000
9, 42

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188929
19.1.2000
8.9.2007
8.9.2017
2540-97
8.9.1997
8.10.1999
10.4.2000
5
5 - Farmaceutické prípravky a látky.

(540) ACTIFED
(732) Pfizer Consumer Health Products Company, Walton Oaks, Dorking Road, Walton on the Hill, Surrey KT20 7NS, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188947
19.1.2000
17.9.2007
17.9.2017
2705-97
17.9.1997
8.10.1999
10.4.2000
12, 19, 20, 21
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 zafarbené
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.

(540) PILKINGTON
(732) Pilkington plc. incorporated in England, Prescot
Road, St. Helens, Merseyside WA10 3TT, GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
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7 (511) 5, 10

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188962
19.1.2000
19.9.2007
19.9.2017
2728-97
19.9.1997
8.10.1999
10.4.2000
7, 12
7 - Zariadenie a vybavenie na umývanie a ostrekovanie na stierače automobilových skiel vrátane
vodných čerpadiel, hadíc, rozstrekovacích a rozprašovacích dýz, resp. hubíc; zapaľovacie systémy vrátane zapaľovacích a zážihových sviečok,
vodičov a káblov do automobilov, zapaľovacích
cievok, zapaľovacích vodičov, kontrolných a diagnostických prístrojov a zariadení týkajúcich sa
uvedených tovarov, káblov do akumulátorových
batérií; olejové a plynové filtre ako súčasti motorov, vzduchové filtre na čistenie a chladenie vzduchu.
12 - Stierače a ich súčasti vrátane spojovacích súčastí, ramien stieračov, spojlerov a vetracích deflektorov na stierače, stieracie lišty, motorčeky
stieračov.

(540)

(732) Federal - Mogul Ignition Company (a Delaware
Company), 26555 Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188972
19.1.2000
19.9.2007
19.9.2017
2745-97
19.9.1997
8.10.1999
10.4.2000
5, 10
5 - Chemické činidlá na lekárske analýzy a diagnózy.
10 - Prístroje a zariadenia na lekárske analýzy a diagnózy.

(540) MEDISENSE
(732) ABBOTT LABORATORIES, 100 Abbott Park,
Illinois, IL 60064-3500, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

188973
19.1.2000
19.9.2007
19.9.2017
2746-97
19.9.1997
8.10.1999
10.4.2000

(511) 5 - Chemické činidlá na lekárske analýzy a diagnózy.
10 - Prístroje a zariadenia na lekárske analýzy a diagnózy.
(540) PRECISION G
(732) ABBOTT LABORATORIES, 100 Abbott Park,
Illinois, IL 60064-3500, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188982
19.1.2000
24.9.2007
24.9.2017
2775-97
24.9.1997
8.10.1999
10.4.2000
1, 16
1 - Priemyselné spojivá, lepidlá.
16 - Kancelárske spojivá a lepidlá, spojivá a lepidlá pre domácnosť.

(540) SUPER ATTAK SLALOM
(732) Henkel Corporation, The Triad, 2200 Renaissance Blvd., Gulph Mills, Pennsylvania 19406, US;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188992
19.1.2000
24.9.2007
24.9.2017
2789-97
24.9.1997
8.10.1999
10.4.2000
1
Chemické výrobky na použitie v priemysle; chemikálie charakteru syntetických zeolitov na použitie v dehydratačných procesoch v chemickom
a v petrochemickom priemysle; molekulárne sitá.

(540) SYLOBEAD
(732) W. R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace Drive, Columbia, Maryland 21044, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189023
19.1.2000
23.10.2007
23.10.2017
3104-97
23.10.1997
8.10.1999
10.4.2000
6, 35, 40
6 - Hutnícky materiál a železné výrobky, najmä
železné, neželezné a antikorové kovy v surovom
a polospracovanom stave a ich zliatiny, valcovaný a ťahaný materiál a výrobky z neho, kovové
rúry, rúrkové výrobky, plechy a profily s výnimkou prútov a drôtov na zváranie, letovanie a spájkovanie.
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35 - Obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť
v oblasti hutníckych výrobkov.
40 - Fyzikálno-mechanická a povrchová úprava
hutníckych výrobkov.
(540)

(732) FEMAX, a.s., Senovážné náměstí 978, 110 00 Praha, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189024
19.1.2000
23.10.2007
23.10.2017
3105-97
23.10.1997
8.10.1999
10.4.2000
6, 35, 40
6 - Hutnícky materiál a železné výrobky, najmä
železné, neželezné a antikorové kovy v surovom
a polospracovanom stave a ich zliatiny, valcovaný a ťahaný materiál a výrobky z neho, kovové
rúry, rúrkové výrobky, plechy a profily s výnimkou prútov a drôtov na zváranie, letovanie a spájkovanie.
35 - Obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť
v oblasti hutníckych výrobkov.
40 - Fyzikálno-mechanická a povrchová úprava
hutníckych výrobkov.
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(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

189076
20.1.2000
12.11.2007
12.11.2017
3334-97
12.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
5
Farmaceutické prípravky.

(540) PARIET
(732) EISAI R&D Management Co., Ltd., 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

189087
20.1.2000
14.11.2007
14.11.2017
3358-97
14.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
12
Pneumatiky na automobily, duše do pneumatík,
časti a fitingy k uvedenému.

(540)

(540)

(732) FEMAX, a.s., Senovážné náměstí 978, 110 00 Praha, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

189043
20.1.2000
6.11.2007
6.11.2017
3267-97
6.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
16
Výrobky z papiera pre domácnosť a na hygienické použitie, ako uteráky do kuchýň a kúpeľní,
kuchynské zvitky, servítky, vreckovky, čistiace a kozmetické servítky na tvár, toaletný papier.

(732) COOPER TIRE & RUBBER COMPANY, 701,
Lima Avenue, Findlay, Ohio 45840, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

189109
20.1.2000
18.11.2007
18.11.2017
3396-97
18.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
1, 2
1 - Chemikálie pre fotografiu, reprodukciu, rozmnožovanie, kopírovanie a tlač, vývojky.
2 - Tonery, fixačné činidlá, tlačové farby, zásobníky na toner a zásobníky na použitie do kopírovacích strojov, faxov, tlačiarenských strojov a tlačiarní, tlačové pigmenty, tonery v zásobníkoch
a fľašiach, tlačiarenské farby a atramenty v zásobníkoch a fľašiach, tlačové farby a atramenty, tlačové farby a atramenty vo valcových kazetách.

(540)

(732) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

(732) RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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189231
27.1.2000
17.11.2007
17.11.2017
3379-97
17.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
30, 32
30 - Cukrovinky, čokoláda, čokoládové nápoje, fondán, trvanlivé pečivo, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, karamelky, kávové krémy, keksy, koláče, marcipán, oblátky, pečivo, perníky, príchuti
do koláčov a zákuskov.
32 - Nápojové zmesi a prášky.

(540) LUCIE
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)
(732)

189359
16.2.2000
3.7.2007
3.7.2017
1833-97
3.7.1997
8.11.1999
16.5.2000
30
30 - Žuvačky nemedicínske.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189405
16.2.2000
29.9.2007
29.9.2017
2863-97
29.9.1997
8.11.1999
16.5.2000
4, 6, 7, 37, 39, 42
4 - Benzén, benzín, benzol, cerezín, éter (petrolejový), gazolín, generátorový plyn, grafit (na mazanie), horľavé oleje, kerozín, mazadlá, mazacie
oleje a tuky, mazut, minerálne palivá, nafta, motorové palivá, pohonné látky, nafta na kúrenie,
oleje do farieb, palivá, palivá na báze alkoholu,
palivové plyny, palivové zmesi do karburátorov,
palivový olej, parafín, petrolejový éter, pohonné
látky, pohonné zmesi (prchavé), priemyselné oleje a tuky, prísady nechemické do motorových palív, rezné chladiace kvapaliny, ropa surová
alebo rafinovaná, vazelína na priemyselné účely,
vosk na priemyselné účely.
6 - Kovové nádrže.
7 - Umývacie zariadenia na automobily.

HUBBA BUBBA TROPICAL TANG

WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

37 - Benzínové čerpacie stanice, čistenie automobilov, prenájom čistiacich strojov, opravy a údržba čerpacích staníc.
39 - Prenájom vozidiel, sprostredkovanie prepravy, preprava a skladovanie pohonných hmôt, vykurovacích olejov a mazacích olejov, požičiavanie dopravných prostriedkov.
42 - Predajné automaty, inžinierska činnosť, ubytovanie v chatách a vedenie týchto zariadení.
(540)

(591) žltá, čierna
(732) JURKI - HAYTON, spol. s r. o., Prístavná 2, 821 09
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

189418
16.2.2000
8.10.2007
8.10.2017
2958-97
8.10.1997
8.11.1999
16.5.2000
1, 3, 5, 8, 16, 18, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 35, 36,
37, 41, 42
(511) 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; prípravky na kalenie a zváranie kovov; chemické látky na konzervovanie
potravín; triesloviny; lepidlá a spojivá používané
v priemysle.
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky,
éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na
ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.
8 - Ručné nástroje a ručné náradia; nožiarsky tovar a príbory; bodné zbrane; britvy, žiletky, holiace čepele, holiace strojčeky.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier
a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov;
maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; hracie karty; typografické písmo; tlačiarenské štočky a stereotypy.
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; koža zo zvierat;
koža; surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky.
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20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky
(nezahrnuté do iných tried) z dreva, korku, trstiny,
prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích kostích, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a z plastov.

ký a priemyselný výskum; počítačové programovanie; kadernícke salóny, služby týkajúce sa starostlivosti o zdravie a krásu, salóny krásy, poradenské a zastupiteľské služby v súvislosti so salónmi krásy; vedecký a priemyselný výskum; vý-

21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby okrem
nádob z drahých kovov alebo potiahnutých drahými kovmi; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief;
prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna
a drôtenky, oceľové triesky; surové sklo a sklo
ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú
zahrnuté v iných triedach.
22 - Povrazy, motúzy, siete, stany, markízy, baldachýny, nepremokavé plachty, lodné plachty, vrecia a vaky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
materiál na čalúnenie a vypchávanie okrem gumy
z plastov; surové textilné vlákna.
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na
vianočný stromček.
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády,
ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky; konzervačné prostriedky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo,
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky a cukrovinky, zmrzliny; med, sirupy; kvasnice, prášky do pečiva;
soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady;
korenie; šalátové dressingy; ľad.
35 - Propagačné a obchodné riadenie.
36 - Lízing recyklačných automatov vydávajúcich
lístky alebo mince za vratné fľaše určené na recykláciu.
37 - Stavebníctvo a opravy.
41 - Školenie a vzdelávanie špecialistov na kozmetiku a parfumériu, prednášky a semináre o starostlivosti o krásu, školenia o prevádzkovaní a povoľovaní návrhárstva, plány a činnosti týkajúce
sa obchodu, najmä vo vzťahu k trhu, propagačnej
činnosti a k školeniu a vedeniu personálu.
42 - Prenájom recyklačných automatov vydávajúcich lístky alebo mince za vratné fľaše určené
na recykláciu; stroje na vratné kovové a plastické
fľaše; plechovky a prepravky vrátené na recykláciu, stroje na vracanie prepraviek a stroje na podávanie fliaš; konzultácie na tému krása; konzultácie o výžive; organizácia módnych prehliadok a
predvádzanie kozmetiky, kozmetická liečba;
služby týkajúce sa obchodu zaoberajúce sa krásou; farmy na krásu a kozmetické výskumné inštitúty, rozvoj kozmetických prípravkov a voňaviek, prevádzkovanie a povoľovanie voňavkárskych a kozmetických obchodov a škôl sprostredkovaním technického, remeselného a organizačného know-how; konzultácie o prevádzkovaní a povoľovaní návrhárstva, plány a činnosti
týkajúce sa obchodu, najmä vo vzťahu k trhu,
propagačnej činnosti a k školeniu a vedeniu personálu; zaisťovanie potravín a nápojov; dočasné
ubytovanie; lekárska starostlivosť, hygienická
starostlivosť a starostlivosť o krásu; služby veterinárne, poľnohospodárske; právne služby; vedec-

skum týkajúci sa starostlivosti o zuby a ústnu
dutinu a poradenské služby; kúpele, farmaceutické
a liečebné konzultácie; farmaceutické a liečebné
využitie odbornosti a výskum.
(540) PROCTER & GAMBLE
(732) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

189423
16.2.2000
16.10.2007
16.10.2017
3037-97
16.10.1997
8.11.1999
16.5.2000
16, 36, 38, 41, 42
16 - Publikácie, najmä reportáže, správy, adresáre, telefónne zoznamy, zoznamy, brožúry, letáky,
prospekty, informačné materiály, zošity, knižky,
pohľadnice, informačné bulletiny, prílohy k novinám vo forme časopisov, časopisy a obchodné
a odborné knihy týkajúce sa správ a noviniek, obchodu, financií, aktuálnych udalostí, zábavy, športu,
zaujímavých ľudských príbehov, cenných papierov, trhov s cennými papiermi a energetického
a ropného priemyslu.
36 - Informačné služby týkajúce sa financií a finančných správ, zahŕňajúce poskytovanie analýz
trhov s cennými papiermi a modely, ktoré objektívne určujú hodnotu cenných papierov.
38 - Rozhlasové a televízne vysielanie; poskytovanie interaktívneho elektronického, zvukového
a obrazového spojenia a informačných služieb,
šírenie správ prostredníctvom počítačov.
41 - Zábavné služby vo forme výroby programov
distribuovaných rozhlasom, televíziou, káblami
a priamymi satelitmi, najmä z oblasti správ, obchodu, financií, aktuálnych udalostí, zábavy, športu,
zaujímavých osobných príbehov, cenných papierov, trhu s cennými papiermi a energetického a ropného priemyslu; poskytovanie publikácií on line.
42 - Spravodajské, reportérske a informačné služby poskytujúce informácie, rozhovory a komentáre týkajúce sa správ, obchodu, financií, aktuálnych udalostí, zábavy, športu, zaujímavých ľudských príbehov, cenných papierov, trhu s cennými papiermi a energetického a ropného priemyslu
prostredníctvom počítačov; prenájom prístupového času k počítačovým bázam dát správ, adresárov, odkazových materiálov, časopisov, obchodných a odborných kníh týkajúcich sa správ, obchodu, financií, aktuálnych udalostí, zábavy, športu,
zaujímavých ľudských príbehov, cenných papierov, trhov s cennými papiermi a energetického
a ropného priemyslu.

BLOOMBERG NEWS
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(732) BLOOMBERG L.P., 499 Park Avenue, New York,
New York 10022, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189473
16.2.2000
12.12.2007
12.12.2017
3668-97
12.12.1997
8.11.1999
16.5.2000
17
17 - Materiály tesniace, upchávacie a izolačné.

(540) EUROBRUSH
(732) Trelleborg Building Products AB, 263 21 Höganäs, SE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189476
16.2.2000
12.12.2007
12.12.2017
3691-97
12.12.1997
8.11.1999
16.5.2000
5
5 - Farmaceutické prípravky a substancie.

(540) BRITLOFEX
(732) Britannia Pharmaceuticals Limited, 41-51 Brighton Road, Redhill, Surrey RH1 6YS, GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189626
22.2.2000
2.9.2007
2.9.2017
2486-97
2.9.1997
8.11.1999
16.5.2000
41, 42
41 - Školiaca činnosť v oblasti bezpečnostných
zariadení a služieb, prenájom videokamier na zabezpečenie ochrany vrátane sprostredkovateľskej
činnosti.
42 - Sprevádzanie a ochrana osôb; služby súkromných detektívov; zabezpečovanie ochrany osôb,
majetku, objektov a priestorov (interiéry a exteriéry); priemyselná televízia; strážna služba; odborné poradenstvo v oblasti bezpečnostných zariadení a služieb; sprostredkovateľská činnosť v oblasti
uvedených služieb.

(540) WACKENHUT
(732) Peter Hrnčiar, Bajzova 14, 821 08 Bratislava, SK;
Jozef Sedlák, Donská 60/A, 841 06 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

189627
22.2.2000
2.9.2007
2.9.2017
2487-97
2.9.1997
8.11.1999
16.5.2000
41, 42
41 - Školiaca činnosť v oblasti bezpečnostných
zariadení a služieb, prenájom videokamier na zabezpečenie ochrany vrátane sprostredkovateľskej
činnosti.
42 - Sprevádzanie a ochrana osôb; služby súkromných detektívov; zabezpečovanie ochrany osôb,
majetku, objektov a priestorov (interiéry a exteriéry); priemyselná televízia; strážna služba; odborné poradenstvo v oblasti bezpečnostných zariadení a služieb; sprostredkovateľská činnosť v oblasti
uvedených služieb.

WACKENHUT SLOVAKIA
bezpečnostné systémy a služby

(732) Peter Hrnčiar, Bajzova 14, 821 08 Bratislava, SK;
Jozef Sedlák, Donská 60/A, 841 06 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189628
22.2.2000
2.9.2007
2.9.2017
2488-97
2.9.1997
8.11.1999
16.5.2000
41, 42
41 - Školiaca činnosť v oblasti bezpečnostných
zariadení a služieb, prenájom videokamier na zabezpečenie ochrany vrátane sprostredkovateľskej
činnosti.
42 - Sprevádzanie a ochrana osôb; služby súkromných detektívov; zabezpečovanie ochrany osôb,
majetku, objektov a priestorov (interiéry a exteriéry); priemyselná televízia; strážna služba; odborné poradenstvo v oblasti bezpečnostných zariadení a služieb; sprostredkovateľská činnosť v oblasti
uvedených služieb.

(540)

(732) Peter Hrnčiar, Bajzova 14, 821 08 Bratislava, SK;
Jozef Sedlák, Donská 60/A, 841 06 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

189697
20.3.2000
11.6.2007
11.6.2017
1600-97
11.6.1997
10.12.1999
12.6.2000
9
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(510) Softvér a hardvér určený pre oblasť hudobného
priemyslu.

25 - Textilné plienky, detské textilné nohavičky,
detské a dojčenské odevy.

(540) KEYBOARD PAVELKA
(732) Pavelka Rastislav M., Irkutská 8, 040 12 Košice,
SK;

(540) EASY-ON'S
(732) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189726
20.3.2000
20.8.2007
20.8.2017
2372-97
20.8.1997
10.12.1999
12.6.2000
24, 25
24 - Textilné výrobky - detské vyšívané deky, nánožníky, detské vankúše, detské kočíkové súpravy, zavinovačky dlhé a štvorcové, osušky, žinky,
posteľné oblečenie, utierky.
25 - Zástery, košieľky, čepčeky, župany, podbradníky.

(540) RICHELIEU
(732) Korytková Viera - RICHELIEU, J. Grešáka 11,
085 01 Bardejov, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189739
20.3.2000
19.9.2007
19.9.2017
2729-97
19.9.1997
120894
3.4.1997
CZ
10.12.1999
12.6.2000
7, 9, 11
7 - Technologické linky ako pekárenské stroje a zariadenia.
9 - Elektronické riadiace systémy, najmä pre pekárne a pekárenské zariadenia.
11 - Zariadenia na výrobu pary, vyvíjače pary, zariadenia pekární, ako sú pekárenské pece.

(540)

(732) J 4, s.r.o., Průmyslová 96, 503 02 Předměřice nad
Labem, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189746
20.3.2000
25.9.2007
25.9.2017
2795-97
25.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
5, 16, 25
5 - Zdravotnícke prípravky.
16 - Papierové a celulózové plienky.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

189786
20.3.2000
3.10.2007
3.10.2017
2932-97
3.10.1997
10.12.1999
12.6.2000
6
Otočné a pevné kolesá na manipulačnú techniku.

(591) čierna, biela, červená
(732) Šanoba Vincent, Ing. - RENOST, Sv. Anny 126/30,
034 00 Ružomberok, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

189824
20.3.2000
31.12.2007
31.12.2017
3845-97
31.12.1997
10.12.1999
12.6.2000
21
Zubné kefky.

(540) COLGATE PROFESSIONAL
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park
Avenue, New York, New York 10022-7499, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

189825
20.3.2000
31.12.2007
31.12.2017
3846-97
31.12.1997
10.12.1999
12.6.2000
21
Kefy, kefky, zubné kefky.

(540) COLGATE GRIP'EMS
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park
Avenue, New York, New York 10022-7499, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

189931
20.3.2000
23.2.2008
23.2.2018
442-98
23.2.1998
10.12.1999
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(450) 12.6.2000
7 (511) 35, 36, 37
(511) 35 - Reklamná činnosť.
36 - Prenájom nehnuteľností; lízing spojený s financovaním.

7 (511) 6, 9
(511) 6 - Neopracované a čiastočne opracované obyčajné kovy a ich zliatiny; kotvy; nákovy, zvonce,
valcované a liate stavebné materiály; koľajnicové
a iné kovové materiály na železničné trate; reťaze
(s výnimkou hnacích reťazí pre vozidlá); káble
a drôty (neelektrické); drobný železiarsky tovar;

37 - Prenájom stavebných zariadení, strojov a nástrojov; vykonávanie inžinierskych, priemyselných,
bytových, občianskych a dopravných stavieb;
hydroizolačné a tepelnoizolačné práce.

kovové rúrky; sejfy (skrinky na klenoty) a pokladnice; oceľové gule; konské podkovy; klince
a skrutky; železiarske výrobky vyrobené z iných
ako drahých kovov nezahrnuté v iných triedach,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, rudy.
9 - Vedecké, námorné, geodezické elektrické aparáty a prístroje (vrátane bezdrôtových), fotografické, filmové, optické, vážiace, meracie, signalizačné, kontrolné (inšpekčné), na záchranu a učebné aparáty a prístroje; aparáty na mince alebo žetóny; stroje s hlasovým výstupom; zapisovacie
pokladnice; kalkulačné stroje; hasiace prístroje.

(540)

(732) Anti AQUA, s.r.o., Javorová 6, 010 01 Žilina, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(540)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189986
20.3.2000
31.3.2008
31.3.2018
800-98
31.3.1998
10.12.1999
12.6.2000
5
5 - Automatické dávkovače očných kvapiek zaisťujúce jednotnú veľkosť kvapiek na liečbu očí
a predávané len s liečebným obsahom.

(540) OCUMETER PLUS
(732) MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation,
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190154
26.4.2000
16.10.2007
16.10.2017
3048-97
16.10.1997
18.1.2000
11.7.2000
5, 16, 25
5 - Hygienické prípravky patriace do triedy 5.
16 - Plienky vyrobené z papiera a/alebo celulózy.
25 - Textilné plienky, detské nohavičky.

(540) PREMIUMS
(732) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

190160
26.4.2000
10.11.2007
10.11.2017
3312-97
10.11.1997
18.1.2000
11.7.2000

(732) VACUUMSCHMELZE GMBH, Grüner Weg 37,
Hanau, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190447
26.4.2000
29.5.2008
29.5.2018
1396-98
29.5.1998
18.1.2000
11.7.2000
5, 16
5 - Farmaceutické prípravky, najmä na liečbu prostaty.
16 - Učebné a propagačné materiály, najmä technické správy a bulletiny s informáciami o liečivách.

(540)

(732) Merck & Co., Inc., One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190695
19.5.2000
12.9.2007
12.9.2017
2616-97
12.9.1997
14.2.2000
14.8.2000
7, 9, 35
7 - Obrábacie stroje, motory (okrem motorov pre pozemné vozidlá), súkolesia a hnacie remene (nie pre
pozemné vozidlá), poľnohospodárske stroje.
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9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, geodetické, elektrické prístroje, najmä počítače všetkých druhov, hardvér, softvér; prístroje fotografické, kinematografické a optické, prístroje určené na meranie, váženie, signalizovanie, na účely
kontrolné, prístroje záchranné a na výučbu, prístroje automatické, prístroje uvádzané do činnosti
vhodením mince alebo známky, stroje na záznam,
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, zapisovacie pokladnice a počítacie stroje, hasiace prístroje.
35 - Inzertná a reklamná činnosť, poskytovanie pomoci pri prevádzkovaní obchodu, manažment,
účtovníctvo.
(540)

(732) ConQuest, a. s., Nuselská 46, 140 00 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190699
19.5.2000
3.10.2007
3.10.2017
2913-97
3.10.1997
14.2.2000
14.8.2000
39, 42
39 - Organizovanie ciest, exkurzií, okružných výletov; sprevádzanie turistov; turistické kancelárie
s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu
hotelového ubytovania; turistické prehliadky; rezervácia zájazdov; poskytovanie informácií o cestovaní alebo preprave tovarov poskytovaných sprostredkovateľom alebo cestovnou kanceláriou.
42 - Služby spojené so zaobstarávaním ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických táboroch, turistických ubytovniach, na farmách, v sanatóriách, rekreačných zariadeniach
a ozdravovniach; služby agentov cestovných kancelárií alebo sprostredkovateľov zabezpečujúcich
hotelové ubytovanie pre turistov.

(540) JANTÁROVÁ CESTA
(732) NADÁCIA EKOPOLIS, Komenského 21, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(740) Roháč Ján, Banská Štiavnica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

190708
19.5.2000
27.10.2007
27.10.2017
3154-97
27.10.1997
14.2.2000
14.8.2000
5
5 - Hygienické výrobky pre ženy, najmä dámske
vložky a tampóny, ochranné vložky do nohavičiek a zdravotnícke nohavičky.

FLEXI-WINGS
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(732) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190710
19.5.2000
27.10.2007
27.10.2017
3166-97
27.10.1997
14.2.2000
14.8.2000
35, 37, 42
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.
37 - Sprostredkovanie inštalačných, montážnych
a opravárenských služieb súvisiacich s technickými projektmi, technológiami, know-how a licenciami.
42 - Poradenstvo v oblasti technických projektov,
technológií, know-how, licencií vrátane sprostredkovania ich predaja, resp. nákupu, zastupovanie
subjektov.

(540)

(732) TECHNOS ALFA, spol. s r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190943
19.5.2000
7.8.2008
7.8.2018
2098-98
7.8.1998
14.2.2000
14.8.2000
21
21 - Náčinie a nádoby pre domácnosť alebo kuchyňu, sklo surové alebo polospracované, sklenený tovar, porcelán, keramika a hrnčiarsky tovar, napr. džbánky, hrnčeky, fľaše, poháre, misy,
vázy, tácky, taniere, výrobky určené na varenie
a pečenie, porcelánový a kameninový riad, krištáľové sklo, šálky, misky, čaše, čajníky, plechovky a škatule, napr. na čaj, kávu, múku, džbány,
kanvy, kanvice, panvičky, rajnice, kastróly, plechy a formy na varenie a pečenie, hrnce a panvy,
karafy, formy, pekáče, kotly, kotlíky, stolové potreby, sitá, cedidlá, koreničky, cukorničky, soľničky, nádobky na sypanie korenia a soli, držiaky
obrúskov a krúžky na obrúsky, podnosy, šejkre,
lieviky, drevené paličky a tĺčiky, keramické mažiare, jedálenské misy a stojany, rošty, lopatky,
napr. cukrárske, podložky a trojnožky pod riad,
valce a valčeky na cesto, ražne, grilovacie ihly,
prenosné chladiace boxy, zaváracie poháre, ochranné nádoby na sklo, nápojové fľaše, cestovné fľaše, termosky a izolačné fľaše, obaly a kontajnery
na sklo a keramiku, kropiace kanvy, vázy, kveti-
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náče a nádoby na kvetiny, všetko zahrnuté v triede 21.

(540) BORCAM
(732) Pasabahce Cam Sanayi ve Ticaret A. S., Is Kuleleri Kule 3 Kat: 9, 80620 4. Levent, Istanbul, TR;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190990
22.5.2000
23.12.2007
23.12.2017
3757-97
23.12.1997
8.10.1999
14.8.2000
30, 32
30 - Cukrovinky, čokoláda, čokoládové nápoje, fondán, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, karamelky, kávové krémy, keksy, koláče, marcipán,
oblátky, pečivo, perníky, príchuti do koláčov a zákuskov.
32 - Nápojové zmesi a prášky.

(540) DALIDA
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190991
22.5.2000
23.12.2007
23.12.2017
3758-97
23.12.1997
8.10.1999
14.8.2000
30, 32
30 - Cukrovinky, čokoláda, čokoládové nápoje, fondán, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, karamelky, kávové krémy, keksy, koláče, marcipán,
oblátky, pečivo, perníky, príchuti do koláčov a zákuskov.
32 - Nápojové zmesi a prášky.

(540) DELIKA
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190992
22.5.2000
23.12.2007
23.12.2017
3759-97
23.12.1997
8.10.1999
14.8.2000
30, 32
30 - Cukrovinky, čokoláda, čokoládové nápoje, fondán, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, karamelky, kávové krémy, keksy, koláče, marcipán,
oblátky, pečivo, perníky, príchuti do koláčov a zákuskov.
32 - Nápojové zmesi a prášky.

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190993
22.5.2000
23.12.2007
23.12.2017
3761-97
23.12.1997
8.10.1999
14.8.2000
30, 32
30 - Cukrovinky, čokoláda, čokoládové nápoje, fondán, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, karamelky, kávové krémy, keksy, koláče, marcipán,
oblátky, pečivo, perníky, príchuti do koláčov a zákuskov.
32 - Nápojové zmesi a prášky.

(540) KRYSTALKY
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190994
22.5.2000
23.12.2007
23.12.2017
3762-97
23.12.1997
8.10.1999
14.8.2000
30, 32
30 - Cukrovinky, čokoláda, čokoládové nápoje, fondán, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, karamelky, kávové krémy, keksy, koláče, marcipán,
oblátky, pečivo, perníky, príchuti do koláčov a zákuskov.
32 - Nápojové zmesi a prášky.

(540) MODRÁ STUHA
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190995
22.5.2000
23.12.2007
23.12.2017
3763-97
23.12.1997
8.10.1999
14.8.2000
30, 32
30 - Cukrovinky, čokoláda, čokoládové nápoje, fondán, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, karamelky, kávové krémy, keksy, koláče, marcipán,
oblátky, pečivo, perníky, príchuti do koláčov a zákuskov.
32 - Nápojové zmesi a prášky.
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(540) OVÁLKY
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190996
22.5.2000
23.12.2007
23.12.2017
3764-97
23.12.1997
8.10.1999
14.8.2000
30, 32
30 - Cukrovinky, čokoláda, čokoládové nápoje, fondán, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, karamelky, kávové krémy, keksy, koláče, marcipán,
oblátky, pečivo, perníky, príchuti do koláčov a zákuskov.
32 - Nápojové zmesi a prášky.

(540) VLNKY
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191218
19.6.2000
20.8.2008
20.8.2018
2188-98
20.8.1998
13.3.2000
12.9.2000
5
5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke; výrobky dietetické pre deti a chorých;
náplasti, obväzový materiál, hmoty určené na plombovanie zubov a na odtlačky zubov; dezinfekčné
prostriedky; prostriedky na ničenie rastlinných
a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky.

(540) AGGRASTAT
(732) Merck & Co., Inc., One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191360
19.6.2000
25.11.2007
25.11.2017
3465-97
25.11.1997
122556
28.5.1997
CZ
10.9.1999
12.9.2000
30, 32
30 - Kakao, cukor, múka a obilné výrobky určené
na ľudskú výživu, napr. ovsené vločky a pod.,
nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády, chlieb, sucháre a sušienky, koláče, jemné pečivo a cukro-
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vinky, zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva.
32 - Nápojové zmesi a prášky.
(540)

(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

191590
17.7.2000
16.7.2008
16.7.2018
1907-98
16.7.1998
75/447.994
10.3.1998
US
10.4.2000
9.10.2000
35
Poradenstvo o používaní informačných systémov
pre podniky.

(540) IT NAVIGATOR
(732) The Boston Consulting Group, Inc., Exchange Place, Boston, Massachusetts 02109, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191611
18.7.2000
24.7.2008
24.7.2018
1984-98
24.7.1998
10.4.2000
9.10.2000
1, 3, 5, 16, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33
1 - Chemikálie určené pre priemysel, vedu a fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, umelé živice v surovom stave, plastické
hmoty v surovom stave, pôdne hnojivá, prípravky na hasenie, prípravky na kalenie, letovanie,
spájkovanie a zváranie, chemické látky na konzervovanie potravín, triesloviny, lepidlá pre priemysel.
3 - Bieliace prípravky a iné prípravky na pranie,
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, mydlá, parfumériové výrobky, vonné olesje,
kozmetika, vlasové vody, zubné pasty a prášky.
5 - Výrobky farmaceutické, veterinárske a zdravotnícke, dietetické prípravky na liečebné účely,
potraviny pre malé deti, náplasti, obväzový materiál, materiál na plombovanie zubov a zubné odtlačky, dezinfekčné prípravky, prípravky na hubenie škodcov, fungicídy a herbicídy.
16 - Tlačoviny a tlačené publikácie.
21 - Náčinie a nádoby pre domácnosť alebo kuchyňu nie z drahých kovov, hrebene a huby na
umývanie, kefy s výnimkou štetcov.
28 - Hry, hračky.
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a varené ovocie a zele-
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nina, rôsoly, džemy, ovocné kompóty, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky, múka a prípravky z obilnín,
chlieb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, sirup
z melasy, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, ocot, omáčky a nálevy na ochutenie, korenie,
ľad.
31 - Osivo, prírodné rastliny a kvetiny, krmivo pre
zvieratá, slad.
32 - Minerálne a šumivé vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy
a iné prípravky na prípravu nápojov.
33 - Alkohol na prípravu alkoholických nápojov,
liehové esencie, liehové výťažky.

(540)

(732) PLIVA, farmaceutska, kemijska, prehrambena i kozmetička industrija, dioničko društvo, Ulica grada
Vukovara 49, 10 000 Zagreb, HR;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

192561
17.10.2000
12.8.2008
12.8.2018
2131-98
12.8.1998
11.7.2000
18.1.2001
9, 36
9 - Magnetické zakódované karty a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom (elektronické
karty); čítacie zariadenie kariet, počítačové programy umožňujúce interakciu elektronických kariet s terminálmi a čítacími zariadeniami; najmä
predajné transakčné terminály a počítačové programy na prenos, zobrazovanie a ukladanie informácií o transakcii, identifikačných a finančných
informácií na použitie vo finančníctve, bankovníctve a telekomunikačných službách.
36 - Finančníctvo, najmä poskytovanie kreditných,
debetných, platobných kariet a služby na ukladanie hodnôt na elektronických peňaženkách, služby čipových kariet, služby pri poskytovaní hotovosti, služby pri potvrdzovaní transakcií a vypovedanie transakcií.

(540)

(732) MasterCard International Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

193157
16.11.2000
23.12.2007
23.12.2017
3760-97
23.12.1997

(442)
(450)
7 (511)
(510)

14.8.2000
12.2.2001
30
Cukrovinky, jemné pečivo, keksy, koláče, oblátky,
pečivo, príchuti do koláčov a zákuskov.

(540) KIMI CRACKER
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

193556
15.12.2000
25.8.2008
25.8.2018
2222-98
25.8.1998
12.9.2000
12.3.2001
31, 32
31 - Čerstvé ovocie; čerstvá zelenina; neupravené
orechy a oriešky, najmä čerstvé a surové orechy
a oriešky.
32 - Nealkoholické nápoje a prípravky na prípravu takýchto nápojov, práškové zmesi na prípravu
nápojov ochutené ovocím, ovocné džúsy, sirupy.

(540) SUNKIST
(732) Sunkist Growers Inc, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu California, 14130 Riverside Drive,
Sherman Oaks, California 91423, US;
(740) Obertáš Július, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

193957
16.1.2001
23.12.2006
23.12.2016
3470-96
23.12.1996
9.10.2000
9.4.2001
16, 35
16 - Periodiká, tlačoviny.
35 - Reklama, reklamné agentúry.

(540)

(732) RINGIER SLOVAKIA, a. s., Prievozská 14,
821 09 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

194633
16.3.2001
23.9.2007
23.9.2017
2769-97
23.9.1997
11.12.2000
11.6.2001
3, 5, 10, 16, 21, 24, 25
3 - Navlhčené alebo impregnované čistiace vreckovky alebo obrúsky, kozmetické tampóny, čistiace vreckovky alebo obrúsky, výrobky na starostlivosť o pokožku celého tela vrátane tekutých
a práškového mydla, liečebné a antibakteriálne
mydlá, vlasové a telové šampóny a krémy na ruky, telové krémy a vody.
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5 - Dámske hygienické plienky, utierky, vložky,
tampóny, nohavičky a nohavičkové vložky, všetko na hygienické alebo menštruačné účely, absorpčné vložky, ochranné pomôcky a spodná bielizeň na inkontinenciálne účely, utierky a obrúsky
impregnované farmaceutickou emulziou, inkontinenciálne vložky a plienky, absorpčné hygienické
ochranné pomôcky a spodná bielizeň na inkontinenciálne účely.
10 - Výrobky na jednorazové použitie počas lekárskych alebo chirurgických procedúr, ako odevy
na jedno použitie nosené tak pacientmi, ako aj lekárskym/chirurgickým personálom na ochranu pred
znečistením (kontamináciou) alebo infekciou, sterilizačné utierky, pokrývky na stôl, uteráky, chirurgické rúška na ochranu pacientovho operovaného miesta pred infekciou počas operácie a ďalšie jednorazové chirurgické súčiastky predávané
samostatne alebo spolu ako chirurgické balíčky
určené na rôzne druhy operácií, ochranné podušky na stoličky a postele - všetko na inkontinenciálne účely, tvárové masky pre lekársky personál,
povlaky na topánky.
16 - Absorpčné papierové hygienické obrúsky na
čistenie alebo utieranie, ako vreckovky na tvár,
toaletné vreckovky, papierové utierky a stolové
obrúsky, jednoúčelové utierky a obrúsky, odevy vyrobené predovšetkým z papiera vrátane jednoúčelových plienok alebo vreckoviek, plienkové vložky, jednorazové cvičebné nohavičky a podbradníky na jedno použitie, papier na písanie a tlačenie.
21 - Automaty na uteráky, toaletné obrúsky, obrúsky na tvár, hygienické vložky, vreckovky, utierky, mydlá a toaletné vody.
24 - Obliečky do postelí vrátane vložiek (vypchávok) do postelí na jedno použitie, obliečky na periny a podušky, uteráky a umyváčiky, uteráky a utierky z netkanej látky.
25 - Oblečenie pre dojčatá a deti; plienky alebo
obrúsky na jedno použitie, jednorazové podšívky na plienky alebo vložky, cvičebné nohavičky
a podbradníky, všetko z netkaného materiálu; ochranné oblečenie na jedno použitie na službu a priemyselné použitie ako plášť, kapucňa a čapica, laboratórne plášte, saká, bundy, zástery, kombinézy a ochranné rukavice patriace do tejto triedy,
ochranná spodná bielizeň na potreby osobnej absorpcie, spodná bielizeň, podbradníky pre dospelých.
(540)

(732) Kimberly - Clark Worldwide, Inc., Neenah, Wisconsin 54956, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111) 195133

(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

16.5.2001
23.12.2007
23.12.2017
3765-97
23.12.1997
11.12.2000
6.8.2001
30
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(510) Cukrovinky, jemné pečivo, keksy, koláče, oblátky, pečivo, príchuti do koláčov a zákuskov.
(540) OPAVIA ZLATÉ OPLATKY
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

200437
7.10.2002
18.11.2007
18.11.2017
3395-97
18.11.1997
2.7.2002
9.1.2003
1, 2
1 - Chemické prípravky na fotografické, reprodukčné, rozmnožovacie, kopírovacie a tlačiarenské
účely; vývojky; fixačné činidlá.
2 - Tonery; tlačiarenské farby; zásobníky s tonerom
a zásobníky na použitie do kopírovacích strojov,
faxov, tlačiarenských strojov a tlačiarní; tlačiarenské pigmenty; tonery v zásobníkoch a fľašiach;
tlačiarnské farby a atramenty v zásobníkoch a fľašiach; tlačiarenské farby a atramenty; tlačiarenské farby a atramenty vo valcových kazetách.

(540)

(732) RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

206583
12.7.2004
9.12.2007
9.12.2017
3612-97
9.12.1997
6.4.2004
5.10.2004
12, 37, 40
12 - Kĺbové hriadele a ich súčasti do pozemných
vozidiel.
37 - Ošetrovanie, údržba, opravy a montáž kĺbových
hriadeľov a ich súčastí do pozemných vozidiel.
40 - Spracovanie (úprava) kĺbových hriadeľov a ich
súčastí do pozemných vozidiel.

(540) UNI - CARDAN
(732) GKN Service International GmbH, Nussbaumweg
19-21, 51503 Rösrath, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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Prevody a prechody práv
(111) 89259
(210) 21464
(732) EMI (IP) Limited, 27 Wrights Lane, London
W8 5SW, GB;
(770) EMI RECORDS LIMITED, EMI House, 43 Brook
Green, London W6 7EF, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.8.2007
(580) 21.9.2007
(111) 92352
(210) 21223
(732) EMI (IP) Limited, 27 Wrights Lane, London
W8 5SW, GB;
(770) EMI RECORDS LIMITED, EMI House, 43 Brook
Green, London W6 7EF, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.8.2007
(580) 21.9.2007
(111) 92353
(210) 21459
(732) EMI (IP) Limited, 27 Wrights Lane, London
W8 5SW, GB;
(770) EMI RECORDS LIMITED, EMI House, 43 Brook
Green, London W6 7EF, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.8.2007
(580) 21.9.2007
(111) 110973
(210) 998
(732) MARILA BALÍRNY a. s., Durychova 101, 142 01
Praha, CZ;
(770) Antinari Anstalt, Vaduz, LI;
Dátum uzavretia zmluvy: 31.1.2007
(580) 14.9.2007
(111) 114147
(210) 2854
(732) Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., Ottova 402, 269 32 Rakovník, CZ;
(770) GILLETTE CZECH, s r. o., Na Příkopě 21, 117 19
Praha, CZ;
(580) 26.9.2007
(111) 153005
(210) 9873
(732) Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., Ottova 402, 269 32 Rakovník, CZ;
(770) GILLETTE CZECH, s r. o., Na Příkopě 21, 117 19
Praha, CZ;
(580) 26.9.2007
(111) 153046
(210) 9757
(732) Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., Ottova 402, 269 32 Rakovník, CZ;
(770) GILLETTE CZECH, s r. o., Na Příkopě 21, 117 19
Praha, CZ;
(580) 26.9.2007

(111) 155884
(210) 29898
(732) Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., Ottova 402, 269 32 Rakovník, CZ;
(770) GILLETTE CZECH, s r. o., Na Příkopě 21, 117 19
Praha, CZ;
(580) 26.9.2007
(111) 157309
(210) 40118
(732) Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., Ottova 402, 269 32 Rakovník, CZ;
(770) GILLETTE CZECH, s r. o., Na Příkopě 21, 117 19
Praha, CZ;
(580) 26.9.2007
(111) 159615
(210) 43241
(732) EMI (IP) Limited, 27 Wrights Lane, London
W8 5SW, GB;
(770) EMI RECORDS LIMITED, EMI House, 43 Brook
Green, London, GB;
(580) 24.9.2007
(111) 164589
(210) 51642
(732) EMI (IP) Limited, 27 Wrights Lane, London
W8 5SW, GB;
(770) EMI GROUP plc, 27 Wrights Lane, London
W8 5SW, GB;
(580) 24.9.2007
(111) 165901
(210) 53544
(732) Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim,
DE;
(770) Bayer CropScience GmbH, Industriepark Höchst,
D-65929 Frankfurt am Main, DE;
(580) 21.9.2007
(111) 166402
(210) 54393
(732) AT&T PROPERTIES, LLC, 645 East Plumb Lane, #B132, Reno, Nevada 89502, US;
(770) AT & T CORPORATION, spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu New York,
32 Avenue of the Americas, New York, N. Y.
10013, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.7.2007
(580) 27.9.2007
(111) 166402
(210) 54393
(732) AT&T KNOWLEDGE VENTURES II, L.P., 645
East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, US;
(770) AT&T PROPERTIES, LLC, 645 East Plumb Lane, #B132, Reno, Nevada 89502, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.7.2007
(580) 27.9.2007
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(111) 168126
(210) 55757
(732) AT&T PROPERTIES, LLC, 645 East Plumb Lane, #B132, Reno, Nevada 89502, US;
(770) AT & T CORPORATION, spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu New York,
32 Avenue of the Americas, New York, N. Y.
10013, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.7.2007
(580) 27.9.2007
(111) 168126
(210) 55757
(732) AT&T KNOWLEDGE VENTURES II, L.P., 645
East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, US;
(770) AT&T PROPERTIES, LLC, 645 East Plumb Lane, #B132, Reno, Nevada 89502, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.7.2007
(580) 27.9.2007
(111) 168172
(210) 56609
(732) Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim,
DE;
(770) Bayer CropScience GmbH, D-65926 Frankfurt
am Main, DE;
(580) 21.9.2007
(111) 168452
(210) 57776
(732) BLISTEX BRACKEN LLC, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Nevada, 316 California
Avenue #801, Reno, Nevada 89509, US;
(770) Blistex Bracken Limited Partnership, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Washington, 1301
Fifth Avenue, Suite 3405, Seattle, Washington 98101,
US;
(580) 21.9.2007
(111) 174017
(210) 66599
(732) Sport Service GmbH, Flugplatzstraße 10a, 4600
Wels, AT;
(770) Sports Experts Gesellschaft m. b. H., Höhenstraße 6, A-4600 Thalheim bei Wels, AT;
(580) 19.9.2007
(111) 174017
(210) 66599
(732) Intersport Austria Gesellschaft m.b.H., Flugplatzstraße 10a, 4600 Wels, AT;
(770) Sport Service GmbH, Flugplatzstraße 10a, 4600 Wels,
AT;
Dátum uzavretia zmluvy: 4.5.2005
(580) 19.9.2007
(111) 174367
(210) 68422
(732) Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., Ottova 402, 269 32 Rakovník, CZ;
(770) GILLETTE CZECH, s r. o., Na Příkopě 21, 117 19
Praha, CZ;
(580) 26.9.2007
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(111) 175319
(210) 63452
(732) AT&T PROPERTIES, LLC, 645 East Plumb Lane, #B132, Reno, Nevada 89502, US;
(770) AT & T Corp., spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu New York, 32 Avenue
of the Americas, New York, New York 10013-2412, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.7.2007
(580) 27.9.2007
(111) 175319
(210) 63452
(732) AT&T KNOWLEDGE VENTURES II, L.P., 645
East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, US;
(770) AT&T PROPERTIES, LLC, 645 East Plumb Lane, #B132, Reno, Nevada 89502, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.7.2007
(580) 27.9.2007

(111) 175320
(210) 63453
(732) AT&T PROPERTIES, LLC, 645 East Plumb Lane, #B132, Reno, Nevada 89502, US;
(770) AT & T Corp., spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu New York, 32 Avenue
of the Americas, New York, New York 10013-2412, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.7.2007
(580) 27.9.2007
(111) 175320
(210) 63453
(732) AT&T KNOWLEDGE VENTURES II, L.P., 645
East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, US;
(770) AT&T PROPERTIES, LLC, 645 East Plumb Lane, #B132, Reno, Nevada 89502, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.7.2007
(580) 27.9.2007

(111) 175580
(210) 551-93
(732) AT&T PROPERTIES, LLC, 645 East Plumb Lane, #B132, Reno, Nevada 89502, US;
(770) AT & T CORPORATION, spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu New York,
32 Avenue of the Americas, New York, N. Y.
10013, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.7.2007
(580) 27.9.2007
(111) 175580
(210) 551-93
(732) AT&T KNOWLEDGE VENTURES II, L.P., 645
East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, US;
(770) AT&T PROPERTIES, LLC, 645 East Plumb Lane, #B132, Reno, Nevada 89502, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.7.2007
(580) 27.9.2007
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(111)
(210)
(732)
(770)

175974
73103
Dalkia a. s., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, SK;
C-TERM spol. s r. o., Lenardova 6, 852 39 Bratislava, SK;
(580) 21.9.2007

(111) 178330
(210) 69988
(732) AT&T PROPERTIES, LLC, 645 East Plumb Lane, #B132, Reno, Nevada 89502, US;
(770) AT&T Corp., 32 Avenue of the Americas, New
York, N.Y. 10013-2412, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.7.2007
(580) 27.9.2007

(111) 178330
(210) 69988
(732) AT&T KNOWLEDGE VENTURES II, L.P., 645
East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, US;
(770) AT&T PROPERTIES, LLC, 645 East Plumb Lane, #B132, Reno, Nevada 89502, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.7.2007
(580) 27.9.2007
(111) 183501
(210) 358-96
(732) AT&T PROPERTIES, LLC, 645 East Plumb Lane, #B132, Reno, Nevada 89502, US;
(770) AT & T CORPORATION, spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu New York,
32 Avenue of the Americas, New York, N. Y.
10013, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.7.2007
(580) 27.9.2007

(111) 183501
(210) 358-96
(732) AT&T KNOWLEDGE VENTURES II, L.P., 645
East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, US;
(770) AT&T PROPERTIES, LLC, 645 East Plumb Lane, #B132, Reno, Nevada 89502, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.7.2007
(580) 27.9.2007
(111)
(210)
(732)
(770)

183535
878-96
AGRO TAMI, s.r.o., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK;
Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(580) 14.9.2007
(111) 183917
(210) 802-96
(732) EMI (IP) Limited, 27 Wrights Lane, London
W8 5SW, GB;
(770) EMI Records Limited (EMI House), 43 Brook
Green, London, W6 7EF, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.8.2007
(580) 21.9.2007

(111) 184594
(210) 914-94
(732) AT&T PROPERTIES, LLC, 645 East Plumb Lane, #B132, Reno, Nevada 89502, US;
(770) AT & T CORPORATION, spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu New York,
32 Avenue of the Americas, New York, N. Y.
10013, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.7.2007
(580) 27.9.2007
(111) 184594
(210) 914-94
(732) AT&T KNOWLEDGE VENTURES II, L.P., 645
East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, US;
(770) AT&T PROPERTIES, LLC, 645 East Plumb Lane, #B132, Reno, Nevada 89502, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.7.2007
(580) 27.9.2007
(111) 184595
(210) 915-94
(732) AT&T PROPERTIES, LLC, 645 East Plumb Lane, #B132, Reno, Nevada 89502, US;
(770) AT & T CORPORATION, spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu New York,
32 Avenue of the Americas, New York, N. Y.
10013, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.7.2007
(580) 27.9.2007
(111) 184595
(210) 915-94
(732) AT&T KNOWLEDGE VENTURES II, L.P., 645
East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, US;
(770) AT&T PROPERTIES, LLC, 645 East Plumb Lane, #B132, Reno, Nevada 89502, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.7.2007
(580) 27.9.2007
(111) 185455
(210) 801-96
(732) EMI (IP) Limited, 27 Wrights Lane, London
W8 5SW, GB;
(770) EMI Records Limited (EMI House), 43 Brook
Green, London, W6 7EF, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.8.2007
(580) 21.9.2007

(111) 185804
(210) 3038-97
(732) ASP Consulting, s.r.o., J. Halašu 3, 911 01 Trenčín, SK;
(770) PEGAS 2 SLOVAKIA, s. r. o., Nevädzová 5,
820 07 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.11.2006
(580) 27.9.2007
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(111) 186485
(210) 787-97
(732) Kytková Alojzia, Ing., Dom svetla, Štefánikova 28,
917 01 Trnava, SK;
(770) Kytka Ľudovít, PhDr., Štefánikova 28, 917 01 Trnava, SK;
(580) 26.9.2007

(111)
(210)
(732)
(770)

187584
2302-97
AGRO TAMI, s.r.o., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK;
Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(580) 14.9.2007

(111) 187725
(210) 2120-96
(732) MARCA CZ s. r. o., Přišimasy č. p. 124, 282 01
Kolín, CZ;
(770) I. N. GLOBAL, a. s., K Červenému dvoru 2132,
130 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 3.11.2006
(580) 20.9.2007
(111) 188104
(210) 513-97
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o.,
Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(770) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.7.2007
(580) 20.9.2007
(111) 188105
(210) 514-97
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o.,
Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(770) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.7.2007
(580) 20.9.2007

(111) 188480
(210) 2981-97
(732) 1. národná aukčná spoločnosť, s.r.o., Panská 27,
811 01 Bratislava, SK;
(770) T & C - 1. národná aukčná spoločnosť, s. r. o., Panská 27, 811 01 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 27.6.2007
(580) 21.9.2007

(111) 188926
(210) 2531-97
(732) KONFIRM, spol. s r.o., Purkyňova 45, 612 00 Brno,
CZ;
(770) TurboConsult, spol. s r.o., Botanická 56, 602 00 Brno,
CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.8.2007
(580) 4.10.2007
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(111) 189017
(210) 3039-97
(732) ASP Consulting, s.r.o., J. Halašu 3, 911 01 Trenčín, SK;
(770) PEGAS 2 SLOVAKIA, s. r. o., Nevädzová 5,
820 07 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.11.2006
(580) 27.9.2007
(111) 189018
(210) 3040-97
(732) ASP Consulting, s.r.o., J. Halašu 3, 911 01 Trenčín, SK;
(770) PEGAS 2 SLOVAKIA, s. r. o., Nevädzová 5,
820 07 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.11.2006
(580) 27.9.2007

(111) 189019
(210) 3041-97
(732) ASP Consulting, s.r.o., J. Halašu 3, 911 01 Trenčín, SK;
(770) PEGAS 2 SLOVAKIA, s. r. o., Nevädzová 5,
820 07 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.11.2006
(580) 27.9.2007
(111) 189020
(210) 3042-97
(732) ASP Consulting, s.r.o., J. Halašu 3, 911 01 Trenčín, SK;
(770) PEGAS 2 SLOVAKIA, s. r. o., Nevädzová 5,
820 07 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 16.11.2006
(580) 27.9.2007

(111)
(210)
(732)
(770)

189114
3402-97
AGRO TAMI, s.r.o., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK;
Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(580) 14.9.2007
(111)
(210)
(732)
(770)

189115
3403-97
AGRO TAMI, s.r.o., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK;
Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(580) 14.9.2007
(111)
(210)
(732)
(770)

189116
3405-97
AGRO TAMI, s.r.o., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK;
Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(580) 14.9.2007
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(111)
(210)
(732)
(770)

189119
3408-97
AGRO TAMI, s.r.o., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK;
Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(580) 14.9.2007

(111)
(210)
(732)
(770)

189125
3459-97
AGRO TAMI, s.r.o., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK;
Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(580) 14.9.2007

(111) 189255
(210) 2005-94
(732) Homa Ľubomír, Ing., Šemšianska 139/4, 040 15
Košice, SK;
(770) INS, s. r. o., Kláštorná 127/19, 094 31 Hanušovce nad Topľou, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.6.2006
(580) 20.9.2007
(111) 189528
(210) 233-98
(732) AT&T PROPERTIES, LLC, 645 East Plumb Lane, #B132, Reno, Nevada 89502, US;
(770) AT & T Corp., spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu New York, 32 Avenue
of the Americas, New York, New York 10013-2412, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.7.2007
(580) 27.9.2007

(111) 189528
(210) 233-98
(732) AT&T KNOWLEDGE VENTURES II, L.P., 645
East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, US;
(770) AT&T PROPERTIES, LLC, 645 East Plumb Lane, #B132, Reno, Nevada 89502, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.7.2007
(580) 27.9.2007

(111) 190422
(210) 1184-98
(732) Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim,
DE;
(770) Bayer CropScience GmbH, D-65926 Frankfurt am
Main, DE;
(580) 21.9.2007
(111)
(210)
(732)
(770)

192777
3744-97
AGRO TAMI, s.r.o., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK;
Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(580) 14.9.2007

(111) 193813
(210) 1743-99
(732) Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake Avenue, Glenview, Illinois 60026-1215, US;
(770) NORDEN OLJE A/S, Aalborgvej 53, DK-9560
Hadsund, DK;
Dátum uzavretia zmluvy: 16.8.2007
(580) 21.9.2007
(111) 194010
(210) 1863-99
(732) WV IP Holdings, LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the
State of Delaware, doing business as Waverly Lifestyle, c/o NexCen Brands, 1330 Avenue of the
Americas, 34th Floor, New York, NY, US;
(770) F. Schumacher & Co., 79 Madison Avenue, New
York, New York, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 7.8.2007
(580) 4.9.2007

(111) 194013
(210) 1866-99
(732) WV IP Holdings, LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the
State of Delaware, doing business as Waverly Lifestyle, c/o NexCen Brands, 1330 Avenue of the
Americas, 34th Floor, New York, NY, US;
(770) F. Schumacher & Co., 79 Madison Avenue, New
York, New York, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 7.8.2007
(580) 4.9.2007

(111) 194218
(210) 1867-99
(732) WV IP Holdings, LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the
State of Delaware, doing business as Waverly Lifestyle, c/o NexCen Brands, 1330 Avenue of the
Americas, 34th Floor, New York, NY, US;
(770) F. Schumacher & Co., 79 Madison Avenue, New
York, New York, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 7.8.2007
(580) 4.9.2007
(111) 195879
(210) 586-2000
(732) Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., Ottova 402, 269 32 Rakovník, CZ;
(770) GILLETTE CZECH, s r. o., Na Příkopě 21, 117 19
Praha, CZ;
(580) 26.9.2007

(111) 197092
(210) 1101-2000
(732) Sport Service GmbH, Flugplatzstraße 10a, 4600
Wels, AT;
(770) Sports Experts Gesellschaft m. b. H., Höhenstraße 6, A-4600 Thalheim bei Wels, AT;
(580) 19.9.2007
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(111) 197092
(210) 1101-2000
(732) Intersport Austria Gesellschaft m.b.H., Flugplatzstraße 10a, 4600 Wels, AT;
(770) Sport Service GmbH, Flugplatzstraße 10a, 4600
Wels, AT;
Dátum uzavretia zmluvy: 4.5.2005
(580) 19.9.2007

(111) 198678
(210) 383-2000
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o.,
Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(770) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.7.2007
(580) 20.9.2007

(111) 197453
(210) 1971-2000
(732) MARILA BALÍRNY a. s., Durychova 101, 142 01
Praha, CZ;
(770) Antinari Anstalt, Vaduz, LI;
Dátum uzavretia zmluvy: 31.1.2007
(580) 14.9.2007

(111) 198679
(210) 386-2000
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o.,
Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(770) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.7.2007
(580) 20.9.2007

(111) 197454
(210) 1972-2000
(732) MARILA BALÍRNY a. s., Durychova 101, 142 01
Praha, CZ;
(770) Antinari Anstalt, Vaduz, LI;
Dátum uzavretia zmluvy: 31.1.2007
(580) 14.9.2007
(111) 197489
(210) 384-2000
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o.,
Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(770) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.7.2007
(580) 20.9.2007

(111) 197490
(210) 390-2000
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o.,
Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(770) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.7.2007
(580) 20.9.2007

(111) 197491
(210) 391-2000
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o.,
Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(770) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.7.2007
(580) 20.9.2007
(111) 197663
(210) 2680-2000
(732) Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., Ottova 402, 269 32 Rakovník, CZ;
(770) GILLETTE CZECH, s r. o., Na Příkopě 21, 117 19
Praha, CZ;
(580) 26.9.2007

(111)
(210)
(732)
(770)

200083
3457-97
AGRO TAMI, s.r.o., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK;
Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(580) 14.9.2007
(111)
(210)
(732)
(770)

200263
1931-2001
AGRO TAMI, s.r.o., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK;
Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(580) 14.9.2007
(111)
(210)
(732)
(770)

200714
707-96
AGRO TAMI, s.r.o., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK;
Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(580) 14.9.2007
(111) 200733
(210) 1475-2001
(732) MARILA BALÍRNY a. s., Durychova 101, 142 01
Praha, CZ;
(770) Antinari Anstalt, Vaduz, LI;
Dátum uzavretia zmluvy: 31.1.2007
(580) 14.9.2007
(111) 200734
(210) 1476-2001
(732) MARILA BALÍRNY a. s., Durychova 101, 142 01
Praha, CZ;
(770) Antinari Anstalt, Vaduz, LI;
Dátum uzavretia zmluvy: 31.1.2007
(580) 14.9.2007
(111) 200735
(210) 1477-2001
(732) MARILA BALÍRNY a. s., Durychova 101, 142 01
Praha, CZ;
(770) Antinari Anstalt, Vaduz, LI;
Dátum uzavretia zmluvy: 31.1.2007
(580) 14.9.2007
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(111) 200736
(210) 1478-2001
(732) MARILA BALÍRNY a. s., Durychova 101, 142 01
Praha, CZ;
(770) Antinari Anstalt, Vaduz, LI;
Dátum uzavretia zmluvy: 31.1.2007
(580) 14.9.2007

(111) 200737
(210) 1479-2001
(732) MARILA BALÍRNY a. s., Durychova 101, 142 01
Praha, CZ;
(770) Antinari Anstalt, Vaduz, LI;
Dátum uzavretia zmluvy: 31.1.2007
(580) 14.9.2007
(111) 200738
(210) 1480-2001
(732) MARILA BALÍRNY a. s., Durychova 101, 142 01
Praha, CZ;
(770) Antinari Anstalt, Vaduz, LI;
Dátum uzavretia zmluvy: 31.1.2007
(580) 14.9.2007
(111) 201676
(210) 3204-2001
(732) PRAGOLAKTOS, a. s., Českobrodská 1174, 190 00
Praha, CZ;
(770) ALIMPEX, spol. s r. o., Zemské právo 1199/5,
102 00 Praha 10, CZ;
(580) 24.9.2007

(111) 201676
(210) 3204-2001
(732) Lounská mlékárna s.r.o., Husova 1809, 440 24 Louny, CZ;
(770) ALIMPEX FOOD a. s., Českobrodská 1174, 198 00
Praha, CZ;
(580) 24.9.2007
(111) 202106
(210) 379-2000
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o.,
Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(770) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.7.2007
(580) 20.9.2007
(111) 202107
(210) 388-2000
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o.,
Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(770) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.7.2007
(580) 20.9.2007

(111) 202108
(210) 389-2000
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o.,
Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(770) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.7.2007
(580) 20.9.2007
(111) 202109
(210) 392-2000
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o.,
Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(770) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.7.2007
(580) 20.9.2007

(111) 202251
(210) 3565-2001
(732) WALTEC, spol. s r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, SK;
(770) WASEC, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, SK;
(580) 4.9.2007
(111) 202992
(210) 410-2002
(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) 4.9.2007
(111) 202993
(210) 411-2002
(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) 4.9.2007
(111) 202994
(210) 412-2002
(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) 4.9.2007
(111) 202995
(210) 416-2002
(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) 4.9.2007
(111) 203292
(210) 836-2002
(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) 4.9.2007
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(111) 203293
(210) 837-2002
(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) 4.9.2007

(111) 206085
(210) 930-2003
(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) 4.9.2007

(111) 203294
(210) 838-2002
(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) 4.9.2007

(111) 206247
(210) 2801-2002
(732) SLOVAN BRAND, s. r. o., Odbojárov 9, 831 04
Bratislava, SK;
(770) HC SLOVAN Bratislava, a. s., Odbojárov 9, 831 04
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 6.8.2007
(580) 11.9.2007

(111) 203295
(210) 839-2002
(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) 4.9.2007
(111) 203398
(210) 843-2002
(732) PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS (an
Irish Partnership between C.P. Pharmaceuticals
International C.V. and Pfizer Overseas Pharmaceuticals), Pottery Road, Dun Laoghaire, County
Dublin, IE;
(770) Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery Road,
Dun Laoghaire Co., Dublin, IE;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.12.2003
(580) 18.9.2007
(111)
(210)
(732)
(770)

203758
1375-2002
AGRO TAMI, s.r.o., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK;
Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(580) 14.9.2007
(111)
(210)
(732)
(770)

205133
3619-2002
AGRO TAMI, s.r.o., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK;
Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(580) 14.9.2007

(111)
(210)
(732)
(770)

206950
1447-2003
AGRO TAMI, s.r.o., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK;
Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(580) 14.9.2007
(111) 207246
(210) 1768-2003
(732) D+D Ľubica, s.r.o., Gen. Svobodu 1012/23, 059 71
Ľubica, SK;
(770) HEMI SK, s.r.o., Slatinka nad Bebravou č. 104,
956 53 Slatinka nad Bebravou, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 6.7.2007
(580) 21.9.2007
(111) 207247
(210) 1769-2003
(732) D+D Ľubica, s.r.o., Gen. Svobodu 1012/23, 059 71
Ľubica, SK;
(770) HEMI SK, s.r.o., Slatinka nad Bebravou č. 104,
956 53 Slatinka nad Bebravou, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 6.7.2007
(580) 21.9.2007

(111)
(210)
(732)
(770)

(111) 207627
(210) 1903-2003
(732) PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS (an
Irish Partnership between C.P. Pharmaceuticals
International C.V. and Pfizer Overseas Pharmaceuticals), Pottery Road, Dun Laoghaire, County
Dublin, IE;
(770) Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery Road,
Dun Laoghaire Co., Dublin, IE;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.12.2003
(580) 18.9.2007

(111) 206084
(210) 929-2003
(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) 4.9.2007

(111) 207749
(210) 2043-2003
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o.,
Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(770) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.7.2007
(580) 20.9.2007

206047
569-2003
AGRO TAMI, s.r.o., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK;
Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(580) 14.9.2007
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(111) 207750
(210) 2044-2003
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o.,
Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(770) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.7.2007
(580) 20.9.2007

(111) 208969
(210) 382-2000
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o.,
Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(770) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.7.2007
(580) 20.9.2007

(111) 207858
(210) 723-2003
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o.,
Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(770) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.7.2007
(580) 20.9.2007

(111) 208970
(210) 385-2000
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o.,
Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(770) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.7.2007
(580) 20.9.2007

(111) 207964
(210) 414-2002
(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) 4.9.2007
(111) 208026
(210) 1960-2003
(732) PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS (an
Irish Partnership between C.P. Pharmaceuticals
International C.V. and Pfizer Overseas Pharmaceuticals), Pottery Road, Dun Laoghaire, County
Dublin, IE;
(770) Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery Road, Dun
Laoghaire Co., Dublin, IE;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.12.2003
(580) 18.9.2007

(111) 208027
(210) 1961-2003
(732) PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS (an
Irish Partnership between C.P. Pharmaceuticals
International C.V. and Pfizer Overseas Pharmaceuticals), Pottery Road, Dun Laoghaire, County
Dublin, IE;
(770) Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery Road, Dun
Laoghaire Co., Dublin, IE;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.12.2003
(580) 18.9.2007
(111) 208968
(210) 380-2000
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o.,
Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(770) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.7.2007
(580) 20.9.2007

(111) 208971
(210) 387-2000
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o.,
Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(770) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.7.2007
(580) 20.9.2007
(111) 208972
(210) 378-2000
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o.,
Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(770) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.7.2007
(580) 20.9.2007
(111) 208973
(210) 381-2000
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o.,
Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(770) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.7.2007
(580) 20.9.2007
(111) 208974
(210) 393-2000
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o.,
Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(770) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.7.2007
(580) 20.9.2007
(111) 211293
(210) 2391-2004
(732) V A V invest, s.r.o., Malachitová 13, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(770) EUROPA SC, a. s., Malachitová 13, 974 01 Banská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 12.4.2007
(580) 3.9.2007
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(111) 211876
(210) 2268-2004
(732) SLOVAN BRAND, s. r. o., Odbojárov 9, 831 04
Bratislava, SK;
(770) HC SLOVAN Bratislava, a. s., Odbojárov 9, 831 04
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 6.8.2007
(580) 11.9.2007

(111) 214674
(210) 5864-2005
(732) BizMedia, s.r.o., Bulharská 89, 821 04 Bratislava, SK;
(770) David Gavaľa - BRATISLAVSKÉ REALITY, Topoľčianska 21, 851 05 Bratislava V, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 9.8.2007
(580) 19.9.2007

(111)
(210)
(732)
(770)

(111) 216456
(210) 2457-2005
(732) Adenosine Therapeutics LLC, a Virginia Limited
Liability Company, P.O. Box 4362, Charlottesville, Virginia 22905, US;
(770) Bristol - Myers Squibb Medical Imaging, Inc., 345
Park Avenue, 10154 New York, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 10.5.2007
(580) 25.9.2007

212001
3331-2004
AGRO TAMI, s.r.o., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK;
Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(580) 14.9.2007

(111)
(210)
(732)
(770)

212106
3332-2004
AGRO TAMI, s.r.o., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK;
Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(580) 14.9.2007
(111)
(210)
(732)
(770)

212329
3240-2004
AGRO TAMI, s.r.o., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK;
Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(580) 14.9.2007

(111) 212551
(210) 3197-2004
(732) V A V invest, s.r.o., Malachitová 13, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(770) EUROPA SC, a. s., Malachitová 13, 974 01 Banská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 12.4.2007
(580) 3.9.2007
(111) 213334
(210) 3198-2004
(732) V A V invest, s.r.o., Malachitová 13, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(770) EUROPA SC, a. s., Malachitová 13, 974 01 Banská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 12.4.2007
(580) 3.9.2007
(111) 213843
(210) 1115-2005
(732) ASP Consulting, s.r.o., J. Halašu 3, 911 01 Trenčín, SK;
(770) PEGAS 2 SLOVAKIA, s. r. o., Nevädzová 5,
820 07 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.11.2006
(580) 27.9.2007

(111) 218966
(210) 6217-2006
(732) PaedDr. Nikoleta Nováková, Vajnorská 28, 831 04
Bratislava, SK;
(770) Nováková Nikoleta, PaedDr./INOVATRAINING,
Vajnorská 28, 831 04 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 6.9.2007
(580) 21.9.2007
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Čiastočné prevody ochranných známok
(111)
(210)
(732)
9 (511)
(511)

189803
3733-97
GGP Sweden AB, Tranas SE-573 28, SE;
7
7 - Záhradné stroje, kosačky na trávu, rezačky,
píly, kosačky na živý plot, motorové píly, rotačné
kultivátory, kompostové drviče (mlynčeky), stroje na odpratanie snehu.
Dátum uzavretia zmluvy: 19.5.2006
(580) 17.9.2007

(111)
(210)
(732)
9 (511)
(511)

189803A
3733-97A
STIGA Sports AB, Box 642, 63108 Eskilstuna, SE;
28
28 - Hokejové hry, futbalové hry, sánky, boby (sane), vybavenie na stolný tenis.
Dátum uzavretia zmluvy: 19.5.2006
(580) 17.9.2007

(111)
(210)
(732)
9 (511)
(511)

189804
3734-97
GGP Sweden AB, Tranas SE-573 28, SE;
7
7 - Záhradné stroje, kosačky na trávu, rezačky,
píly, kosačky na živý plot, motorové píly, rotačné
kultivátory, kompostové drviče (mlynčeky), stroje na odpratanie snehu.
Dátum uzavretia zmluvy: 19.5.2006
(580) 17.9.2007

(111)
(210)
(732)
9 (511)
(511)

189804A
3734-97A
STIGA Sports AB, Box 642, 63108 Eskilstuna, SE;
28
28 - Hokejové hry, futbalové hry, sánky, boby (sane), vybavenie na stolný tenis.
Dátum uzavretia zmluvy: 19.5.2006
(580) 17.9.2007

(111) 196876
(210) 1899-2000
(732) ETEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED,
Embassy House, Ballsbridge, Dublin 4, IE;
9 (511) 9
(511) 9 - Elektrické a elektronické komunikačné a optické komunikačné zariadenia a prístroje, telekomunikačné prístroje a nástroje, komunikačné a telekomunikačné prístroje a nástroje; elektrické a elektronické prístroje a nástroje, všetky na spracovanie, zapisovanie, uchovávanie, prenos, vyhľadávanie, obnovovanie alebo príjem údajov; prístroje a nástroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku, obrazov alebo zakódovaných údajov; telekomunikačné siete a infraštruktúra; bezdrôtové rádiové siete a siete z optických vlákien
a infraštruktúra; televízne prístroje a nástroje;

počítače; periférne počítačové zariadenia; elektronické obvody nesúce naprogramované údaje;
počítačové programy; počítačový softvér; disky,
pásky a vodiče, všetky ako nosiče magnetických
údajov; prázdne a nahrané magnetické karty; satelitné vysielače a prijímače; káble z optických
vlákien, elektrické vodiče a káble; odporové vodiče; elektródy; paginovacie zariadenia, rádiové paginovacie a rádiové telefónne prístroje a nástroje;
telefóny, mobilné telefóny a telefónne prístroje;
adaptéry na použitie s telefónmi; nabíjačky batérií na použitie s telefónmi; s tým súvisiace vybavenie a príslušenstvo telefónov; tašky, puzdrá a obaly špeciálne upravené na uskladňovanie alebo
prenášanie telefónneho vybavenia a príslušenstva; počítačové osobné organizátory; antény; batérie, akumulátory; mikroprocesory; modemy;
monitorovacie (iné než in-vivo monitorovacie)
prístroje a nástroje; rádiové prístroje a nástroje;
prístroje a nástroje na elektronickú kontrolu, testovacie (iné než in-vivo testovacie), signalizačné,
kontrolné a vzdelávacie prístroje a nástroje; videofilmy; elektrické a elektronické príslušenstvo
a periférne vybavenie určené a prispôsobené na
použitie s počítačmi, audiovizuálne prístroje; časti a fitingy všetkých uvedených tovarov.
Dátum uzavretia zmluvy: 26.4.2007
(580) 20.9.2007

(111) 196876A
(210) 1899-2000A
(732) Telekom Austria AG, Lassallestrasse 9, 1020
Viedeň, AT;
9 (511) 16, 38
(511) 16 - Tlačoviny; publikácie; časopisy; periodiká; spravodaje a informačné bulletiny; výrobky z kartónu
alebo lepenky na použitie v marketingu a pri podpore predaja; papiernický tovar a písacie potreby;
kancelárske potreby; karty, lístky, štítky; adresáre.
38 - Telekomunikačné služby; služby elektronickej pošty; prenos a príjem údajov a informácií;
on-line informačné služby týkajúce sa telekomunikácií; riadené služby šírky pásma (managed bandwidth services); služby internetu; služby elektronickej pošty, vstupu a výstupu, obsahu a prístupu
na sieť; služby výmeny údajov; prenos údajov;
prenos údajov a hlasu prostredníctvom telekomunikácie; služby satelitnej komunikácie; vysielanie alebo prenos rádiových alebo televíznych
programov; požičiavanie, nájom alebo prenájom
prístrojov, nástrojov, zariadení alebo komponentov na použitie pri poskytovaní uvedených služieb; poradenské, informačné, podporné, obslužné a konzultačné služby súvisiace so všetkým
uvedeným; poskytovanie primárnych a sekundárnych serverov s názvami domén na prístup k internetu.
Dátum uzavretia zmluvy: 26.4.2007
(580) 20.9.2007
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(111) 205470
(210) 2643-2003
(732) ATRIUM.SK, s. r. o., Stará Vajnorská 19, 832 45
Bratislava, SK;
9 (511) 16, 35, 36, 39
(511) 16 - Pútače z papiera alebo lepenky; prospekty; plagáty; tlačivá; katalógy; kalendáre; príručky; papierové vlajky; papierové zástavky; pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie potreby; podložky na
písanie; papiernický tovar; obálky; obaly; nálepky;
samolepky; netextilné etikety; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelársky papier; listový papier; papier do tlačiarní; papierové pásky;
baliaci papier; albumy; atlasy; plastové fólie na
balenie; formuláre; predmety z kartónu; lepiace
štítky; lepidlá a lepiace pásky na kancelárske
účely a použitie v domácnosti; spisové obaly;
stolové prestieranie z papiera; papierové utierky;
vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov; vzory na výrobu odevov; bytové akváriá.
35 - Maloobchodné služby obchodných domov,
supermarketov a hypermarketov; maloobchodné
služby s nábytkom všetkého druhu, interiérovými
prvkami, bytovým textilom, závesmi, bytovými doplnkami, ozdobnými prvkami, svietidlami,
obkladmi, dlažbami, podlahovými krytinami, tapetami, porcelánom, keramikou, sklom, domácimi potrebami, sanitárnymi zariadeniami, technickým zariadením bytov a budov, vodovodnými zariadeniami, stavebným materiálom; reklama; reklamné činnosti; on-line reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie
reklamných alebo náborových materiálov; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely;
predvádzanie tovaru; kopírovanie; sekretárske služby; aranžovanie výkladov; kancelárie zaoberajúce sa vývozom a dovozom; prenájom kancelárskych strojov, zariadení, kopírovacích strojov,
predajných automatov; podpora predaja pre tretie
osoby; zásobovacie služby pre tretie osoby; vedenie účtovných kníh; poradenstvo a pomoc pri
riadení obchodných aktivít; odborné obchodné
poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri predaji nábytku, interiérových prvkov
a doplnkov; vzťahy s verejnosťou; organizovanie
reklamných hier na propagáciu predaja; prieskum
trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov a materiálov; sprostredkovanie
a výber tovaru prostredníctvom katalógu; sprostredkovanie uvedených služieb; sprostredkovanie obchodu s tovarom.
36 - Prenájom obchodných priestorov; prenájom
nehnuteľností; sprostredkovanie kúpy, predaja
a prenájmu nehnuteľností; realitné kancelárie;
správcovstvo; správa nehnuteľností; obstarávanie
služieb spojených so správou nehnuteľností; sprostredkovanie finančných služieb; sprostredkovanie bankových služieb; oceňovanie pre poistenie,
bankovníctvo, nehnuteľnosti; finančné analýzy; finančné informácie; finančný lízing; finančné záruky; finančné konzultačné služby; predaj na splátky; zmenárenské služby; úverové financovanie
predaja; vydávanie kreditných kariet; služby finančného manažmentu a účtovných sústav; poistenie; poradenstvo v oblasti poistenia; sprostredkovanie uvedených služieb.
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39 - Prenájom skladov, skladovacích kontajnerov;
prenájom garáží; skladovanie; distribúcia tovaru
na dobierku; sprostredkovanie prepravy a dopravy; prenájom automobilov; balenie tovaru; dovoz, doprava; doručovanie tovaru; prepravu nábytku; prenájom chladiacich zariadení; skladovanie elektronicky uložených údajov a dokumentov; sprostredkovanie uvedených služieb.
Dátum uzavretia zmluvy: 15.4.2006
(580) 17.9.2007
(111) 205470A
(210) 2643-2003A
(732) ALBATROS GROUP, s. r. o., Živnostenská 2,
811 06 Bratislava, SK;
(511) 16
(511) 16 - Knihy; brožúry; časopisy; periodiká; publikácie;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.4.2006
(580) 17.9.2007

(111) 209004
(210) 444-2003
(732) ATRIUM.SK, s. r. o., Stará Vajnorská 19, 832 45
Bratislava, SK;
9 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, pôdne hnojivá, chemické látky na konzervovanie potravín, rašelina a substráty na pestovanie kvetín,
drevín a zeleniny, lepidlá a spojivá používané
v priemysle.
2 - Nátery a náterové hmoty, laky okrem izolačných, farby, farbivá, emaily, riedidlá a spojivá na
farby a laky, zahusťovače farieb, pigmenty, alumíniové farby, anilínové farby, azbestové farby,
farby na kožu, ohňovzdorné farby, farby na keramiku, farby na obuv, glejové farby, hliníkový
prášok na farbenie, indigo ako farbivo, keramické farby, moridlá, pozlátka, vodové náterové farby, základné náterové farby, baktericídne náterové farby, značkovacie farby pre zvieratá, farbivá,
moridlá a laky na drevo, fixatívy na vodové farby, prípravky na konzervovanie dreva, prípravky
proti hrdzi, nátery na strešné krytiny, ochranné
prípravky na kovy, sklársky tmel, náterový tmel.
3 - Mydlá, antistatické prípravky na použitie v domácnosti, apretačné prípravky, farby na vlasy,
odfarbovače, bieliace prípravky, brusivá, brúsne
plátna a papier, leštidlá, čistiace mlieko, toaletné
a čistiace prípravky, depilačné prípravky, dezodoranty na osobnú potrebu, prípravky na holenie,
kamenec (antiseptický prípravok), čistiace prípravky na automobilové okná a do ostrekovačov,
kolínska voda, kozmetické neceséry, kozmetické
prípravky, kozmetické ceruzky, kúpeľové soli
s výnimkou solí na liečebné účely, pleťové masky, krém na obuv a kožu, kozmetické krémy,
krieda na čistenie, parfumy, laky na vlasy, lepidlá
na kozmetické účely, leštiace prípravky, líčidlá,
lúh sodný na pranie, obtlačky na kozmetické
účely, očné riasy, prípravky na odstraňovanie líčidiel, vlasové prípravky, peroxid vodíka na kozmetické účely, pracie a namáčacie prostriedky,
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tyčinky na farbenie perí, riasy, šampóny, toaletný
terpentín, toaletné prípravky a potreby, ústne vody, vlasové vody, vody po holení, voňavky, vosky, zubné pasty.
4 - Priemyselné oleje a tuky, drevené uhlie ako
palivo, lampové a sviečkové knôty, olejové a tukové konzervačné prípravky na kožu, podpaľovače, sviečky na svietenie, sviečky na vianočné
stromčeky, tuky na svietenie, včelí vosk, drevené
triesky na zapaľovanie, zvlhčujúci olej, palivové
brikety, alkohol ako palivo, mazacie oleje a tuky,
vykurovací olej, motorový olej, palivá, pohonné
látky, benzín, nafta, palivové drevo, parafín, uhlie.
5 - Diabetický chlieb, pesticídy, fungicídy, herbicídy, repelenty, hygienické nohavičky, hygienické obrúsky a vložky, prípravky proti moliam,
muchám a ostatnému hmyzu, mucholapky, prípravky na hubenie hlodavcov, prípravky proti parazitom, prípravky na umývanie psov.
6 - Kovové žalúzie, kovové rolety, kovové vodiace lišty, kovové vonkajšie rolety a žalúzie, kovové príchytky, klince, kovový spojovací materiál,
drobný železiarsky tovar, alobal, kovové baliace
fólie, kovové brány, dvere, dverové zárubne, okná,
okenice, písmená a číslovky z obyčajných kovov
nie ako tlačové znaky, kovové stavebné dielce,
kovová dlažba, obalové nádoby z kovu, kovové
palety, drôt, drôtené pletivo, kovové popisné a identifikačné tabuľky a štítky, kovové držadlá, rukoväti, kľučky, kovové dverové obloženie, kľúče,
klopadlá, stenové kovové kolíky, kovové rozperné kolíky, stavebné kovanie, pánty, závesy, kovanie na nábytok a okná, kovové lamely, kovové
lešenia, kovové lišty, laty, polotovary z obyčajných kovov, predovšetkým kovové profily, tyče,
rúrky, kovové navíjacie cievky a navijaky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc, kovový stavebný materiál, kovové stavebné obklady,
kovové podpery, podložky, platničky, kovové
potrubia, kovové rošty, kovové sieťky proti hmyzu, kovové rámy na okná, kovové rámy na siete
a sieťky, kovové kolieska na nábytok, kovové
neelektrické zámky, domové zvončeky nie elektrické, figuríny z obyčajných kovov, umelecké
diela z obyčajných kovov; kovové škatule, skrinky, nádoby, kontajnery.
7 - Stroje a obrábacie stroje, motory a hnacie
stroje, okrem motorov do pozemných vozidiel,
vzduchové pumpy pre akváriá, baliace stroje, bicyklové dynamá, brúsky ako stroje, brúsne kamene a kotúče ako časti strojov, brúsne stroje,
odstredivky, stroje na výrobu cestovín, čerpadlá,
pumpy, elektrické stroje a prístroje na čistenie,
parné čistiace stroje, vysokotlakové čistiace stroje, drevoobrábacie stroje, drviace stroje, drviče,
drviče odpadu, filtre ako časti strojov alebo motorov, generátory elektriny, hadice do vysávačov,
hydraulické alebo pneumatické zariadenia na otváranie alebo zatváranie dverí, kávové mlynčeky
nie ručné, elektrické kefy ako časti strojov, kladkostroje, stroje na výrobu klobás, salám a párkov,
kompresory, kosačky, krájače na chlieb ako stroje, elektrické a elektromechanické kuchynské stroje, elektrické lepovacie pištole, elektrické stroje
a prístroje na leštenie, leštičky, elektrické leštičky
na obuv, liahne na vajcia, lisovacie stroje, elektrické lisy na ovocie pre domácnosť, ložiská ako
časti strojov, stroje na lúpanie, mangle, žehliace

stroje, mlynčeky na mäso ako stroje, stroje na
miesenie, elektrické miešače na použitie v domácnosti, mixéry, elektrické mlynčeky pre domácnosť, elektromechanické stroje na výrobu nápojov, ručné nástroje a náradie na iný než ručný
pohon, navijaky, elektrické nože, elektrické nožnice, stroje na odstraňovanie vodného kameňa,
odstredivky, žmýkačky, elektrické otvárače na
konzervy, striekacie pištole na farby, elektrickomechanické stroje na prípravu pokrmov, práčky,
práčky na pranie, farbenie a bielenie, zariadenia
na odsávanie prachu, riadiace mechanizmy pre
stroje, motory a hnacie stroje, elektrické kuchynské roboty, strúhacie stroje na zeleninu, šijacie
stroje, elektrické šľahače, elektrické stroje a prístroje na tepovanie kobercov, umývačky riadu,
umývačky fliaš, vrecká do vysávačov, elektrické
ručné vŕtačky, vysávače, elektrické zváračky ako
stroje, žehliace stroje, žmýkačky.
8 - Brúsky ako ručné náradie, brúsy, holiace čepele, oberače na ovocie, depilačné prístroje, diamanty pre sklenárov, dláta, ručné frézy, ručné zdviháky, závitnice (ručné nástroje), mažiare, hoblíky, holiace strojčeky, hrable, vyťahovače klincov, zariadenia na hubenie rastlinných škodcov,
hustilky pneumatík, pilníky, vreckové nože, kladivá (ručné nástroje), kliešte, maticové kľúče, vrtáky (ručné nástroje), otvárače na konzervy s výnimkou elektrických, kosy, krájače na zeleninu,
krompáče, lopaty, špachtle, motyčky, naberačky,
ručné nástroje a náradie, nebožiece, holiace potreby, puzdrá na holiace potreby, nože, príbory,
nožnice, záhradnícke nožnice, oblúkové píly, ocieľky, pinzety, ručné pištole na vytláčanie tmelu,
kutáče, obojručné nože (strúhače), priebojníky, rašple, rýle, nástroje na rezanie, sekanie, krájanie
(ručné), sekery, kosáky, ručné mlynčeky na mäso, zveráky, škrabky, skrutkovače, vidly, vrtáky,
ručné vŕtačky, výhrubníky, výstružníky, záhradné náradie ručné, závitníky, murárske lyžice.
9 - Špeciálny laboratórny nábytok, prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zememeračské, elektrické, fotografické, kinematografické, optické,
signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie patriace do tejto triedy, prístroje, pomôcky a nástroje na meranie a váženie, prístroje a nástroje na
vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu,
reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu patriace do tejto triedy, elektrické akumulátory, akustické vedenie, antény, prístroje a zariadenia pre
astronómiu, elektrické zatvárače dverí, autorádiá,
elektrické batérie, bleskozvody, fotografické blesky, blikavé svetlá, elektrické bzučiaky, automatické časové spínače, prístroje na zaznamenávanie času, optické snímače, ďalekohľady, detektory, diaľkomery, diaľkové ovládače, diaprojektory, elektronické diáre, kompaktné disky, magnetické, optické disky, dozimetre, elektrické drôty
a káble, elektrické dverové zvončeky, elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete,
elektronické svetelné ukazovadlo, elektronický
prekladový slovník, faxy, fotoaparáty, fotografické, elektrostatické alebo termické fotokopírovacie prístroje, galvanometre, gramofóny, gramofónové platne, hasiace prístroje, elektrické hlásiče, elektrické zariadenia na vábenie a ničenie
hmyzu, koaxiálne káble, káble s optickými vláknami, kamery, koncovky pre elektrotechniku, elek-
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trické konektory, spojky, kontakty, objímky, elektrické kontrolné a regulačné prístroje, lasery s výnimkou laserov pre lekárske účely, magnetofóny,
megafóny, meradlá, mikrofóny, modemy, nabíjačky akumulátorov, elektrické natáčky, neónové
reklamy, počítače, periférne zariadenia k počítačom, tlačiarne k počítačom, nahrané počítačové
programy, rozhrania pre počítače, poistky, poplašné zariadenia, prehrávače kompaktných diskov,
premietacie prístroje, prenosný telefón, audioa videoprijímače, rádiá, rádiotelefónne zariadenia, reproduktory, rozvodné panely pre elektrinu,
elektroinštalačné rúry, satelitné navigačné prístroje, solárne články, elektrické spájkovačky,
spínače, telefónne prístroje, televízne prijímače,
snímače teploty, termostaty, váhy, videohry, videokamery, videokazety, zariadenia na spracovanie údajov, elektrické zástrčky, kryty na zásuvky,
elektrické zváracie zariadenia, prístroje a zariadenia na prenášanie, reprodukciu, spracovanie,
záznam zvuku, obrazu alebo údajov, požiarne
hlásiče, elektrické a elektronické zariadenia proti
krádeži, elektrické žehličky, záchranné plachty.
10 - Bandáže, barly, dlahy, cumlíky, detské fľašky, pomôcky na dojčenie, odsávačky, kondómy,
masážne prístroje, elastické pančuchy na lekárske
účely, chirurgické rukavice, teplomery na lekárske účely, antikoncepčné nechemické prípravky,
chrániče sluchu, lekárske prístroje a nástroje, ortopedická obuv, UV - lampy na lekárske účely, tlakomery krvného tlaku, nábytok na lekárske účely, plachty, povlaky chirurgické, plachty pre inkontinentných pacientov.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, chladenie, varenie, sušenie, vetranie, elektrické vreckové baterky, bojlery, ohrievače vody, držiaky na
lampy a svietidlá, elektrické stolové ventilátory,
elektrické kávovary, elektrické fritézy, hriankovače, horúce platne, chladiace prístroje, stroje
a zariadenia, chladničky, inhalačné prístroje nie
na lekárske účely, elektrické kanvice, klimatizačné zariadenia, elektricky vyhrievané koberce,
elektrické kuchynské potreby na pečenie a varenie, kuchynské sporáky, lustre, mikrovlnné rúry,
mrazničky, naparovacie prístroje, odparovače,
ohrievacie podušky nie na lekárske účely, ohrievače, osvetľovacie prístroje a zariadenia, pece,
sporáky, piecky, pražiče na kávu, elektrické radiátory, zariadenie pre saunu, solária ako prístroje, prístroje a zariadenia na sušenie, sušiče na
vlasy, teplovzdušné rúry, elektrické tlakové hrnce, varné prístroje a zariadenia, vetracie zariadenia, prístroje a zariadenia na zmäkčenie vody,
ionizátory vzduchu, ohrievače vzduchu, stroje
a prístroje na čistenie vzduchu, zapaľovače na
zapaľovanie plynu, žiarivky, žiarovky, žiariče.
12 - Autá, autobusy, pneumatiky, bezpečnostné
sedačky pre deti, člny, detské kočíky, trojkolky,
duše, záplaty na opravy duší, dvojkolesové vozíky, elektromobily, galusky, hnacie mechanizmy
do pozemných vozidiel, klaksóny automobilov,
bicykle, karosérie automobilov, fúriky, lode, mopedy, motocykle, poťahy vozidiel, snehové reťaze, sane, poťahy sedadiel, traktory, veslá, volanty, nákupné vozíky, nosiče na batožinu, invalidné
vozíky, náhradné diely pre dopravné prostriedky.
13 - Pyrotechnika, ohňostroje, bengálske ohne,
podstavce pod strelné zbrane, puzdrá na zbrane.
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14 - Hodinárske výrobky, hodiny, klenoty, imitácia
zlata, ihelníky z drahých kovov, škatule, schránky, obaly z drahých kovov, nádoby a náradie pre
domácnosť a kuchyňu z drahých kovov, kuchynský a jedálenský riad z drahých kovov, šperky,
busty, sochy, sošky z drahých kovov, šperky z emailovanej keramiky, ozdobné ihlice, ozdoby, podnosy, tácne, tanieriky, misky, popolníky z drahých
kovov, slnečné hodiny, stolové stojany na olej
a ocot z drahých kovov, slonovina, svietniky z drahých kovov, šperkovnice z drahých kovov, príchytky na obrúsky z drahých kovov, zliatiny drahých
kovov.
15 - Hudobné nástroje a prístroje, puzdrá na hudobné nástroje.
16 - Tlačivá, plagáty, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, papierové vlajky, papierové zástavky, pútače z papiera alebo lepenky, pečiatky,
pečate, pečatné vosky, písacie potreby, podložky
na písanie, papiernický tovar, obálky, obaly, nálepky, samolepky, netextilné etikety, kancelárske
potreby s výnimkou nábytku, kancelársky papier,
listový papier, papier do tlačiarní, papierové pásky, baliaci papier, albumy, atlasy, umelohmotné
fólie na balenie, formuláre, predmety z kartónu,
lepiace štítky, lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, spisové obaly, stolové prestieranie z papiera, kopírovací papier, papierové utierky, vrecia a vrecká z papiera
alebo plastických materiálov, vzory na výrobu
odevov, bytové akváriá.
17 - Plastové fólie nie ako obaľovací materiál,
hadice s výnimkou kovových, izolácie, izolačné
materiály, izolačné tkaniny, lepiace pásky s výnimkou pások na kancelárske účely a pre domácnosť, minerálna vlna, plsť izolačná, gumové alebo vulkanfíbrové tesniace krúžky, guma surová
alebo ako polotovar, materiály zabraňujúce sálaniu tepla, sklenená vlna ako izolačný materiál,
tepelnoizolačné prostriedky, tesnenia, tesniace
tmely, tmely, gumové alebo vulkanfíbrové záklopky, vypchávky z gumy alebo z plastov.
18 - Koža, zvieracie kože, imitácia kože, kožené
alebo kožou potiahnuté škatule, kožené lepenky,
kožené nite, šnúrky, kožené povrázky, aktovky, školské tašky, batohy, kufre, kufríky, lodné kufre,
torby, dáždniky, slnečníky, diplomatické kufríky,
peňaženky, jelenica, s výnimkou jelenice na čistenie, kabelkové rámy, kabelky, kľúčenky z kože, kožené obloženia nábytku, kostry jazdeckého
sedla, kožušinové pokrývky, kožušiny, kožené ozdoby na nábytok, náhubky, obojky pre zvieratá,
postroje pre zvieratá, opraty, pokrývky pre zvieratá, kožené náramenné pásy, poľovnícke tašky,
puzdrá na navštívenky, kožené remene, remienky,
usne ako surovina alebo polotovar, vaky pre turistov, vrecká z kože na balenia, vychádzkové
palice.
19 - Nekovový stavebný materiál, altánky, asfalt,
nekovové bazény, betón, bridlice, cement a výrobky z cementu patriace do tejto triedy, tehly,
decht, stavebná lepenka, cementové dosky, dlaždice s výnimkou kovových, drenážne rúry s výnimkou kovových, drevené obloženia, drevo opracované, dvere s výnimkou kovových, sošky z kameňa, betónu a mramoru, geotextílie, kameň, komíny, dymovody s výnimkou kovových, stavebné konštrukcie s výnimkou kovových, strešné
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krytiny s výnimkou kovových, lišty s výnimkou
kovových, laty s výnimkou kovových, koly s výnimkou kovových, malta, omietky, mramor, náterové hmoty pre stavebníctvo, nosníky s výnimkou kovových, obkladačky, nekovové dlaždice,
nekovové obklady stien, priečok a budov, murivo, okná s výnimkou kovových, piesok, dosky,
latky, preglejka, kameniny pre stavebníctvo, žula, sadra, schodiská s výnimkou kovových, prenosné skleníky s výnimkou kovových, stavebné
sklo, stavby prenosné s výnimkou kovových, šamot, štrk, škridly s výnimkou kovových, tvárnice, vápno, podlahové dosky, parkety, parketové
výlisky, brány s výnimkou kovových, nekovové
odkvapové žľaby.
20 - Nábytok s výnimkou kúpeľňového nábytku,
skrinkového nábytku pod umývadlá a zrkadiel,
kancelársky nábytok, školský nábytok, stoly, stoličky, kreslá, sedadlá, skrine, skriňové zostavy,
police, stojany, príborníky, lavice, lavičky, kartotékové skrine, knižnicové police, regály, zobrazovacie tabule, stojany na kabáty, stojany na klobúky, pulty, taburetky, servírovacie stolíky, stolové dosky, podstavce, kostry, stojany pre počítače, kuchynský nábytok, kadernícke kreslá, komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky, stojany
na kvety, postele, posteľné matrace, divány, pohovky, nekovové príslušenstvo k nábytku, nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok, nekovové čapy, pánty a závesy, nekovové kovanie na
okná a nábytok, dekoratívne nástenné ozdoby,
nie textilné, detské ohrádky, dosky na krájanie,
drevené alebo plastové nádoby a schránky, drevené hrany a kostry na nábytok, dverové obloženie, nie kovové, dvierka na nábytok, klietky pre
zvieratá v domácnosti, krúžky, háčiky a koľajnice na záclony a závesy, komody, korok, prútené
koše, latkové vnútrookenné rolety, plastové lišty
na nábytok, plastové záklopky, nekovové zátky,
nekovové kolieska na nábytok, nekovové stenové
kolíky, nekovový spojovací materiál, plastové
káblové alebo rúrkové spojky, príchytky, svorky,
pútače z dreva alebo plastu, rámy na obrazy, drevené rebríky, prútený tovar, ratan, pletené predmety zo slamy, stolárske výrobky, tyče na záclony, sochy, umelecké diela, busty a figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastov, vešiaky na odevy,
zámky s výnimkou kovových a elektrických, izbové žalúzie.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby nie
z drahých kovov, busty, figuríny, sochy z porcelánu, terakoty alebo skla, cedidlá pre domácnosť,
čajové súpravy, nie z drahých kovov, žehliace
dosky, držiaky na kvety a rastliny, držiaky na
sviece, nie z drahých kovov, stojany na grily,
hrnce, hrnčeky, keramika na použitie v domácnosti, koreničky, nie z drahých kovov, klietky pre
vtáky, voliéry, kuchynský a jedálensky riad, nie
z drahých kovov, neelektrické kuchynské potreby, kuchynské náradie a nádoby, nie z drahých
kovov, kvetináče, smetné nádoby, odkladacie stojany na nože, ozdobné črepníky, nie papierové,
podnosy, taniere, nie z drahých kovov, podnosy
z plastu, gumy alebo vinylu, porcelán, rukavice
pre domácnosť a záhradu, maľované výrobky zo
skla, termosky, toaletné kufríky a pomôcky, príchytky na obrúsky, nie z drahých kovov, vedierka na ľad, zhášadlá na sviečky, nie z drahých kovov, nástroje na čistenie na ručný pohon, handry

na čistenie, jelenica na čistenie, kefársky tovar,
kefky na umývanie a čistenie riadu, nádrží a nádob, mopy, poháriky papierové alebo z plastických hmôt, sklené nádoby, poháre.
22 - Laná, povrazy, kúdeľ, lyko, markízy, motúzy, papierové motúzy, pásky na balenie, lodné
plachty, plachty na plachtenie po snehu, vozové
plachty, textilné baliace vrecká na prepravu
a uchovávanie tovarov, siete, stany, vlna na čalúnenie, surové textilné vlákna.
24 - Textílie, tkaniny, látky na textilné využitie,
látkové značky, bavlnené textílie, plátenná bielizeň, posteľná a stolová bielizeň, cestovné prikrývky, čalúnnické látky, dverové závesy, závoj,
látky z hodvábu, hrubé plátno, jutová látka, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, sieťky proti moskytom, poťahy na nábytok, netkané textílie,
obliečky na matrace, podušky, vankúše, textilné
obrúsky, obrusy nie papierové, obrusy a stolové
podložky z plastu, gumy alebo vinylu, plachty,
pleteniny, prikrývky, textilné podšívky, posteľné
pokrývky a prikrývky, textilné tapety, utierky na
riad, textilné utierky, obrúsky, vlajky s výnimkou
papierových, textilné vreckovky, záclonky, zástavy s výnimkou papierových, textilné alebo plastové závesy, plachty ako posteľná bielizeň.
25 - Odevy, konfekcia, kostýmy, sukne, obleky,
vesty, zvrchníky, vrchné ošatenie, obuv, pokrývky hlavy, bielizeň, boa, bundy, saká, cylindre, čelenky, čiapky, chrániče uší ako pokrývka hlavy,
detská výbavička ako oblečenie, detské textilné
plienky, kabáty, klobúky, kapucne, goliere, tielka, tričká, kombiné, kombinézy, košele, kožušiny
ako oblečenie, kravaty, obuv a plášte na kúpanie,
manžety, maškarné kostýmy, nohavice, oble-čenie
z imitácie kože, opasky, pančuchy, oblečenie z
papiera, plášte, peleríny, dámske plášte lemované
kožušinou, plavky, pleteniny ako obleče-nie, pletiarsky tovar, svetre, pulóvre, podprsenky, ponožky, pracovné plášte, pyžamá, rukavice, rukávniky, šály, šatky, šerpy, vrecká na odevy, zástery, závoje, župany, papuče, plážová obuv,
podpätky, sandále, šnurovacie topánky, športová
obuv.
26 - Čipky, galantérny tovar s výnimkou priadzí,
girlandy, háčiky na koberce, ihelníky, umelé kvety, vence z umelých kvetov, lemovacie pásky na
záclony, lemovky, umelé ovocie, strapce ako čipkársky tovar, šijacie škatule, škatuľky na šitie,
volány, zipsy.
27 - Dverové rohožky, povrchy dlážok, koberce,
koberčeky, podlahové krytiny, kúpeľňové predložky, linoleum, protišmykové rohože, netextilné
tapety, papierové tapety, trstinové rohože, umelé
trávniky.
28 - Hry, hračky, spoločenské hry, telocvičné a športové potreby patriace do tejto triedy, atrapy, vozidlá ako hračky a modely, bábiky, bábky, balóny na hranie, bazény ako športový tovar, biliardové stoly a gule, boby, kĺzadlá na sneh, cvičebné náradie, chrániče na holene a lakte, divadelné,
karnevalové, šermiarske masky, domčeky a izby
pre bábiky, domino kocky, držiaky, príchytky na
sviečky na vianočné stromčeky, šermiarske fleurety, stroje na telesné cvičenie, golfové palice,
rukavice, vaky, gymnastické zariadenia, hojdačky, hokejky, lopty, zariadenia pre elektronické
hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače, kolieskové korčule, kolobežky, korčule,
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náradie na lukostreľbu, lyže, lyžiarske viazanie,
rybárske náčinie, navijaky na šarkanov, umelé
rybárske návnady, obaly na lyže, plutvy na plávanie, postieľky pre bábiky, postroje pre horolezcov, rakety, rapkáče, hracie rukavice, sánky,
siete, umelý sneh na vianočné stromčeky, skejtbordy, stavebnice, stoly na stolný tenis, stolové
hry, surfovacie dosky, lyže, šarkany, šaty pre bábiky, šmykľavky, biliardové tága, terče, udice,
zvončeky a ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek, umelé vianočné
stromčeky, vĺčky, vodné lyže, vosky na lyže,
ochranné vypchávky ako časti športových úborov, výplety rakiet, zariadenia na kulturistiku,
bowling, plyšové hračky.
29 - Spracované oriešky, spracované arašidy, pistácie, kukuričný olej, zemiakové lupienky, zemiakové hranolčeky, konzervovaná, nakladaná, sušená a varená zelenina a strukoviny, konzervované,
kandizované, mrazené, sušené a varené ovocie,
konzervované šampiňóny, ovocná dreň, rôsoly,
ovocné a zeleninové šaláty, džemy, hrozienka,
hydina nie živá, neživé mäkkýše, neživé mušle,
jedlé oleje a tuky, jedlá želatína, kaviár, sušený
kokos, bujóny, vývary, krokety, spracované mandle, ďatle, arašidové maslo, mäso, mäsové výrobky, výťažky a šťavy, klobásy, salámy, párky, slanina, údeniny, solené potraviny, paradajkový pretlak, potravinárske výrobky z rýb, sezamový olej,
polievky, mlieko, mliečne výrobky, jogurty, syry.
30 - Aromatické a chuťové prísady a prípravky
do potravín, bonbóny, zemiaková múčka na ľudskú spotrebu, cigória, cukor, cukríky, cukrovinky, perníky, medovníky, čaj, čokoláda, čokoládové nápoje, torty, droždie, glukóza na ľudskú
spotrebu, horčica, pečivo, chlieb, obilninové lupienky a vločky, kukuričné lupienky, pukance,
jačmeň, jemné pečivo, múčne potraviny, kakao,
kakaové nápoje, kandis ako potrava, kapary,
ovsená kaša, káva, kávoviny, kávové nápoje,
keksy, koláče, koreniny, krúpy na ľudskú spotrebu, krupica, kuchynská soľ, kukurica mletá, kukurica pražená, kypriaci prášok, lepok, lístkové
cesto, majonéza, maltóza, mäsové pirohy, med,
perníky, melasa, potravinárska múka, müsli, muškátové orechy, nové korenie, ocot, sójová omáčka, oblátky, vločky, palacinky, paprika (korenie),
čierne korenie, pizza, škrobovité potraviny, príchuti, pudingy, ryža, ságo, sendviče, škorica, sucháre, sušienky, škrob ako potrava, tapioka, cestá, cestoviny, vanilín, vanilka, zákusky, šalátové
zálievky, zázvor, zmrzliny, žemle, žuvačky.
31 - Čerstvá zelenina, zemiaky, čerstvé strukoviny, olivy, čerstvé hrozno, čerstvé ovocie, kukurica, hydina na chov, čerstvé gaštany, čerstvé hľuzovky, živé homáre, kôrovce, langusty, mušle,
ustrice, živé rybárske návnady, ikry, živé ryby,
čerstvé šampiňóny, tekvica, výlisky, čerstvé záhradné bylinky, arašidy, pistácie, orechy, lieskové oriešky, mandle, obilie v nespracovanom stave, semená rastlín, rastliny, sezam, krmivo, potrava pre zvieratá, olejové výlisky, prírodné kvety, sušené kvety na ozdobu, vence prírodných
kvetov, vianočné stromčeky, živé zvieratá domáce a hospodárske.
32 - Nealkoholické nápoje, nápoje z nealkoholických štiav, nealkoholický aperitív, nealkoholický
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koktail, citronády, nekvasený hroznový mušt,
minerálne vody ako nápoje, prípravky na výrobu
nápojov, prípravky na výrobu minerálnych vôd,
nealkoholické výťažky z ovocia, prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na výrobu nápojov, stolové vody,
pivo, sladina.
34 - Tabak, cigarety, cigary, potreby pre fajčiarov, zápalky, zapaľovače, cigaretové filtre, cigaretové papieriky, cigaretové špičky, cigarety, čističe na fajky, dózy na tabak s výnimkou z drahých kovov, fajky, plyn do zapaľovačov, popolníky s výnimkou z drahých kovov, tabatierky s výnimkou z drahých kovov.
35 - Maloobchodné služby obchodných domov,
supermarketov a hypermarketov, reklama, reklamné činnosti, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, organizovanie
výstav na reklamné a obchodné účely, predvádzanie tovaru, kopírovanie, sekretárske služby,
aranžovanie výkladov, kancelárie zaoberajúce sa
vývozom a dovozom, prenájom kancelárskych
strojov, zariadení, kopírovacích strojov, predajných automatov, podpora predaja pre tretie osoby, zásobovacie služby pre tretie osoby, vedenie
účtovných kníh, poradenstvo a pomoc pri riadení
obchodných aktivít, odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri
predaji nábytku a interiérových prvkov, vzťahy
s verejnosťou, organizovanie reklamných hier na
propagáciu predaja, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, prenájom reklamných priestorov
a materiálov, sprostredkovanie a výber tovaru
prostredníctvom katalógu, maloobchodné služby
v oblasti uvedených tovarov, predovšetkým
v oblasti nábytku a interiérových prvkov, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom.
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie
kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, realitné
kancelárie, správcovstvo, správa nehnuteľností,
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, sprostredkovanie finančných služieb, sprostredkovanie bankových služieb, oceňovanie pre
poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti, finančné
analýzy, finančné informácie, finančný lízing, finančné záruky, finančné konzultačné služby, predaj na splátky, zmenárenské služby, úverové financovanie predaja, vydávanie kreditných kariet,
služby finančného manažmentu a účtovníckych
sústav, poistenie, poradenstvo v oblasti poistenia,
sprostredkovanie uvedených služieb.
37 - Inštalácia, montáž, údržba, opravy, predovšetkým inštalácia, montáž, údržba a opravy nábytku, žalúzií, roliet, tieniacej techniky, sietí proti hmyzu, dverí, okien, vstavaných skríň, interiérových prvkov, bytových dekorácií, parkiet,
podláh, podlahových krytín, obkladov, tapetovanie, štukovanie, interiérové natieranie a maľovanie, stavebné informácie, stavebná činnosť, výstavba obchodných a veľtržných stánkov, obchodných
domov, supermarketov a hypermarketov, informácie o údržbe a opravách, sprostredkovanie
uvedených služieb.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, sprostredkovanie prepravy a dopravy, skladovanie, prenájom
skladov, skladovacích kontajnerov, prenájom ga-
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ráží, prenájom automobilov, balenie tovaru, dovoz, doprava, doručovanie tovaru, preprava nábytku, prenájom chladiacich zariadení, skladovanie elektronicky uložených údajov a dokumentov, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie služieb cestovných kancelárií.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie kurzov, výcvikov, kongresov, konferencií a školení, zverejňovanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových,
tvorba, požičiavanie, distribúcia videa, sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí,
sprostredkovanie premietania filmov, prevádzkovanie kinosál, prevádzkovanie zábavných klubov, organizovanie hier, zábavy a opatrovania
detí, agentúrna činnosť, diskotéky, organizačné
zabezpečenie kultúrnych výstav, prenájom videopások, rozmnožovanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, zverejňovanie a vydávanie kníh, magazínov, časopisov,
vydávanie on-line kníh a časopisov v elektronickej forme, informácie o možnostiach zábavy, organizovanie živých vystúpení, zábavné parky, sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Výzdoba interiérov, dekoračné služby, služby prenájmu a programovania počítačov, architektonické a stavebné poradenstvo, projektová
činnosť, správa a využívanie práv duševného vlastníctva, návrhy a grafické služby, priemyselný dizajn, hosťovanie na počítačových stránkach, vytváranie a udržiavanie počítačových webových
stránok, sprostredkovanie uvedených služieb.
43 - Kaviarne, reštaurácie, služby barov, bufety,
rýchle občerstvenie, jedálne, hotelierske služby,
ubytovacie kancelárie, prenájom stolov, stoličiek,
obrusov a sklenených výrobkov, prenájom prednáškových sál, prenájom prenosných stavieb,
príprava a dodávka nápojov a jedál na objednávku do domu, sprostredkovanie uvedených služieb.
44 - Kadernícke salóny, aranžovanie kvetov, salóny krásy, manikúra, pedikúra, služby optikov,
opatrovateľské služby, služby kvetinárske a darčekové, údržba trávnikov, záhradníctvo, sprostredkovanie uvedených služieb.
Dátum uzavretia zmluvy: 15.4.2006
(580) 17.9.2007
(111) 209004A
(210) 444-2003A
(732) ALBATROS GROUP, s. r. o., Živnostenská 2,
811 06 Bratislava, SK;
9 (511) 16, 41
(511) 16 - Knihy, brožúry, časopisy, periodiká, publikácie.
41 - Vydávanie časopisov, katalógov, novín a iných
periodických publikácií.
Dátum uzavretia zmluvy: 15.4.2006
(580) 17.9.2007
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch
(111) 98506
(210) 9532
(732) TOS, a. s., Stankovského 1892, 250 88 Čelákovice, CZ;
(580) 24.9.2007

(111) 172848
(210) 276-93
(732) COVIDIEN AG, Victor von Bruns-Strasse 19,
8212 Neuhausen am Rheinfall, CH;
(580) 24.9.2007

(111) 102835
(210) 2742
(732) SAINT-GOBAIN CERAMIC MATERIALS AS,
Nordheim, 4791 Lillesand, NO;
(580) 25.9.2007

(111) 173815
(210) 67985
(732) Mars SR, kom. spol., Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava, SK;
(580) 6.9.2007

(111) 150886
(210) 24374
(732) Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Richtistrasse 5, CH-8304 Wallisellen, Zürich, CH;
(580) 7.9.2007

(111) 175208
(210) 58519
(732) Mars SR, kom. spol., Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava, SK;
(580) 6.9.2007

(111) 153334
(210) 11530
(732) ACORUS Therapeutics Ltd., Office Vilage, Chester Business Park, Chester CH4 9QZ, GB;
(580) 6.9.2007

(111) 177688
(210) 2241-93
(732) Mars SR, kom. spol., Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava, SK;
(580) 6.9.2007

(111) 158763
(210) 40862
(732) RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP;
(580) 20.9.2007

(111) 178082
(210) 65826
(732) Chladicí věže Praha, a. s., Politických vězňů 912/10,
110 00 Praha 1, CZ;
(580) 12.9.2007

(111) 164589
(210) 51642
(732) EMI GROUP plc, 27 Wrights Lane, London W8 5SW,
GB;
(580) 24.9.2007

(111) 179921
(210) 2047-97
(732) CSE-Servelec, s. r. o., Piaristická 2, 949 01 Nitra,
SK;
(580) 7.9.2007

(111) 167178
(210) 55319
(732) Tektronix, Inc., 14200 SW Karl Braun Drive,
Beaverton, Oregon 97077-0001, US;
(580) 25.9.2007

(111) 179922
(210) 2048-97
(732) CSE-Servelec, s. r. o., Piaristická 2, 949 01 Nitra,
SK;
(580) 7.9.2007

(111) 171092
(210) 61100
(732) AGC Chemicals Americas, Inc., 229 East 22 nd
Street, Bayonne, NJ 07002, US;
(580) 12.9.2007

(111) 180247
(210) 1593-94
(732) TRADAG, spol. s r. o., Textilní 3411/5, 400 01
Ústí nad Labem, CZ;
(580) 6.9.2007

(111) 172308
(210) 301-93
(732) COVIDIEN AG, Victor von Bruns-Strasse 19,
8212 Neuhausen am Rheinfall, CH;
(580) 24.9.2007

(111) 180355
(210) 1592-94
(732) TRADAG, spol. s r. o., Textilní 3411/5, 400 01
Ústí nad Labem, CZ;
(580) 6.9.2007
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(111) 185308
(210) 2581-95
(732) Mars SR, kom. spol., Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava, SK;
(580) 6.9.2007

(111) 188257
(210) 3454-96
(732) Ing. Šutarík Jaroslav - IMBIZ, Mlynská 39, 052 01
Spišská Nová Ves, SK;
(580) 26.9.2007

(111) 186216
(210) 556-97
(732) Rábek Tibor, Horná Kráľová 704, 951 32 Horná
Kráľová, SK;
(580) 14.9.2007

(111) 188445
(210) 2501-97
(732) PINELLI, spol. s r. o., Svobodná Ves 50, 286 01
Čáslav, CZ;
(580) 14.9.2007

(111) 186446A
(210) 667-97A
(732) OSOTSPA COMPANY LIMITED, 348 Ramkhamhaeng Road, Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240,
TH;
(580) 12.9.2007
(111) 186817
(210) 991-97
(732) Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054, US;
(580) 7.9.2007

(111) 187551
(210) 1929-97
(732) PYRONOVA, s. r. o., Strelecká 1, 931 01 Šamorín, SK;
(580) 25.9.2007
(111) 187725
(210) 2120-96
(732) I. N. GLOBAL, a. s., K Červenému dvoru 2132,
130 00 Praha, CZ;
(580) 20.9.2007

(111) 187939
(210) 2100-97
(732) Advance Magazine Publishers Inc., Four Times
Square, New York, New York 10036, US;
(580) 10.9.2007
(111) 188050
(210) 2608-97
(732) CUMMINS, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Indiana, 500 Jackson Street, Columbus, Indiana, US;
(580) 12.9.2007

(111) 188058
(210) 2687-97
(732) GC System a. s., Špitálka 41, č. p. 113, 602 00 Brno,
CZ;
(580) 24.9.2007

(111) 188446
(210) 2502-97
(732) PINELLI, spol. s r. o., Svobodná Ves 50, 286 01
Čáslav, CZ;
(580) 14.9.2007
(111) 188447
(210) 2503-97
(732) PINELLI, spol. s r. o., Svobodná Ves 50, 286 01
Čáslav, CZ;
(580) 14.9.2007
(111) 188448
(210) 2504-97
(732) PINELLI, spol. s r. o., Svobodná Ves 50, 286 01
Čáslav, CZ;
(580) 14.9.2007
(111) 188449
(210) 2505-97
(732) PINELLI, spol. s r. o., Svobodná Ves 50, 286 01
Čáslav, CZ;
(580) 14.9.2007
(111) 188450
(210) 2506-97
(732) PINELLI, spol. s r. o., Svobodná Ves 50, 286 01
Čáslav, CZ;
(580) 14.9.2007
(111) 188451
(210) 2507-97
(732) PINELLI, spol. s r. o., Svobodná Ves 50, 286 01
Čáslav, CZ;
(580) 14.9.2007
(111) 188534
(210) 3134-97
(732) MITSUMI ELECTRIC CO., LTD., 2-11-2, Tsurumaki, Tama -shi, Tokyo, JP;
(580) 11.9.2007
(111) 188535
(210) 3135-97
(732) MITSUMI ELECTRIC CO., LTD., 2-11-2, Tsurumaki, Tama -shi, Tokyo, JP;
(580) 11.9.2007
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(111) 188619
(210) 3561-97
(732) PINELLI, spol. s r. o., Svobodná Ves 50, 286 01
Čáslav, CZ;
(580) 14.9.2007

(111) 194086
(210) 2483-99
(732) KOMAPOL, s. r. o., Švabinského 13, 851 01 Bratislava, SK;
(580) 28.9.2007

(111) 188809
(210) 1562-97
(732) SUN MICROSYSTEMS, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, US;
(580) 7.9.2007

(111) 194206
(210) 1790-99
(732) Speed Channel, Inc., 10201 West Pico Boulevard,
Los Angeles, California 90035, US;
(580) 6.9.2007

(111) 189023
(210) 3104-97
(732) FEMAX, a.s., Senovážné náměstí 978, 110 00 Praha, CZ;
(580) 12.9.2007

(111) 189024
(210) 3105-97
(732) FEMAX, a.s., Senovážné náměstí 978, 110 00 Praha, CZ;
(580) 12.9.2007
(111)
(210)
(732)
(580)

189803
3733-97
GGP Sweden AB, Tranas SE-573 28, SE;
17.9.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

189804
3734-97
GGP Sweden AB, Tranas SE-573 28, SE;
17.9.2007

(111) 190699
(210) 2913-97
(732) NADÁCIA EKOPOLIS, Komenského 21, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 12.9.2007
(111) 192584
(210) 132-99
(732) Slovenské združenie pre značkové výrobky, Metodova 7, 821 08 Bratislava, SK;
(580) 7.9.2007
(111) 193884
(210) 672-99
(732) Mars SR, kom. spol., Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava, SK;
(580) 6.9.2007
(111) 193957
(210) 3470-96
(732) RINGIER SLOVAKIA, a. s., Prievozská 14, 821 09
Bratislava, SK;
(580) 20.9.2007

(111) 194219
(210) 1878-99
(732) KOMAPOL, s. r. o., Švabinského 13, 851 01 Bratislava, SK;
(580) 28.9.2007
(111) 194580
(210) 2320-99
(732) Mars SR, kom. spol., Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava, SK;
(580) 6.9.2007

(111) 194581
(210) 2322-99
(732) Mars SR, kom. spol., Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava, SK;
(580) 6.9.2007
(111) 194695
(210) 642-99
(732) Mars SR, kom. spol., Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava, SK;
(580) 6.9.2007

(111) 195076
(210) 3343-99
(732) GENERALE BISCUIT, Bâtiment Saarinen, 3 rue
Saarinen, 94150 Rungis, FR;
(580) 24.9.2007
(111) 195305
(210) 3007-99
(732) ALTICOR INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355, US;
(580) 17.9.2007

(111) 197268
(210) 2321-99
(732) Mars SR, kom. spol., Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava, SK;
(580) 6.9.2007
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(111) 199428
(210) 256-2001
(732) Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Richtistrasse 5, CH-8304 Wallisellen, Zürich, CH;
(580) 7.9.2007

(111) 201676
(210) 3204-2001
(732) ALIMPEX FOOD a. s., Českobrodská 1174, 198 00
Praha, CZ;
(580) 24.9.2007

(111) 199931
(210) 2482-99
(732) KOMAPOL, s. r. o., Švabinského 13, 851 01 Bratislava, SK;
(580) 28.9.2007

(111) 202251
(210) 3565-2001
(732) WALTEC, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, SK;
(580) 4.9.2007

(111) 200460
(210) 610-2001
(732) HBH, a. s., Robotnícka 286, 017 01 Považská
Bystrica, SK;
(580) 24.9.2007

(111) 202992
(210) 410-2002
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.9.2007

(111) 200680
(210) 2210-2001
(732) WALTEC, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, SK;
(580) 6.9.2007

(111) 202993
(210) 411-2002
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.9.2007

(111) 200769
(210) 2131-2001
(732) GALVEX, spol. s r. o., Jegorovova 37, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 24.9.2007

(111) 202994
(210) 412-2002
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.9.2007

(111) 200951
(210) 725-2001
(732) Logman - Považan, akciová spoločnosť, 1. mája 1456,
020 01 Púchov, SK;
(580) 20.9.2007

(111) 202995
(210) 416-2002
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.9.2007

(111) 200952
(210) 726-2001
(732) Logman - Považan, akciová spoločnosť, 1. mája 1456,
020 01 Púchov, SK;
(580) 20.9.2007

(111) 203192
(210) 828-2001
(732) INDECO s. r. o., Tormáš 4401, 979 01 Rimavská
Sobota, SK;
(580) 24.9.2007

(111) 200953
(210) 727-2001
(732) Logman - Považan, akciová spoločnosť, 1. mája 1456,
020 01 Púchov, SK;
(580) 20.9.2007

(111) 203292
(210) 836-2002
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.9.2007

(111) 201082
(210) 2129-2001
(732) GALVEX, spol. s r. o., Jegorovova 37, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 24.9.2007

(111) 203293
(210) 837-2002
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.9.2007

(111) 201083
(210) 2130-2001
(732) GALVEX, spol. s r. o., Jegorovova 37, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 24.9.2007

(111) 203294
(210) 838-2002
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.9.2007
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(111) 203295
(210) 839-2002
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.9.2007

(111) 209763
(210) 871-2004
(732) Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Richtistrasse 5, CH-8304 Wallisellen, Zürich, CH;
(580) 7.9.2007

(111) 204010
(210) 2039-2002
(732) GENERALE BISCUIT, Bâtiment Saarinen, 3 rue
Saarinen, 94150 Rungis, FR;
(580) 24.9.2007

(111) 210660
(210) 1955-2004
(732) World Business Association, s. r. o., Palisády 33,
811 06 Bratislava, SK;
(580) 28.9.2007

(111) 204705
(210) 1795-2002
(732) Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Richtistrasse 5, CH-8304 Wallisellen, Zürich, CH;
(580) 7.9.2007

(111) 210891
(210) 2253-2004
(732) TEKRO Nitra, s. r. o., Párovské Háje, 949 01
Nitra, SK;
(580) 27.9.2007

(111) 205630
(210) 2943-2002
(732) Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Richtistrasse 5, CH-8304 Wallisellen, Zürich, CH;
(580) 7.9.2007

(111) 211476
(210) 2455-2004
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 6.9.2007

(111) 206084
(210) 929-2003
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.9.2007
(111) 206085
(210) 930-2003
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.9.2007
(111) 206259
(210) 203-2003
(732) GentleCar, s. r. o., Námestie slobody 32, 909 01
Skalica, SK;
(580) 24.9.2007
(111) 207582
(210) 1617-2003
(732) WALTEC, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, SK;
(580) 6.9.2007
(111) 207964
(210) 414-2002
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.9.2007
(111) 209759
(210) 864-2004
(732) Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Richtistrasse 5, CH-8304 Wallisellen, Zürich, CH;
(580) 7.9.2007

(111) 212313
(210) 3211-2004
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 6.9.2007
(111) 212314
(210) 3212-2004
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 6.9.2007
(111) 212315
(210) 3213-2004
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 6.9.2007
(111) 212316
(210) 3214-2004
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 6.9.2007
(111) 213423
(210) 5253-2005
(732) CARAT DISTILLERY Trade s. r. o., Komárňanská 124, 932 01 Veľký Meder, SK;
(580) 17.9.2007
(111) 213424
(210) 5254-2005
(732) CARAT DISTILLERY Trade s. r. o., Komárňanská 124, 932 01 Veľký Meder, SK;
(580) 17.9.2007
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(111) 213834
(210) 1012-2005
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 10.9.2007

(111) 216734
(210) 470-2006
(732) Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Richtistrasse 5, CH-8304 Wallisellen, Zürich, CH;
(580) 7.9.2007

(111) 214479
(210) 799-2005
(732) TEKRO Nitra, s. r. o., Párovské Háje, 949 01
Nitra, SK;
(580) 27.9.2007

(111) 217028
(210) 663-2006
(732) TEKRO Nitra, s. r. o., Párovské Háje, 949 01
Nitra, SK;
(580) 27.9.2007

(111) 214480
(210) 800-2005
(732) TEKRO Nitra, s. r. o., Párovské Háje, 949 01
Nitra, SK;
(580) 27.9.2007
(111) 215325
(210) 1887-2005
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 10.9.2007
(111) 215326
(210) 1888-2005
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 10.9.2007
(111) 215327
(210) 1889-2005
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 10.9.2007
(111) 215328
(210) 1890-2005
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 10.9.2007
(111) 215329
(210) 1891-2005
(732) PM ZBROJNÍKY, a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 10.9.2007
(111) 216643
(210) 277-2006
(732) TEKRO Nitra, s. r. o., Párovské Háje, 949 01
Nitra, SK;
(580) 27.9.2007
(111) 216716
(210) 373-2006
(732) Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Richtistrasse 5, CH-8304 Wallisellen, Zürich, CH;
(580) 7.9.2007

(111) 217029
(210) 664-2006
(732) TEKRO Nitra, s. r. o., Párovské Háje, 949 01
Nitra, SK;
(580) 27.9.2007
(111) 217030
(210) 665-2006
(732) TEKRO Nitra, s. r. o., Párovské Háje, 949 01
Nitra, SK;
(580) 27.9.2007
(111) 217036
(210) 662-2006
(732) TEKRO Nitra, s. r. o., Párovské Háje, 949 01
Nitra, SK;
(580) 27.9.2007
(111) 217037
(210) 679-2006
(732) TEKRO Nitra, s. r. o., Párovské Háje, 949 01
Nitra, SK;
(580) 27.9.2007
(111) 217038
(210) 680-2006
(732) TEKRO Nitra, s. r. o., Párovské Háje, 949 01
Nitra, SK;
(580) 27.9.2007
(111) 217185
(210) 5565-2006
(732) LIBRI HISTORIAE, Donnerova 11, 841 04 Bratislava, SK;
(580) 28.9.2007
(111) 217946
(210) 996-2006
(732) O3V Factory, s. r. o., Tiskařská 10/257, 108 00
Praha, Malešice, CZ;
(580) 10.9.2007
(111) 218108
(210) 1145-2006
(732) Chladiace veže Bohunice, spol. s r. o., Námestie sv.
Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice, SK;
(580) 26.9.2007
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(111) 218174
(210) 1679-2006
(732) TEKRO Nitra, s. r. o., Párovské Háje, 949 01
Nitra, SK;
(580) 27.9.2007
(111) 218250
(210) 2195-2006
(732) Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Richtistrasse 5, CH-8304 Wallisellen, Zürich, CH;
(580) 7.9.2007
(111) 218955
(210) 6186-2006
(732) PRETO, spol. s r. o., Pri Celulózke 1376, 010 01
Žilina, SK;
(580) 11.9.2007
(111) 218956
(210) 6187-2006
(732) PRETO, spol. s r. o., Pri Celulózke 1376, 010 01
Žilina, SK;
(580) 11.9.2007
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Licenčné zmluvy registrované
(111) 87464
(210) 4863
(732) Biotika, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča, SK;
(791) Pharma Products, s.r.o., Borovianska cesta 39,
960 01 Zvolen, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.1.2007
(580) 18.9.2007
(111) 89948
(210) 1104
(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;
(791) Pharma Products, s.r.o., Borovianska cesta 39,
960 01 Zvolen, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.1.2007
(580) 18.9.2007
(111) 153098
(210) 11784
(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;
(791) Pharma Products, s.r.o., Borovianska cesta 39,
960 01 Zvolen, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.1.2007
(580) 18.9.2007
(111) 153099
(210) 11783
(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;
(791) Pharma Products, s.r.o., Borovianska cesta 39,
960 01 Zvolen, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.1.2007
(580) 18.9.2007
(111) 156033
(210) 32388
(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;
(791) Pharma Products, s.r.o., Borovianska cesta 39,
960 01 Zvolen, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.1.2007
(580) 18.9.2007
(111) 166046
(210) 53940
(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;
(791) Pharma Products, s.r.o., Borovianska cesta 39,
960 01 Zvolen, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.1.2007
(580) 18.9.2007

(111) 173215
(210) 64934
(732) ALTICOR INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355, US;
(791) ACCESS BUSINESS GROUP INTERNATIONAL LLC, 7575 Fulton Street East, Ada, 49355
Michigan, US;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.3.2001
(580) 17.9.2007

(111) 173215
(210) 64934
(732) ALTICOR INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355, US;
(791) AMWAY SLOVENSKO, s.r.o., Letná 3, 831 03
Bratislava, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.3.2001
(580) 17.9.2007
(111) 180140
(210) 1974-94
(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;
(791) Pharma Products, s.r.o., Borovianska cesta 39,
960 01 Zvolen, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.1.2007
(580) 18.9.2007
(111) 181759
(210) 1105-95
(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;
(791) Pharma Products, s.r.o., Borovianska cesta 39,
960 01 Zvolen, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.1.2007
(580) 18.9.2007
(111) 181760
(210) 1106-95
(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;
(791) Pharma Products, s.r.o., Borovianska cesta 39,
960 01 Zvolen, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.1.2007
(580) 18.9.2007
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(111) 186513
(210) 1108-97
(732) ALTICOR INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355, US;
(791) ACCESS BUSINESS GROUP INTERNATIONAL LLC, 7575 Fulton Street East, Ada, 49355
Michigan, US;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.3.2007
(580) 17.9.2007
(111) 195305
(210) 3007-99
(732) ALTICOR INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355, US;
(791) AMWAY SLOVENSKO, s.r.o., Letná 3, 831 03
Bratislava, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.3.2001
(580) 17.9.2007

(111) 195305
(210) 3007-99
(732) ALTICOR INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355, US;
(791) ACCESS BUSINESS GROUP INTERNATIONAL LLC, 7575 Fulton Street East, Ada, 49355
Michigan, US;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.3.2001
(580) 17.9.2007

(111) 213105
(210) 64-2005
(732) ENVIREA, spol. s r. o., Pri celulózke 1374, 010 01
Žilina, SK;
(791) ENVI-REA, a.s., Pri celulózke 1374, 010 01 Žilina, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 5.8.2007
(580) 21.9.2007
(111) 217015
(210) 3766-2002
(732) Mičko Ivan, Ing., Živnostenská 2, 811 06 Bratislava, SK;
(791) LUCY MEDIA, s.r.o., Nám. SNP 14, 811 06
Bratislava, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.3.2007
(580) 20.9.2007
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(111) 218684
(210) 1823-2006
(732) Kofola holding, a. s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 18.9.2007
(111) 218844
(210) 1832-2006
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 18.9.2007

(111) 218845
(210) 1833-2006
(732) Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(791) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 18.9.2007
(111) 218955
(210) 6186-2006
(732) PRETO, spol. s r. o., Pri Celulózke 1376, 010 01
Žilina, SK;
(791) Safončík Group, s.r.o., Celulózka 3494, 011 61
Žilina, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 15.12.2006
(580) 31.8.2007

(111) 218956
(210) 6187-2006
(732) PRETO, spol. s r. o., Pri Celulózke 1376, 010 01
Žilina, SK;
(791) Safončík Group, s.r.o., Celulózka 3494, 011 61
Žilina, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 15.12.2006
(580) 31.8.2007
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Ukončenie platnosti licenčných zmlúv
(111) 165325
(210) 52778
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(791) Unilever Slovensko, spol. s r. o., Cintorínska 7,
810 00 Bratislava, SK;
(580) 11.9.2007

(111) 177054
(210) 3591-95
(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;
(791) Hoechst-Biotika, spol. s r.o., Sklabinská 30, 036 80
Martin, SK;
(793) 1.8.2007
(580) 21.9.2007
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Medzinárodne zapísané ochranné známky
(111) 95273
(220) 8.4.1922
(800) 269 111
Dátum medzinárodného zápisu: 27.2.2007
Platnosť pre: TM, UZ
(111) 161215
(220) 8.9.1972
(800) 627 946
Dátum medzinárodného zápisu: 2.7.2007
Platnosť pre: BG, DE, RO, SI
(111) 173345
(220) 16.8.1991
(800) 930 479
Dátum medzinárodného zápisu: 11.5.2007
Platnosť pre: AM, AZ, BX, BY, BG, CY, DK, EE,
FI, FR, GR, GE, IE, KZ, LV, HU, DE, NO, PL,
PT, AT, RO, RU, SI, ES, SE, IT, TR, UA, GB
(111) 186358
(220) 25.11.1996
(800) 876 851
Dátum medzinárodného zápisu: 22.6.2007
Platnosť pre: RU, UA
(111) 200741
(220) 8.10.2001
(800) 797 407
Dátum medzinárodného zápisu: 30.3.2007
Platnosť pre: US, GB
(111) 208999
(220) 3.11.2004
(800) 850 818
Dátum medzinárodného zápisu: 19.12.2006
Platnosť pre: FI, GR, SE, GB
(111) 212773
(220) 25.11.2004
(800) 933 571
Dátum medzinárodného zápisu: 2.8.2007
Platnosť pre: BY, CZ, PL, UA
(111) 214082
(220) 19.1.2006
(800) 932 912
Dátum medzinárodného zápisu: 18.7.2007
Platnosť pre: BG, DE, RO, RU, GB
(111) 214603
(220) 8.8.2005
(800) 934 071
Dátum medzinárodného zápisu: 25.5.2007
Platnosť pre: BX, BG, CZ, CN, DK, EE, FI, FR,
LT, LV, HU, PL, AT, RO, SI, RS, SE, UA, GB

(111) 214680
(220) 22.7.2005
(800) 933 316
Dátum medzinárodného zápisu: 20.3.2007
Platnosť pre: GB, UA, IT, CH, ES, RS, RU, RO, AT,
PL, HU, LV, LT, IE, GE, GR, FR, EE, CZ, BG, BX
(111) 214746
(220) 28.2.2006
(800) 901 683
Dátum medzinárodného zápisu: 8.8.2006
Platnosť pre: AL, DZ, AG, AM, AU, AZ, BX, BY,
BA, CY, CZ, CN, DK, EG, EE, FI, FR, GR, HR,
IR, IE, IS, JP, KZ, KE, KG, KP, KR, CU, LS, LR,
LI, LT, LV, MK, HU, MA, MD, MC, MN, DE, NO,
PL, PT, AT, RO, RU, SM, SG, SI, US, RS, SY,
ES, CH, SE, TJ, IT, UA, UZ, GB, VN

(111) 214746
(220) 28.2.2006
(800) 901 683
Dátum medzinárodného zápisu: 1.6.2007
Platnosť pre: ME, NA, SZ, TR, BH, BG
(111) 214859
(220) 7.9.2005
(800) 933 943
Dátum medzinárodného zápisu: 20.4.2007
Platnosť pre: HU, PL, AT

(111) 214860
(220) 7.9.2005
(800) 933 942
Dátum medzinárodného zápisu: 20.4.2007
Platnosť pre: CZ, HU, PL, AT
(111) 216440
(220) 8.8.2006
(800) 933 642
Dátum medzinárodného zápisu: 11.1.2007
Platnosť pre: CU, LI, LT, LV, MK, AL, DZ, AM,
AU, AZ, BX, BY, BA, BG, CY, CZ, CN, DK, EG,
EE, FI, FR, GR, GE, HR, IR, IE, IS, JP, KZ, KE,
KG, KP, HU, MA, MD, MC, MN, MZ, DE, NO, PL,
PT, AT, RO, RU, SM, SG, SI, US, RS, SD, SY, ES,
CH, SE, TJ, IT, TR, TM, UA, UZ, GB, VN
(111) 216651
(220) 18.9.2006
(800) 930 607
Dátum medzinárodného zápisu: 8.2.2007
Platnosť pre: BX, CZ, IE, HU, DE, PL, AT, GB
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(111) 217019
(220) 15.8.2006
(800) 932 507
Dátum medzinárodného zápisu: 20.2.2007
Platnosť pre: DZ, AU, BX, BY, BA, BG, CY, CZ,
CN, DK, EG, EE, FI, FR, GR, GE, AN, HR, IE, IS,
JP, KR, LI, LT, LV, MK, HU, MD, MC, DE, NO,
PL, PT, AT, RO, RU, SM, SG, SI, US, RS, SZ, ES,
CH, SE, IT, TR, UA, GB
(111) 217024
(220) 9.12.2005
(800) 932 483
Dátum medzinárodného zápisu: 22.2.2007
Platnosť pre: BY, BA, BG, CZ, CN, EE, FR, HR,
IE, KZ, LT, LV, HU, DE, PL, AT, RO, RU, SI, US,
RS, IT, UA, GB

(111) 217069
(220) 28.6.2006
(800) 933 470
Dátum medzinárodného zápisu: 14.3.2007
Platnosť pre: BX, BG, CY, CZ, ME, DK, EE, FI, FR,
GR, HR, IE, LI, LT, LV, HU, MC, DE, PL, PT, AT,
RO, RU, SI, US, RS, ES, CH, SE, IT, UA, GB
(111) 217393
(220) 16.11.2006
(800) 933 734
Dátum medzinárodného zápisu: 12.4.2007
Platnosť pre: BY, BA, BG, CZ, CN, EE, FR, HR, IE,
KZ, LT, LV, HU, DE, PL, AT, RO, RU, SI, US,
RS, IT, UA, GB

(111) 217732
(220) 22.11.2002
(800) 930 794
Dátum medzinárodného zápisu: 25.4.2007
Platnosť pre: CZ, IE, HU, DE, PL, RU, IT, GB

(111) 218064
(220) 26.1.2004
(800) 933 570
Dátum medzinárodného zápisu: 7.6.2007
Platnosť pre: CZ, HU, PL
(111) 218065
(220) 17.10.2006
(800) 933 568
Dátum medzinárodného zápisu: 7.6.2007
Platnosť pre: CZ, FR, HU, PL, AT, CH
(111) 218068
(220) 21.12.2006
(800) 930 942
Dátum medzinárodného zápisu: 7.6.2007
Platnosť pre: CZ, HR, HU, PL, RO, UA
(111) 218069
(220) 22.12.2006
(800) 931 031
Dátum medzinárodného zápisu: 7.6.2007
Platnosť pre: CZ, HU, DE, PL, AT

(111) 218070
(220) 22.12.2006
(800) 931 033
Dátum medzinárodného zápisu: 7.6.2007
Platnosť pre: CZ, HU, DE, PL, AT
(111) 218490
(220) 12.2.2007
(800) 932 892
Dátum medzinárodného zápisu: 12.7.2007
Platnosť pre: HU, PL

Zastavené konania o prihláškach ochranných známok
(210)
736-97
261-2006
964-2006

(210)
2026-2006
5572-2006
5872-2006

Zamietnuté prihlášky ochranných známok
(210)
3212-2002
2884-2003
3325-2003
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Zaniknuté ochranné známky
(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

93358
93673
94343
94393
94395
94711
107861
119477
151675
152901
152902
157254
157650
163563
163566
163573
165345
166626
166765
166945
166961
178694
179122
179568
179917
180392
180528
184549
186212
186218
186222
186223
186224

04.02.2007
02.02.2007
13.02.2007
14.02.2007
14.02.2007
08.02.2007
11.02.2007
18.02.2007
05.06.2006
07.02.2007
07.02.2007
02.02.2007
13.02.2007
10.02.2007
08.02.2007
24.02.2007
22.02.2007
03.02.2007
26.02.2007
20.02.2007
26.02.2007
04.02.2007
11.02.2007
11.02.2007
03.02.2007
24.02.2007
24.02.2007
13.02.2007
18.02.2007
21.02.2007
24.02.2007
24.02.2007
24.02.2007

186225
186428
186429
186431
186434
186520
186740
186741
186743
186744
186745
186746
186747
186749
186750
186751
186755
186756
186757
186758
186762
186763
186764
186766
186767
186769
186771
186776
186777
186778
186779
186788
186789

24.02.2007
25.02.2007
25.02.2007
25.02.2007
25.02.2007
21.02.2007
03.02.2007
03.02.2007
04.02.2007
04.02.2007
04.02.2007
04.02.2007
04.02.2007
05.02.2007
05.02.2007
05.02.2007
06.02.2007
06.02.2007
06.02.2007
06.02.2007
11.02.2007
11.02.2007
11.02.2007
11.02.2007
11.02.2007
13.02.2007
14.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
20.02.2007
20.02.2007

186790
186791
186894
187076
187077
187078
187081
187085
187086
187089
187090
187093
187094
187095
187096
187097
187098
187099
187100
187101
187103
187106
187111
187116
187119
187121
187122
187123
187124
187355
187356
187357
187359

20.02.2007
25.02.2007
04.02.2007
05.02.2007
05.02.2007
05.02.2007
11.02.2007
11.02.2007
12.02.2007
13.02.2007
13.02.2007
14.02.2007
14.02.2007
14.02.2007
14.02.2007
21.02.2007
25.02.2007
25.02.2007
25.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
27.02.2007
27.02.2007
28.02.2007
28.02.2007
28.02.2007
28.02.2007
28.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
19.02.2007

187781
187782
187785
187788
187789
187791
187794
187797
187800
187801
187802
187808
188103
188271
188272
188273
188743
188745
189481
189661
190586
190654
192892
192893
192894
195281
198985
204217
209022
209023

06.02.2007
06.02.2007
06.02.2007
06.02.2007
06.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
18.02.2007
07.02.2007
13.02.2007
18.02.2007
20.02.2007
07.02.2007
18.02.2007
18.02.2007
12.02.2007
13.02.2007
25.02.2007
03.02.2007
03.02.2007
03.02.2007
26.10.2006
26.02.2007
28.02.2007
20.08.2007
20.08.2007

Čiastočne vymazané ochranné známky
(111) 196382
(210) 1020-2000
(220) 5.4.2000
Dátum čiastočného výmazu: 26.1.2007
9 (511) 33, 35
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarmi.

(111) 196384
(210) 1022-2000
(220) 5.4.2000
Dátum čiastočného výmazu: 26.1.2007
9 (511) 33, 35
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarmi.
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Vymazané ochranné známky
(111)
(210)
(220)
(580)

183850
338-96
5.2.1996
5.2.1996

(111)
(210)
(220)
(580)

183851
339-96
5.2.1996
5.2.1996

(111)
(210)
(220)
(580)

215694
1808-94
10.8.1994
10.8.1994

Zmeny v zozname tovarov a služieb
(111)
(210)
9 (511)
(510)

167178
55319
9
Elektronické meracie a zobrazovacie prístroje
vrátane osciloskopov, spektrálnych analyzátorov,
monitorov, impulzových a signálnych generátorov, kamier, napájacích zdrojov, súčastí a príslušenstva týchto prístrojov.
(580) 25.9.2007

Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb
(210) 968-2007
(511) 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).
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 prístavov, 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).
Vestník č. 10/2007 - str. 131
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Opravy mien
(111) 218363
(210) 5746-2006
(732) Viňa Carta Vieja S.A., Francisco Antonio Encina 231,
Villa Alegre de Loncomilla, CL;
Vestník č. 3/2007 - str. 199
Vestník č. 8/2007 - str. 175

Opravy adries
(111) 218920
(210) 2315-2006
(732) AMEDEI S.r.l., Via per San Gervasio, 29, 56020
La Rotta-Pontedera (PI), IT
Vestník č. 5/2007 - str. 168
Vestník č. 10/2007 - str. 194
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