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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)

482-2002
1483-2004
269-2005
2363-2005
510-2006
750-2006
751-2006
864-2006
865-2006
1238-2006
1761-2006
1769-2006
5825-2006
6322-2006
6331-2006
34-2007
43-2007
51-2007
57-2007
76-2007
446-2007
447-2007
521-2007
522-2007
527-2007
532-2007
538-2007
568-2007
622-2007
627-2007
680-2007
709-2007
721-2007
724-2007
725-2007
726-2007
730-2007
766-2007
775-2007
776-2007
784-2007
786-2007
804-2007
805-2007
817-2007
833-2007
843-2007
851-2007
852-2007
868-2007
900-2007
914-2007
922-2007
923-2007
940-2007
941-2007
942-2007
951-2007
966-2007
989-2007
990-2007
992-2007
1041-2007

1043-2007
1044-2007
1045-2007
1046-2007
1047-2007
1054-2007
1055-2007
1056-2007
1057-2007
1058-2007
1059-2007
1060-2007
1061-2007
1063-2007
1069-2007
1075-2007
1078-2007
1082-2007
1083-2007
1084-2007
1085-2007
1090-2007
1100-2007
1104-2007
1110-2007
1114-2007
1115-2007
1129-2007
1130-2007
1131-2007
1132-2007
1134-2007
1135-2007
1136-2007
1137-2007
1138-2007
1139-2007
1143-2007
1157-2007
1161-2007
1162-2007
1170-2007
1185-2007
1186-2007
1187-2007
1188-2007
1189-2007
1190-2007
1191-2007
1193-2007
1194-2007
1195-2007
1196-2007
1197-2007
1209-2007
1212-2007
1221-2007
1222-2007
1233-2007
1245-2007
1246-2007
1247-2007
1248-2007

1262-2007
1264-2007
1267-2007
1282-2007
1306-2007
1311-2007
1322-2007
1323-2007
1324-2007
1325-2007
1326-2007
1327-2007
1328-2007
1330-2007
1346-2007
1347-2007
1348-2007
1349-2007
1350-2007
1351-2007
1352-2007
1353-2007
1354-2007
1355-2007
1356-2007
1357-2007
1358-2007
1359-2007
1360-2007
1362-2007
1379-2007
1380-2007
1403-2007
1404-2007
1405-2007
1411-2007
1412-2007
1426-2007
1436-2007
1437-2007
1438-2007
1439-2007
1440-2007
1441-2007
1442-2007
1445-2007
1447-2007
1448-2007
1449-2007
1450-2007
1455-2007
1456-2007
1459-2007
1460-2007
1468-2007
1482-2007
1484-2007
1485-2007
1486-2007
1487-2007
1490-2007
1491-2007
1492-2007

1494-2007
1495-2007
1496-2007
1497-2007
1498-2007
1539-2007
1541-2007
1542-2007
1543-2007
1544-2007
1545-2007
1546-2007
1551-2007
1560-2007
1636-2007
1730-2007
1866-2007
1867-2007
1889-2007
1892-2007
1908-2007
5181-2007
5182-2007
5229-2007
5340-2007
5392-2007
5404-2007
5433-2007
5438-2007
5439-2007
5481-2007
5489-2007
5491-2007
5492-2007
5494-2007
5506-2007
5584-2007
5596-2007
5607-2007
5624-2007
5625-2007
5626-2007
5629-2007
5630-2007
5642-2007
5644-2007
5645-2007
5646-2007
5647-2007
5649-2007
5650-2007
5651-2007
5656-2007
5666-2007
5667-2007
5668-2007
5669-2007
5670-2007
5671-2007
5672-2007
5673-2007
5674-2007
5676-2007
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(210)

(210)

(210)

(210)

5677-2007
5685-2007
5690-2007
5692-2007
5709-2007
5712-2007
5713-2007
5714-2007
5715-2007
5727-2007
5731-2007
5761-2007
5781-2007
5782-2007
5793-2007
5794-2007
5796-2007
5799-2007
5811-2007
5812-2007
5813-2007
5832-2007

5837-2007
5839-2007
5840-2007
5842-2007
5843-2007
5855-2007
5861-2007
5882-2007
5883-2007
5884-2007
5885-2007
5886-2007
5887-2007
5888-2007
5889-2007
5890-2007
5891-2007
5892-2007
5893-2007
5894-2007
5895-2007
5896-2007

5897-2007
5898-2007
5899-2007
5900-2007
5901-2007
5902-2007
5903-2007
5904-2007
5905-2007
5906-2007
5907-2007
5908-2007
5909-2007
5910-2007
5911-2007
5912-2007
5913-2007
5919-2007
5920-2007
5930-2007
5931-2007
5932-2007

5933-2007
5934-2007
5950-2007
5954-2007
5955-2007
6006-2007
6007-2007
6008-2007
6009-2007
6010-2007
6011-2007
6058-2007
6099-2007
6100-2007
6143-2007
6144-2007
6147-2007
6165-2007
6214-2007

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

482-2002
21.2.2002
7, 9, 11, 12
7 - Pneumatické a hydraulické ventily ako časti
strojov; pneumatické a hydraulické filtre ako časti strojov; pneumatické maznice, programovateľný regulátor kontrolujúci pneumatické zariadenia
ako časť strojov; pneumatické regulátory ako časti
strojov; pneumatické a hydraulické výmenníky
tepla ako časti strojov; pneumatické polohovadlo.
9 - Pneumatické a hydraulické spínače, tlakové
a prúdové spínače, elektrické polohovadlo, pneumatické a hydraulické príslušenstvo (fitingy) pre
zariadenia patriace do triedy 9, elektrický programovateľný regulátor kontrolujúci pneumatické
zariadenia, elektrické relé.
11 - Pneumatické a hydraulické príslušenstvo (fitingy) pre zariadenia patriace do triedy 11, elektrický programovateľný regulátor kontrolujúci
pneumatické zariadenia.
12 - Pneumatické a hydraulické hnacie zariadenia
(pre pozemné vozidlá), pneumatické a hydraulické príslušenstvo (fitingy) pre pozemné vozidlá.

(540)

(731) SMC KABUSHIKI KAISHA (SMC CORPORATION), 16-4, Shimbashi 1 - chome, Minato-ku,
105-8659 Tokyo, JP;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1483-2004
30.4.2004
33
33 - Víno.
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(540)

(731) SLOWIN Bratislava, spol. s r. o., Pri Šajbách 12,
831 06 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

269-2005
17.2.2005
38, 41, 43
38 - Prenájom telekomunikačných prístrojov, prenájom modemov, prenájom zariadení na prenos
informácií.
41 - Poskytovanie online elektronických publikácií, publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; služby elektronických hier poskytovaných 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; publikácie textov; poskytovanie
nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu
a z internetových webových stránok; informácie
týkajúce sa výchovy a vzdelávania; informácie
o možnostiach zábavy a rekreácie poskytované
online z počítačových báz dát alebo internetu.
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43 - Poskytovanie, prenájom prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prevádzkovanie hotelového ubytovania; hotelierske služby; penzióny; motelové služby; turistické ubytovne; chatové osady; apartmány; prevádzkovanie kempingov; ubytovacie služby pre
prázdninové tábory; prenájom turistických stanov;
rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie; barové služby; kaviarne; jedálne a závodné jedálne; bufety (rýchle
občerstvenie); príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; detské jasle; domovy dôchodcov;
prenájom prednáškových sál; prenájom prenosných stavieb; prenájom stoličiek, stolov, obrusov
a sklenených výrobkov; poskytovanie ubytovania
pre zvieratá; sprostredkovanie uvedených služieb.

(540) spoluziaci.sk
(731) INTERNET Pb, spol. s r. o., Březové Hory 540,
261 01 Příbram, CZ;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

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

2363-2005
19.12.2005
29, 35, 40
29 - Saláma ako trvanlivý tepelne neopracovaný
mäsový výrobok.
35 - Maloobchodné služby s uvedenými tovarmi;
sprostredkovanie nákupu a predaja uvedených
tovarov; reklamné služby.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo, rozoberanie a spracovanie mäsa; údenie potravín.

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

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

510-2006
14.3.2006
6, 9, 16, 19, 25, 35, 38, 41
6 - Kovový maliarsky rebrík.
9 - Ochranné prilby, materiály na telefonické alebo elektrické vedenie (drôty, káble), antény, zariadenia a prístroje pre telekomunikáciu, televíziu, na záznam a reprodukciu zvuku, počítače,
rozhlasové televízne prístroje, počítače, prístroje
na spracovanie textu, telefónne prístroje, prístroj
na faxovanie, gramofóny, gramofónové platne na
záznam a reprodukciu zvuku, obrazu a údajov,
puzdro a kazety na platne, nahrávacie pásky a kazety na nahrávacie pásky, iné prístroje na telekomunikáciu a záznam alebo reprodukciu zvuku,
fotografické a kinematografické prístroje, projekčné prístroje a diaprojektory, clony, filmy a filmové kazety, ostatné prístroje, nástroje, zariadenia pre fotografiu alebo kinematografiu, okuliare
a rámy okuliarov, priezory, ďalekohľady, triédre,
mikroskopy, lupy s držiakom, optické šošovky,
kontaktné šošovky a dioptrické sklá, ostatné optické prístroje, nástroje a zariadenia.
16 - Tabule na zapichovanie odkazov, písacie,
kresličské a maliarske ceruzky, perá, nasadzovacie perá, plniace perá, ceruzky s tušovou náplňou, štetce, maliarske valčeky, ostatné písacie,
kresličské a maliarske potreby, rysovacie dosky,

školské tabuľky, klapky, ostatné drobné kancelárske potreby, razidlá a pečiatky, pergameny so
zvinutými alebo rozštiepenými okrajmi, iné dokumenty s nápismi písanými ručne alebo tlačeným písmom, tabule, plány, schémy, diagramy,
krivky, nárysy, štítky, kartotéky, dierne štítky
alebo pásky, obálky, vizitky, visačky, poštové
známky, bankovky, papier vo zvitkoch, tapety,
iné papiere a dokumenty, knihy, časopisy, noviny, knihárske väzby, zväzky, knihy, časopisy, noviny, knihárske väzby, zväzky, záhlavie novín
a časopisov.
19 - Stĺpy a stožiare s výnimkou kovových.
25 - Odevy, saká, vesty, plášte, peleríny, nohavice, krátke nohavice, obleky, dámske róby, zástery, dámske šaty, pulóvre, svetre, košele, šnurovačky, živôtiky, polokošele, golieriky, kravaty,
motýliky, hodvábne šatky, spodná bielizeň, nohavičky, spodky, plavky, pančuchy, ponožky, náčlenky, rukavice, opasky, spony na opasky, podbradníky, vrecká odevov, odevné súčasti oddielov, potápačské kombinézy, skafandre, pokrývky
hlavy, turbany, čapice a barety, dvojrohé alebo
trojrohé klobúky, vojenské lodičky, frýgické čiapky, fezy, klobúky so širokým okrajom (mexické
alebo kovbojské klobúky), kuchárske čapice, anglické univerzitné baretky, ostatné prikrývky hlavy,
obuv, dreváky, lodičky s nízkym podpätkom, lodičky s vysokým podpätkom, topánky, čižmy,
športová obuv, lyžiarske topánky, detská obuv,
podrážky, odtlačky obuvi.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť
prostredníctvom akéhokoľvek média, telefónnej,
počítačovej, dátovej, informačnej, elektronickej
alebo komunikačnej siete, marketing, poskytovanie informácií a iných informačných produktov
komerčného alebo reklamného charakteru, informačných produktov reklamného charakteru, činnosť reklamnej agentúry, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovateľská činnosť v obchode, merchandising, franchising, multimediálnych
informácií komerčného charakteru, komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb, online inzercia, automatizované spracovanie dát, služby, ktoré zahŕňajú záznam, prepis, vypracovanie, kompiláciu prenášania alebo systematickosť písomných alebo dátových, alebo elektronických oznámení a záznamov, ako aj matematických a štatistických údajov.
38 - Televízne vysielanie, televízne vysielanie programov, televízne vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, súťažných, diskusných a informačných programov, výmena správ, šírenie,
výmena alebo získavanie správ a informácií, šírenie elektronických periodík, kníh v elektronickej podobe, audio alebo audiovizuálnych diel
prostredníctvom informačnej, dátovej, elektronickej, komunikačnej, telekomunikačnej alebo
počítačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov a podobne, služby na internete súvisiace
s televíznym vysielaním, organizačné a technické
zabezpečovanie televízneho vysielania, komunikácia, poradenská činnosť v oblasti oznamovacích prostriedkov, poskytovanie informačných
služieb prostredníctvom počítačov v súvislosti
s televíznym vysielaním, televízne spravodajstvo.
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41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo, edičná činnosť,
publikačná činnosť, nahrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvukových, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a šírenie audiovizuálnych
diel, TV produkcia, filmová produkcia, televízna
výroba programov (ako služba), tvorba programov, tvorba a výroba televíznych a audiovizuálnych programov, zábavné alebo kultúrne, alebo
vzdelávacie predstavenie, organizácia spoločenských a kultúrnych podujatí, organizácia, prevádzkovanie a vykonávanie hier a súťaží, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, sprostredkovanie
v oblasti kultúry, výchovy, zábavy a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť,
výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy,
výchovy alebo vzdelávania.
(540)

(591) červená, biela, čierna, zelená, modrá
(731) Mattes Peter, THK 3, 974 04 Banská Bystrica, SK;
Rosenberger Ľubor, Nám. Ľ. Štúra 9, 974 05 Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

750-2006
19.4.2006
33
33 - Víno, stolové víno z vylisovaných a vykvasených plodov, ovocia a rastlín, najmä z hrozna,
stolové víno všetkých druhov a víno vhodné na
výrobu stolového vína, upravované stolové víno,
vinárske produkty skupiny stolové víno, stolové
víno na ďalšie spracovanie alebo prípravu alkoholických nápojov, zmesi stolového vína s nealkoholickými nápojmi alebo alkoholickými nápojmi vyrobené z ovocia, sladu, rastlín alebo ich
výluhov.

(540)

(591) zelená, žltá, zlatá, hnedá, sivá, (odtiene rôznej sýtosti a ich kombinácie), čierna, biela
(731) Vinospol, spol. s r. o., Údolní 1076, 696 11 Mutěnice, CZ;
(740) Harvan Ladislav, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

751-2006
19.4.2006
33
33 - Víno, stolové víno z vylisovaných a vykvasených plodov, ovocia a rastlín, najmä z hrozna,
stolové víno všetkých druhov a víno vhodné na
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výrobu stolového vína, upravované stolové víno,
vinárske produkty skupiny stolové víno, stolové
víno na ďalšie spracovanie alebo prípravu alkoholických nápojov, zmesi stolového vína s nealkoholickými nápojmi alebo alkoholickými nápojmi vyrobené z ovocia, sladu, rastlín alebo ich
výluhov.
(540)

(591) ružová, oranžová, žltá, zlatá, hnedá, fialová, sivá
(odtiene rôznej sýtosti a ich kombinácie), čierna,
biela
(731) Vinospol, spol. s r. o., Údolní 1076, 696 11 Mutěnice, CZ;
(740) Harvan Ladislav, Ing., Bratislava, SK;

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

864-2006
9.5.2006
3, 5, 21, 37, 42
3 - Nanometricky upravený dezinfekčný roztok
na pranie; nanometricky upravený čistiaci roztok
na sklo, kov, drevo, plast, kameň, betón; nanometricky upravený leštiaci roztok na sklo, kov, drevo, plast, kameň, betón; nanometricky upravené
mydlo tuhé a tekuté; nanometricky upravená zubná pasta; nanometricky upravená ústna voda; nanometricky upravený telový krém; nanometricky
upravený telový dezodorant.
5 - Nanometricky upravené obväzy a náplasti; nanometricky upravený dezinfekčný roztok na kov,
drevo, kameň, sklo, betón, plast, gumu; nanometricky upravené chemické látky pre farmaceutický
priemysel.
21 - Nanometricky upravené plastové nádoby na prepravu a uskladnenie jedál; nanometricky upravené sklenené nádoby na prepravu a uskladnenie
jedál; nanometricky upravené kovové nádoby na
prípravu jedál; nanometricky upravené komponenty na výrobu skla ako polotovaru.
37 - Služby spojené s čistením, leštením a konzervovaním automobilov s využitím nanometrických postupov; čistenie exteriérov a interiérov
budov s využitím nanometrických postupov; čistenie okien s využitím nanometrických postupov;
protihrdzová úprava materiálov s využitím nanometrických postupov.
42 - Bakteriologický výskum v nanometrii; chemické analýzy a výskum v nanometrii; výskum
a vývoj nových výrobkov v nanometrii.

(540) NANO H&C
(731) NANOTRADING s. r. o., Rosinská cesta 9, 010 01
Žilina, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(220)
9 (511)
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865-2006
9.5.2006
3, 5, 21, 37, 42
3 - Nanometricky upravený dezinfekčný roztok
na pranie; nanometricky upravený čistiaci roztok
na sklo, kov, drevo, plast, kameň, betón; nanometricky upravený leštiaci roztok na sklo, kov, drevo, plast, kameň, betón; nanometricky upravené
mydlo tuhé a tekuté; nanometricky upravená
zubná pasta; nanometricky upravená ústna voda;
nanometricky upravený telový krém; nanometricky upravený telový dezodorant.
5 - Nanometricky upravené obväzy a náplasti; nanometricky upravený dezinfekčný roztok na kov,
drevo, kameň, sklo, betón, plast, gumu; nanometricky upravené chemické látky pre farmaceutický
priemysel.
21 - Nanometricky upravené plastové nádoby na
prepravu a uskladnenie jedál; nanometricky upravené sklenené nádoby na prepravu a uskladnenie
jedál; nanometricky upravené kovové nádoby na
prípravu jedál; nanometricky upravené komponenty na výrobu skla ako polotovaru.
37 - Služby spojené s čistením, leštením a konzervovaním automobilov s využitím nanometrických postupov; čistenie exteriérov a interiérov
budov s využitím nanometrických postupov; čistenie okien s využitím nanometrických postupov;
protihrdzová úprava materiálov s využitím nanometrických postupov.
42 - Bakteriologický výskum v nanometrii; chemické analýzy a výskum v nanometrii; výskum
a vývoj nových výrobkov v nanometrii.

33 - Alkoholické nápoje okrem piva, brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje, alkoholické
extrakty, likéry a pálenky, liehoviny.
35 - Sprostredkovanie obchodu s alkoholickými
a nealkoholickými nápojmi, reklamná a propagačná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi, veľkoobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi
a nealkoholickými nápojmi, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav, reklamná činnosť,
obchodný manažment, obchodná správa, obchodná administratíva.
(540) ... a ako si ho vychutnávate Vy?
(731) KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1761-2006
28.9.2006
1, 16, 17, 19
1 - Chemické prípravky pre priemysel, najmä priemyselné spojivá, tmely a lepidlá.
16 - Lepidlá na kancelárske účely a použitie v domácnosti.
17 - Materiály tesniace, upchávacie a izolačné.
19 - Stavebné hmoty a materiály nekovové, najmä
tmely.

(540)

(540) Nanotrading
(731) NANOTRADING s. r. o., Rosinská cesta 9, 010 01
Žilina, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1238-2006
4.7.2006
16, 32, 33, 35
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre 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.
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, nealkoholické aperitívy, príchuti na
výrobu nápojov, sirupy na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje, šťavy, nealkoholické nápoje na báze čaju.

(731) INVA export-import, spol. s r. o., Ondříčkova 32,
130 00 Praha, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Priešťany, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1769-2006
29.9.2006
1, 11, 35, 37, 40
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu.
11 - Zariadenia na vykurovanie, chladenie a sušenie.
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment,
obchodná správa, obchodná administratíva.
37 - Stavebníctvo, opravy, montážne a inštalačné
služby.
40 - Spracovanie a úprava materiálov.

(540) SUPERTHERM
(731) SUPERTHERM EUROPE, s.r.o., Bernolákova 599/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5825-2006
19.7.2006
5, 32, 33, 43
5 - Dietetické nápoje upravené na lekárske účely,
liečivé nápoje, bylinkové čaje na lekárske použitie, dietetické látky upravené na lekárske účely,
liečivé čaje, minerálne vody na liečenie, prípravky na pitie obsahujúce stopové prvky pre ľudí.
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32 - Nealkoholické nápoje, izotonické nápoje,
energetické nealkoholické nápoje, prípravky na
výrobu nápojov, prášky na prípravu šumivých
nápojov, tablety alebo pastilky na výrobu šumivých nápojov, príchuti na výrobu nápojov, sirupy
na výrobu nápojov, nealkoholický aperitív, nealkoholické džúsy a šťavy, nealkoholické výťažky
z ovocia, zeleniny alebo rastlín, sýtená voda, sódová voda, šerbety ako nápoje, stolové vody,
ovocné šťavy, zeleninové šťavy, pivo, citronády,
nealkoholický koktail, prípravky na výrobu minerálnych vôd, minerálne vody ako nápoje.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, alkoholové extrakty, destilované nápoje, digestívy,
likéry a pálenky, liehoviny, alkoholické ovocné
mušty, víno, alkoholické mušty, alkoholické výťažky z ovocia.
43 - Služby barov, kaviarne, reštaurácie, jedálne,
bufety, rýchle občerstvenie, catering, príprava
a dodávka jedál na objednávku do domu, samoobslužné reštaurácie, sprostredkovanie uvedených
služieb, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
(540)

(591) purpurovo červená, modrá, biela
(731) Daniška Vladimír, Ing., Nálepkova 13, 949 01
Nitra, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

6322-2006
9.11.2006
9, 35, 37, 42
9 - Zabezpečovacia, signalizačná a monitorovacia technika; priemyselné a bezpečnostné kamery, analógové aj digitálne monitory a iné zobrazovacie zariadenia, zariadenia na prenos obrazu
a videosignálu, zariadenia na prepínanie a spracovanie videosignálu, zariadenia na záznam obrazu
a videosignálu, zariadenia na analýzu obrazu a videosignálu, objektívy priemyselných kamier, príslušenstvo kamerových systémov.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi v triede 9.
37 - Poradenstvo týkajúce sa montáže a inštalácie
zariadení z triedy 9, záručný a pozáručný servis
zariadení z triedy 9, opravy zariadení z triedy 9.
42 - Aplikačný vývoj zariadení z triedy 9.

(540)

(731) Plettac Security s. r. o., Matúškova 7, 026 01
Dolný Kubín, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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6331-2006
10.11.2006
33, 35, 39, 41
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Obchodná administratíva, obchodné služby,
predovšetkým propagovanie tovarov a služieb
pre iných vrátane umiestňovania inzerátov a propagačných predvádzaní na elektronickej stránke
dostupnej globálnej počítačovej siete, usporadúvanie a prevádzkovanie komerčných výstav, veľtrhov vín, miestnych vínoték, viech, komerčných
výstav umeleckých a ľudových remesiel, prezentácia regiónu na komerčných výstavách.
39 - Činnosť turistických kancelárií s výnimkou
kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania; získavanie, spracovanie a poskytovanie
informácií v oblasti cestovného ruchu a turizmu,
pomoc pri zosúlaďovaní služieb pre turistov v oblasti cestovného ruchu.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných materiálov, produkčná činnosť v oblasti výchovy, kultúry a športu, usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií, sprostredkúvanie uvedených služieb,
usporadúvanie a prevádzkovanie výstav, veľtrhov
vín, miestnych vínoték, viech, výstav umeleckých a ľudových remesiel, prezentácia regiónu
na výstavách s výnimkou komerčných výstav.

(540) DEŇ OTVORENÝCH PIVNÍC
(731) ZDRUŽENIE MALOKARPATSKÁ VÍNNA CESTA, Horná 20, 900 01 Modra , SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

(210) 34-2007
(220) 9.1.2007
9 (511) 1, 2, 3, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
(511) 1 - Alkálie, agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov, aktívne uhlie, etylalkohol na priemyselné účely, amoniak na priemyselné účely, chemické apretúry, chemické prípravky
na výrobu farieb, namáčacie prípravky na farbenie, bieliace prípravky na priemyselné účely,
bentonit, benzoová kyselina, bielkoviny živočíšne alebo rastlinné ako surovina, brzdové kvapaliny, celulóza, prípravky na vyčiňovanie koží, chemické činidlá s výnimkou na lekárske a zverolekárske účely, prípravky na čistenie tekutín, najmä
vody, prípravky proti matneniu šošoviek, defolianty, dehydratačné prípravky na priemyselné
účely, fotocitlivé dosky, destilovaná voda, dextrín, dolomit na priemyselné účely, metylalkohol
na priemyselné účely, dusíkaté vápno ako hnojivo, filmy so svetlocitlivou vrstvou neexponované, filmy so svetlotlačovou vrstvou neexponované, filtračné materiály v rozsahu tejto triedy, fosfáty ako hnojivá, fotografické vývojky, fotografický papier, chemikálie pre fotografie, prípravky
na galvanizáciu, keramické glazúry, glycerín na
priemyselné účely, hnojivá, humus, hydraulické
kvapaliny, chemické látky pre lesníctvo s výnimkou fungicídov, insekticídov a prípravkov proti
parazitom, chemické prípravky na vedecké účely
s výnimkou na lekárske a zverolekárske účely,
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impregnačné chemické prípravky na kožu a textil, indikátorový papier, kamenec, kaolín, kompost, chemické prípravky na konzerváciu potravín, rašelina ako hnojivo, kyseliny v rozsahu tejto triedy, lepidlá na priemyselné účely, prípravky
na odstraňovanie leštidla, lúhy v rozsahu tejto
triedy, prípravky na nakladanie a údenie mäsa na
priemyselné účely, peroxid vodíka, zemina na
pestovanie, protipožiarne prípravky, priemyselné
chemikálie, rozpúšťadlá na fermeže a laky, umelé sladidlá kalcinované, sóda, soli v rozsahu tejto
triedy, štepársky vosk, látky na vytvrdenie vápenca, apretúry.
2 - Farby v rozsahu tejto triedy, laky v rozsahu
tejto triedy, antikorózne prípravky, farbivá v rozsahu tejto triedy, konzervačné prípravky na drevo, ochranné prípravky na kovy, moridlá v rozsahu tejto triedy, práškové kovy a fólie pre maliarov, kolofónia, sklenársky tmel, riedidlá na farby
a laky, sadze ako farbivo, šelak.
3 - Abrazíva, amoniak (čistiaci prípravok), mydlá, antistatické prípravky na použitie v domácnosti, zmäkčovadlá na textílie, farby na vlasy a fúzy,
odfarbovače, odlakovače, bieliace prípravky, brúsivá v rozsahu tejto triedy, brúsne plátna a papier, leštidlá, čistiace mlieko na toaletné účely,
toaletné a čistiace prípravky, depilačné prípravky, dezodoranty na osobnú potrebu, prípravky na
holenie, kamenec, čistiace prípravky na automobilové okná a do ostrekovačov, kolínska voda,
kozmetické taštičky, kozmetické prípravky, kozmetické ceruzky, kúpeľové soli s výnimkou solí
na liečebné účely, pleťové masky, krém na obuv
a kožu, kozmetické krémy, kozmetika, krieda na
čistenie, parfumy, laky na vlasy a nechty, lepidlá
na kozmetické účely, leštiace prípravky, líčidlá,
lúh sodný na pranie, obtlačky na kozmetické účely, umelé riasy, prípravky na odstraňovanie líčidiel, vlasové prípravky, peroxid vodíka na kozmetické účely, leštidlá na politúry, pracie a namáčacie prostriedky, tyčinky na farbenie perí,
šampóny, toaletný terpentín, toaletné prípravky
a potreby, ústne vody, vlasové vody, vody po holení, voňavky, vosky patriace do tejto triedy,
zubné pasty, kozmetické prípravky pre zvieratá,
čistiace prípravky.
9 - Nabíjačky akumulátorov, akumulátory elektrické, akustické a svetelné poplachové zariadenia, meracie prístroje ampérmetre, reproduktory,
antény automobilov, výstražné trojuholníky, autorádiá, barometre, elektrické batérie, okuliare, puzdrá na okuliare, buzoly, bzučiaky, šošovky kontaktné, šošovky, optické ďalekohľady, požiarne
hlásiče, premietacie prístroje, diktafóny, magnetické disky, kompaktné disky, disky nahrané,
disky optické, elektrické drôty, dýchacie prístroje
na plávanie pod vodou, elektrické dverové zvončeky, elektrické káble, elektrické spojky, svorky
a konektory, elektrické zváracie prístroje, elektrické zariadenia na vábenie a ničenie hmyzu, zváracie elektródy, faxy, filmové kamery, fotografické filtre, fotoaparáty, gramofónové platne, gramofóny, hasiace prístroje, hvezdárske ďalekohľady, ističe, poistky, kalkulačky, kondenzátory,
fotokopírovacie stroje, elektrické kozmetické prístroje, plávacie kruhy, divadelné ďalekohľady,
laptopy, vodováhy, liehomery, magnetické nosiče dát, magnetofóny, ochranné masky, matema-

tické prístroje, megafóny, meradlá, mikrofóny,
mikroskopy, nepriestrelné vesty, nosiče dát, ochranné obleky a obuv, ochranné prilby, ochranné rukavice, ochranné štíty na tvár, olovnice, programy pre počítače, optické výrobky, premietacie
plátna, plotre, plávacie pásy a vesty, počítače,
počítačové periférie, vypínače, audio- a videoprijímače, prístroje na nahrávanie a reprodukciu
zvuku či obrazu, telefóny, radary, rádiá, spínače,
statívy, teplomery s výnimkou lekárskych, váhy,
videotelefóny, zástrčky, zásuvky a ostatné elektrické spojky, závažia, telefónne záznamníky, optické zrkadlá, zväčšovacie sklá, zväčšovacie prístroje, premietacie žiarovky.
10 - Podporné obväzy, podporné bandáže, barly,
cumlíky, detské fľašky, pomôcky na dojčenie,
kondómy, masážne prístroje, elastické pančuchy
chirurgické, chirurgické rukavice, teplomery na
lekárske účely, nafukovacie matrace na lekárske
účely, matrace pôrodnícke.
11 - Akváriové prístroje na vykurovanie a čistenie, vodovodné batérie, baterky (svietidlá), bidety, bojlery, vykurovacie články, drezy, elektrické
kávovary, elektrické lampy, elektrické vyhrievané podušky a prikrývky, nie na lekárske účely,
filtre na pitnú vodu, fontány, elektrické fritézy,
grily, chladiace stroje, prístroje a zariadenia, chladničky, elektrické jogurtovače, sprchovacie kabíny, kachle, pece, sporáky, klimatizačné zariadenia, kohútiky na potrubia, elektrické kanvice, kotly výhrevné, kotly na pranie, vane na kúpanie,
kúpeľňové armatúry, kozuby, kuchynské odsávacie zariadenia, elektrické lampy, lustre, mrazničky, zariadenia na ohrievanie teplej vody, ohrievače, hriankovače, osvetľovacie prístroje a zariadenia, rúry na pečenie, pisoáre, plechy na pečenie, reťaze farebných žiaroviek, sanitárne prístroje a zariadenia, saunovacie zariadenia, záchodové
sedadlá, splachovače, sprchovacie kúty, sprchy,
tienidlá na lampy, stropné svetlá a lustre, elektrické sušičky bielizne, toalety, umývadlá, elektrické svetlá na vianočné stromčeky, ventilátory
ako časti vetracích zariadení, vodovodné zariadenia, elektrické výbojky na osvetlenie, zapaľovače na zapaľovanie plynu, žiarovky, akumulátory patriace do tejto triedy, vreckové baterky, žiarivky ako svietidlá.
15 - Hudobné nástroje.
16 - Albumy, atlasy, baliaci papier, farby vodové, blahoprajné pohľadnice, bloky, brožúry, celofán, periodiká, tuš, paginovačky, dierovačky, spisové obaly, listový papier, etikety s výnimkou
textilných, filtračný papier, fotografie, glóbusy, reprodukcie grafické, grafiky, gumy na gumovanie,
modelovacia hmota, navlhčovacie hubky (kancelárske pomôcky), atramenty, kalendáre, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárske spinky, papierové vreckovky, kartóny, knihy, verzatilky, lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, lepidlá v domácnosti, lepidlá na
kancelárske účely a pre domácnosť, lístky, maliarske potreby, a to maliarske plátna, stojany
a štetce, mapy, pripináčiky, noviny, nože na papier ako kancelárska pomôcka, nožíky na papier
ako kancelárska pomôcka, obálky, obaly (papiernický tovar), obtlačky, orezávadlá, papier, toaletný papier, papiernický tovar, papierové obrúsky,
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papierové obrusy, pastelky, pečatné vosky, plagáty, plány, pohľadnice, poštové známky, potreby na písanie, papierové zástavky, rysovacie pravítka (uholníky, príložníky), písacie stroje, vrecká z papiera, pečiatky, papierové uteráky, rysovacie potreby, zošity, zošívačky (kancelárske potreby), skicáre, papier a písacie potreby ako školské potreby, štetce, ťažidlá, tlačoviny, ceruzky,
vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení, fólie na balenie z plastických hmôt, maliarske valčeky, zápisníky.
17 - Fólie z plastických hmôt na poľnohospodárske účely, fólie z plastických hmôt, nie ako obaľovací materiál, výrobky z plastov, polypropylénu a mikroténu ako tesniace a izolačné fólie;
umelohmotné fólie, nie ako obalový materiál;
adhézne a lepiace pásky s výnimkou na kancelárske a lekárske použitie a použitie v domácnosti;
viazacie pásky s výnimkou pások na kancelárske
účely a pre domácnosť; hadice a polohadice
s výnimkou kovových; plastové výlisky ako polotovary, izolácie, izolačné materiály, izolačné
tkaniny, lepiace pásky s výnimkou pások na liečebné účely, na kancelárske účely a pre domácnosť, minerálna vlna ako izolačný materiál, plsť
izolačná, gumové alebo vulkanfíbrové tesniace
krúžky, guma surová alebo ako polotovary, materiály zabraňujúce sálaniu tepla, sklenená vlna ako
izolačný materiál, tepelnoizolačné prostriedky,
tesnenia, tesniace tmely, tmely a upchávky patriace do tejto triedy, vypchávky z gumy alebo
z umelých hmôt.
18 - Aktovky, batohy, brašne, cestovné kufre,
dáždniky, diplomatky, vychádzkové palice, chlebníky, kabelky, drobný kožený ozdobný a spotrebný tovar (kožená galantéria), kožušiny, kože zo
zvierat, kufríky, nákupné tašky, náprsné tašky,
puzdrá na navštívenky, kožené puzdrá na pružiny, obojky pre zvieratá, peňaženky, kožené poťahy na nábytok, plecniaky, kožené remienky,
sedlárske výrobky, slnečníky, šnúrky kožené,
tašky na kolieskach, vodidlá, palice horolezecké,
palice vychádzkové.
19 - Akváriá (stavby), altánky, asfalt, bazény nekovové, betón, bridlice, cement, výrobky z cementu patriace do tejto triedy, tehly, decht, stavebná lepenka, cementové dosky, dlaždice, drenážne rúry s výnimkou kovových, drevené obloženia, drevo opracované, dvere s výnimkou kovových, sošky s výnimkou kovových, sošky z kameňa, betónu a mramoru, geotextílie, kameň, komíny nekovové, stavebné konštrukcie s výnimkou kovových, strešné krytiny nekovové, laty,
malta, mramor, náterové hmoty na stavebné účely, nosníky s výnimkou kovových, obkladačky,
obklady stien s výnimkou kovových, obklady
stien a priečok s výnimkou kovových, obklady
s výnimkou kovových na budovy, obklady, vonkajšie plášte nekovové ako stavebné konštrukcie,
okná s výnimkou kovových, omietky, parkety,
piesok, piesok s výnimkou lejárskeho, dosky,
preglejka, kameniny pre stavebníctvo, sadra, schodiská s výnimkou kovových, prenosné skleníky
s výnimkou kovových, stavebné sklo, stavby prenosné s výnimkou kovových, šamot, štrk, škridly
s výnimkou kovových, tvárnice, vápenec, vápno,
podlahové dosky, parkety, parketové výlisky,
brány s výnimkou kovových, odkvapové žľaby
s výnimkou kovových, žula.
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20 - Spacie vaky na kempovanie, bambus, búdy
pre domáce zvieratá, nábytok bytový a kancelársky, gauče, kolíky stenové s výnimkou kovových
(rozperné kolíky), kade s výnimkou kovových,
kolísky, koše s výnimkou kovových, kreslá, lavičky, ležadlá rozkladacie, chaise longue, matrace, obrazové lišty a rámy, slamenice (nádoby zo
slamy, slamienky), pohovky, police, vankúše,
stoly zámočnícke s výnimkou kovových, stolárske pracovné stoly (hoblice), postele, bielizníky,
prútený tovar, ratan, rúčky a rukoväti na náradie
s výnimkou kovových, pletená slama, slamníky,
stolčeky a stoly, stolárske umelecké výrobky, tyče na záclony, podnosy na rastliny s výnimkou
kovových, rebríky s výnimkou kovových, stoličky.
21 - Cukorničky s výnimkou z drahých kovov,
čajníky s výnimkou z drahých kovov, čajové súpravy s výnimkou z drahých kovov, nástroje na
čistenie na ručný pohon, čistiace nástroje patriace
do tejto triedy, dávkovače mydla, dávkovače papierových uterákov, dávkovače toaletného papiera, demižóny, klietky pre domáce zvieratá, drôtenky, džbániky s výnimkou z drahých kovov, figúrky z porcelánu, terakoty alebo skla, kuchynské formy a formičky, formy na koláče, grily na
použitie na pečenie, handry na čistenie, hlboké
misy, umývacie huby, hrnce, hrnčiarsky tovar,
hrebene, chladiace nádoby, kuchynské dosky na
krájanie, schránky na chlieb, kefy, zubné kefky,
kastróly, kanvy, kávové súpravy, vedrá, kvetináče, koše na odpadky, kotlíky, kuchynský riad
s výnimkou z drahých kovov, lisy na ovocie pre
domácnosť s výnimkou elektrických, majolika,
misy, ručné mixéry, ručné mlynčeky na mäso pre
domácnosť, mopy, naberačky, kuchynské nádoby
s výnimkou z drahých kovov, nádoby na smeti,
lieviky, dentálne nite, nočníky, obaly na mydlo,
otvárače na fľaše, panvice, špáradlá, pasce na
hmyz a hlodavce, koreničky, lapačky na muchy,
pracháče na koberce, podnosy s výnimkou z drahých kovov, porcelán, kuchynské potreby neelektrické s výnimkou potrieb z drahých kovov,
toaletné pomôcky, kolíky na bielizeň, sušiaky na
bielizeň, dosky na žehlenie, schránky na jedlo,
ražne kovové na použitie na pečenie, rukavice
pre domácnosť, naberačky, kávové súpravy s výnimkou z drahých kovov, súpravy kuchynského
riadu s výnimkou z drahých kovov, poháre na pitie, stolové sklo, soľničky, zmetáky, stojany na
vajíčka, stojany na žehličky, strúhadlá pre domácnosť, svietniky s výnimkou z drahých kovov,
šálky, džbery, šľahače ručné, domáce mlynčeky
s výnimkou elektrických, kade, papierové tácne,
papierové taniere, taniere s výnimkou z drahých
kovov, tepelnoizolačné nádoby (termosky), tlakové hrnce s výnimkou elektrických, handry na
čistenie, váľky na cesto, vaničky, vedierka, vývrtky, vane na pranie.
24 - Bavlnené látky, brokát, cestovné prikrývky,
damask, flauš, tkaniny z hodvábu, jutové látky,
stredná až hrubá hustá bavlnená tkanina vhodná
na podšívky (kaliko), textilné vreckovky, kartún,
krep, textilné látky, posteľné pokrývky a prikrývky, posteľná bielizeň, lôžkoviny, menčestre,
povlaky na matrace, moskytiéry, nábytkové poťahy, záclony, hrubé plátno, plsť, textilné podšívky, poťahy na nábytok z textilných materiálov, posteľná a stolová bielizeň, plachty, obliečky, plédy, jutová tkanina najmä na výrobu vriec
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(vrecovina), textilné rolety ako sťahovacie nepriehľadné záclony, najmä plátenné, utierky, zamat, súkno ako hustá vlnená tkanina s hladkým
povrchom, sypkovina, taft, textílie, textilné rolety, tyl, úplety (látky), vlajky s výnimkou papierových, záclonovina.
25 - Papuče, barety, topánky, bundy, čiapky, čapice, detské plienky textilné, galoše, čižmy, kabáty, textilné plienkové nohavičky, nohavičky,
gamaše, textilné vreckovky, kapucne, klobúky, kombinézy, konfekcia, korzety, košele, kúpacie plášte, kožušiny (oblečenie), kravaty, úzke priliehavé
elastické nohavice podobné gamašiam (legínsy),
goliere, lyžiarske topánky, oblečenie, obuv, športová obuv, odevy nepremokavé, športové odevy,
opasky, plavky, papuče, pletený tovar (oblečenie), podprsenky, podväzky, ponožky, spodná
bielizeň, pulóvre, pančuchy, pyžamá, rukavice,
saká, sandále, spodky, ľahké topánky (črievice),
sukne, svetre, šály, šatky, plecniaky (traky), tielka, tričká, uniformy, vesty, výbavičky pre novorodencov, zástery, župany.
26 - Brmbolce, značky na bielizeň, flitre, galantéria textilná, galantérny tovar s výnimkou priadzí,
gumy do bielizne, štopkacie hríbiky, ihelníky s výnimkou z drahých kovov, ihlice na pletenie a háčkovanie, ihly, stužky, volány, gombíky, škatule
na šijacie potreby, čipky, umelé kvety, lemovky,
natáčky do vlasov s výnimkou elektrických, ozdoby na šaty, parochne, patentné gombíky, lemy,
obruby (pramikársky tovar), pracky, sieťky na vlasy, ozdobné spony, stuhy, šnurovadlá, šnúrky, pletené šnúry, šnúrky na opásanie, výšivky, zipsy.
27 - Podlahové krytiny, koberce, linoleum, podlahové krytiny, predložky, rohožky, tapety s výnimkou textilných, telocvičné žinenky, umelé trávniky.
28 - Autíčka, automobilové modely, bazény ako
objekty na hru a šport, biliardy, boby, topánky na
korčuľovanie s pripevnenými korčuľami, boxerské rukavice, korčule, činky, stolové hry, športové náradie patriace do triedy 28, divadelné masky, šarkany, golfové vybavenie, a to golfové palice, golfové rukavice, golfové vaky, prostriedky
na úpravu golfovej plochy, gymnastické vybavenie patriace do triedy 28, gymnastické zariadenia,
rybárske vybavenie, a to rybárske prúty, rybárske
plaváky, rybárske navijaky, rybárske udice, hokejky, postroje pre horolezcov a iný horolezecký
výstroj nezaradený v iných triedach, hojdačky,
kolky, šachy, guľky na hranie, hračky, hry, hrkálky, stacionárne bicykle na trénovanie, kapsle
do kapsľových pištolí, rogalá, kolieskové korčule, kolobežky, bábky, náradie na lukostreľbu, lyže, lyže surfovacie a vodné, maňušky, lopty, rybárske náčinie, návnady pre rybárov, ozdoby na
vianočné stromčeky s výnimkou osvetľovacích
telies a cukroviniek, pálky a rakety ako športové
náčinie, bábiky, plutvy na plávanie, hokejové
puky, športové rukavice, a to bejzbalové, boxerské, lyžiarske, šermiarske, kriketové, siete ako
športové potreby, skejtbordy, spoločenské hry,
stojany na vianočné stromčeky, umelé vianočné
stromčeky, šachovnice, šípky ako hra, terče, lyžiarske viazania, hracie karty, golfové palice,
konfety.

29 - Bujóny, konzervované záhradné bylinky ako
chuťové prísady, cibuľa konzervovaná, šošovica
konzervovaná, datle, droby, hydina, nie živá, džemy, fazuľa konzervovaná, hrach konzervovaný,
zemiakové hranolčeky, hrozienka sušené, huspeniny, pečienka, jedlé oleje a tuky, jogurt, kandizované ovocie, kaviár, klobásy, salámy, párky,
konzervy rybacie, konzervovaná zelenina, kyslá
kapusta, losos, spracované mandle, margarín, marmeláda, maslo, mäso, mäsové extrakty, mliečne
nápoje, mliečne výrobky, mlieko, mrazené ovocie, nakladaná zelenina, nasolené potraviny, olivy konzervované, oriešky spracované, konzervované ovocie, paštéty, polievky, paradajkový pretlak, ryby, nie živé, šaláty, slanina, smotana, šľahačka, šunka, tofu, údeniny, vajcia, sušená a varená zelenina, konzervované a sušené huby, želatína jedlá.
30 - Aníz, aromatické prípravky do potravín, bonbóny, zemiaková múčka na ľudskú potrebu, cukor, cukrovinky, čaj, čokoláda, čokoládové nápoje, torty, droždie, horčica, pečivo, chlieb, chuťové prísady, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje,
mliečna ovsená kaša, káva, kávoviny, kávové
nápoje, keksy, koláče, koreniny, krekery, krupica, kuchynská soľ, kukurica mletá, kukurica pražená, kypriaci prášok, sladké drievko, lístkové
cesto, majonéza, müsli, muškátové orechy, nápoje patriace do tejto triedy, nové korenie, ocot, sójová omáčka, oblátky, kukuričné vločky, ovsené
vločky, palacinky, paprika (korenie), pastilky (cukrovinky), čierne korenie, pizza, potraviny z múky, škrobovité potraviny, pralinky, príchuti (arómy), pudingy, ryža, sendviče, škorica ako korenina, sucháre, sušienky, cestá, cestoviny, vanilín,
vanilka (príchuť), zákusky, šalátové zálievky, zázvor, zmrzliny, ovocné želé ako cukrovinka, žuvacie gumy, nie na lekárske účely.
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové
šťavy, výťažky z ovocia, iónové nápoje, pivo,
prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti
a prípravky na nápoje, prípravky na výrobu likérov, sódová voda, minerálky, sirupy, sladové nápoje, stolové vody.
33 - Alkoholové esencie, alkoholické nápoje, alkoholové extrakty, aperitívy, brandy, destilované nápoje, džin, likéry a pálenky, koktaily patriace do
tejto triedy, liehoviny, medovina, pepermintový
likér, rum, víno, vodka, whisky.
34 - Cigaretové filtre, zväzky cigaretových papierikov, cigaretové špičky, nie z drahých kovov,
cigarety, čističe na fajky, cigary, dózy na tabak,
fajky, zásobníky plynu do cigaretových zapaľovačov, popolníky pre fajčiarov, šnupavý tabak,
tabak, tabatierky, zapaľovače pre fajčiarov, žuvací tabak, zápalky.
35 - Maloobchodná činnosť s priemyselnými olejmi, tukmi a palivami, farmaceutickými a zverolekárskymi prípravkami, obyčajnými kovmi, ich
zliatinami a základnými výrobkami z nich, strojmi, obrábacími strojmi a motormi, ručnými nástrojmi a náradím, nožiarskym tovarom a príbormi, vozidlami a opravnými prostriedkami, strelnými zbraňami a výbušninami, drahými kovmi,
šperkami a hodinárskym tovarom, lanami, povrazmi, sieťami, materiálom na čalúnenie a vypchávanie, niťami a priadzami na textilné účely, čerstvým ovocím a zeleninou, semenami, kvetmi
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a živými zvieratami, veľkoobchodná činnosť s priemyselnými olejmi, tukmi a palivami, farmaceutickými a zverolekárskymi prípravkami, obyčajnými kovmi, ich zliatinami a základnými výrobkami z nich, strojmi, obrábacími strojmi a motormi, ručnými nástrojmi a náradím, nožiarskym
tovarom a príbormi, vozidlami a dopravnými
prostriedkami, strelnými zbraňami a výbušninami, drahými kovmi, šperkami a hodinárskym tovarom, lanami, povrazmi, sieťami, materiálom na
čalúnenie a vypchávanie, niťami a priadzami na
textilné účely, čerstvým ovocím a zeleninou, semenami, kvetmi a živými zvieratami, komerčné
informačné kancelárie, obchodné alebo podnikateľské informácie, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, profesionálne
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, pomoc
pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo pri
vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, odborné obchodné poradenstvo, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce, poskytovanie pomoci pri riadení obchodných
alebo priemyselných podnikov, riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov, poradenské
služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, prepisovanie, reprografia
dokumentov, spracovanie textov, kopírovanie,
kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov,
dokladov, personálne poradenstvo, výber osôb pomocou psychologických testov, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklama online v počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry,
zásielkové reklamné služby, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely, uverejňovanie a vydávanie reklamných alebo náborových
textov, rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov, príprava inzertných stĺpcov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky), prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch
a priestorov, lepenie plagátov, štatistické informácie, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov
medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským
prostredím), marketingové štúdie, prieskum trhu,
prieskum verejnej mienky, obchodný alebo podnikateľský prieskum, vedenie kartoték v počítači,
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, sprostredkovanie obchodu
s tovarmi uvedenými v triedach 1, 2, 3, 9, 10, 11,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 33 a 34, zásobovacie služby pre tretie
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky),
podpora predaja (pre tretie osoby), rozširovanie
vzoriek, predvádzanie tovaru, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 37, 40,
41, 42 a 43.
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36 - Prenájom a správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, realitné kancelárie, prenájom izieb, prenájom bytov, prenájom kancelárskych priestorov, prenájom nehnuteľností, finančné poradenstvo.
37 - Montáž, inštalácia a opravy okien, dverí
a iných stavebných prvkov, vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, prípravné a pomocné stavebné
práce, montáž, kladenie, servis, sanácie a opravy
podláh a parkiet, izolovanie fasád so zateplením
a bez zateplenia, maľovanie a natieranie, murovanie, klampiarstvo a inštalatérstvo, prípravné
a pomocné stavebné práce, čistenie exteriérov
a interiérov, informácie o opravách, čalúnenie,
čalúnnické práce, stavebné informácie, montovanie lešení, murárstvo, pokrývačské práce, stavebné informácie, dozor nad stavbami, demolácia
budov, tapetovanie, opravy umeleckých stolárskych výrobkov, utesňovanie stavieb a budov,
inštalácia a opravy výťahov, prenájom stavebného náradia a nástrojov, montáž nábytku a interiérového zariadenia (pre tretie osoby), montáž
materiálov na objednávku (pre tretie osoby).
38 - Počítačová komunikácia, rádiové a televízne
vysielanie, tlačová agentúra, informačné kancelárie, posielanie správ, televízne vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, súťažných, diskusných a informačných programov, výmena správ,
šírenie, výmena alebo získavanie správ a informácií.
39 - Balenie a doručovanie darčekových a umeleckých predmetov, balenie tovaru, distribúcia tovaru na dobierku, distribúcia darčekových a umeleckých predmetov, doručovacie služby, kuriérske služby, doručovanie tovaru, informácie o balení a doručovaní darčekov a umeleckých predmetov, kuriérske služby, organizovanie dobročinných zbierok, zabezpečovanie a sprostredkovanie balenia a doručovanie tovaru, prenájom
parkovísk, prenájom motorových vozidiel, skladovanie, prenájom skladísk.
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, mlynárstvo, konzervovanie potravín a nápojov.
41 - Poskytovanie rekreačných a vzdelávacích služieb, činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu,
filmová tvorba, fotografovanie, organizovanie
a plánovanie večierkov, organizovanie a vedenie
konferencií, organizovanie a vedenie seminárov,
organizovanie audiovizuálnych predstavení na
účely kultúrne a zábavné, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie
súťaží (vedomostných alebo zábavných), organizovanie športových podujatí a súťaží, vydávanie
periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných.
42 - Grafický dizajn, módny dizajn, navrhovanie
(priemyselný dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, odborné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim, priemyselný dizajn,
štúdie technických projektov, projektová činnosť,
umelecký dizajn, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov).
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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 prechodného ubytovania, turistické ubytovne,
ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny), prenájom prechodného ubytovania.
44 - Aranžovanie kvetov, služby optikov, zotavovne.
45 - Požičiavanie šiat a oblekov, zoznamovacie
služby, opatrovanie a sprevádzanie osôb, najmä
detí, spravovanie autorských práv.

žiavanie počítačových stránok (Web stránok) pre
zákazníkov, zhotovovanie kópií počítačových programov.
(540) e-ps
(731) KRPA-KUBIKO, spol. s r. o., Hrabové 299, 014 01
Bytča, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trančín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

(591) zelená, hnedá, oranžová, čierna
(731) ROSNIČKA, spol. s r. o., Kopčianska 89, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

43-2007
11.1.2007
9, 16, 35, 37, 39, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, optické nosiče
údajov, záznamové disky, najmä kompaktné disky, magnetické disky, optické disky, optické
kompaktné disky.
16 - Tlačoviny, príručky a manuály v papierovej
forme.
35 - Vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, poradenstvo v obchodnej činnosti, pomoc
pri riadení obchodnej činnosti, poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií,
zásobovacie služby pre tretie osoby, obstarávanie
tovarov a služieb pre tretie osoby, nákup tovarov
a služieb pre tretie osoby.
37 - Montáže a inštalácie zariadení; servisná činnosť.
39 - Logistické služby, balenie tovaru, doručovacie služby, kuriérske služby, doručovanie tovaru,
dovoz, doprava, prepravné služby, skladovanie,
skladovanie tovaru, uskladnenie tovaru, služby
v doprave a preprave, prenájom skladov.
42 - Tvorba softvéru, tvorba aplikačných počítačových programov, údržba a nastavovanie riadiacich (počítačových) systémov; projekčná a inžinierska činnosť pre riadiace (počítačové) systémy, meranie a reguláciu; návrh počítačových
systémov, vývoj softvéru; vývoj softvéru pre riadenie technológií; konzultácie a poradenstvo
v oblasti nasadzovania riadiacich (počítačových)
systémov, aktualizovanie počítačových programov, inštalácia počítačových programov, obnovovanie a aktualizácia počítačových databáz, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru,
prenájom počítačov, prenájom počítačového softvéru, prieskum v oblasti využitia počítačov, servis počítačových programov, vytváranie a udr-

51-2007
11.1.2007
6, 7, 9, 20, 35, 36, 37, 39, 42
6 - Kovové prietokové redukčné ventily, nie ako
časti strojov, kovové spojky na potrubie.
7 - CNC (číslicovo riadené rezacie) stroje, najmä
stroje s klasickým autogénnym rezaním, s rezaním plazmou, s rezaním vodným lúčom so špeciálnym vybavením, frézovacie stroje, kopírovacie rezacie stroje, prenosné rezacie stroje, príslušenstvo, filtračné stroje pre procesy rezania
a zvárania, autogénna technika, najmä strojné horáky, redukčné ventily ako časti strojov, redukčné ventily na špeciálne plyny ako časti strojov,
prietokové redukčné ventily ako časti strojov,
matice na autogénne horáky na rezanie, poistky
proti spätnému šľahnutiu ako súčasť zváracích
strojov, rezacie dýzy ako súčasť strojov, odsávacie zariadenia pre procesy rezania a zvárania.
9 - Počítačový softvér, konektory, spojky.
20 - Kovové rezacie stoly, prietokové redukčné ventily s výnimkou kovových, nie ako časti strojov.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
prieskum trhu, podnikateľské poradenstvo.
36 - Prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, lízing finančný a operatívny.
37 - Opravy a údržba a montáž elektrických strojov a prístrojov.
39 - Balenie a skladovanie tovaru; preprava tovaru; distribúcia tovaru; prenájom dopravných prostriedkov.
42 - Inžinierske práce v strojárstve.

(540) PIERCE
(731) PIERCE CONTROL AUTOMATION - SK, spol.
s r. o., ČSA 1, 036 01 Martin, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

57-2007
11.1.2007
6, 7, 9, 20, 35, 36, 37, 39, 42
6 - Kovové prietokové redukčné ventily, nie ako
časti strojov, kovové spojky na potrubie.
7 - CNC (číslicovo riadené rezacie) stroje, najmä
stroje s klasickým autogénnym rezaním, s rezaním plazmou, s rezaním vodným lúčom so špeciálnym vybavením, frézovacie stroje, kopírovacie rezacie stroje, prenosné rezacie stroje, príslušenstvo, filtračné stroje pre procesy rezania a zvárania, autogénna technika, najmä strojné horáky,
redukčné ventily ako časti strojov, redukčné ventily na špeciálne plyny ako časti strojov, prietokové redukčné ventily ako časti strojov, matice
na autogénne horáky na rezanie, poistky proti
spätnému šľahnutiu ako súčasť zváracích strojov,
rezacie dýzy ako súčasť strojov, odsávacie zariadenia pre procesy rezania a zvárania.
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9 - Počítačový softvér, konektory, spojky.
20 - Kovové rezacie stoly, prietokové redukčné
ventily s výnimkou kovových, nie ako časti strojov.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
prieskum trhu, podnikateľské poradenstvo.
36 - Prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, lízing finančný a operatívny.
37 - Opravy a údržba a montáž elektrických strojov a prístrojov.
39 - Balenie a skladovanie tovaru; preprava tovaru; distribúcia tovaru; prenájom dopravných prostriedkov.
42 - Inžinierske práce v strojárstve.
(540)

PIERCE CONTROL
UTOMATION - SK

(731) PIERCE CONTROL AUTOMATION - SK, spol.
s r. o., ČSA 1, 036 01 Martin, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

76-2007
15.1.2007
32
32 - Minerálne vody.

(591) modrá, biela, červená, čierna
(731) Hanácka kyselka, s. r. o., Horní Moštěnice č. p. 547,
751 17 Horní Moštěnice, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trančín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

446-2007
5.3.2007
32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45
32 - Aperitív nealkoholický, arašidové mlieko - nealkoholický nápoj, citronády, nealkoholický
jablkový džús, nekvasený hroznový mušt, výťažky z chmeľu na výrobu piva, nealkoholický koktail, prípravky na výrobu likérov, lítna voda, prípravky na výrobu minerálnych vôd, minerálne
vody - nápoje, mandľové mlieko - nápoj, mušty,
nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu nápojov, srvátkové nápoje, nápoje izotonické, nápoje
z nealkoholických štiav, nealkoholické výťažky
z ovocia, orgeada - nealkoholický nápoj, nealkoholické nápoje z ovocných štiav, paradajková
šťava - nápoj, pivná mladinka, pivo, prášky na
prípravu šumivých nápojov, príchuti na výrobu
nápojov, sarsaparilový nápoj, selterská voda - minerálka, sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na
výrobu nápojov, sladina, sladové pivo, sóda,
srvátkové nápoje, stolové vody, sýtená voda, prípravky na výrobu sýtených vôd, šerbety ako
ovocné nápoje, ovocné šťavy, pastilky na výrobu
šumivých nápojov, prášky na výrobu šumivých
nápojov, tablety na prípravu šumivých nápojov,
zázvorové pivo, zeleninové a ovocné šťavy.
33 - Alkohol z ryže, alkoholické nápoje s výnimkou piva, anízový likér, aperitívy, arak, brandy,
vínovica, curaçao - pomarančový likér, destilované nápoje, digestívy - likéry a pálenky, džin,
griotka, alkoholický hruškový mušt, alkoholické
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jablčné mušty, koktaily, liehové esencie, liehové
výťažky, alkoholové extrakty, liehoviny, likéry,
medovina, mentolový likér, alkoholické nápoje
okrem piva, destilované nápoje, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie, rum, saké, víno, vodka,
vodnár - víno, whisky.
35 - Reklamné agentúry, analýzy nákladov, aranžovanie výkladov, príprava a vyhotovenie daňového priznania, dražby, odhady lesného dreva,
hospodárske, ekonomické predpovede, spravovanie hotelov, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, klasifikovanie
alebo zatrieďovanie vlny, pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov, komerčné
informačné kancelárie, kopírovanie, kopírovanie
alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov, lepenie plagátov, marketingové štúdie, príprava
miezd a výplatných listín, nábor zamestnancov,
analýzy nákupných a veľkoobchodných cien, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo
v obchodnej činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný
alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, oceňovanie alebo odhady nezoťatého lesného dreva, oceňovanie obchodných podnikov, oceňovanie vlny, odhady alebo
oceňovanie nezoťatého dreva v lese, odkazovacie
telefónne služby pre neprítomných predplatiteľov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, písanie na stroji, zbieranie
údajov do počítačovej databázy, zoraďovanie údajov v počítačovej databáze, oceňovanie a odhady
v oblasti podnikania, služby poskytované v súvislosti so sťahovaním podniku, podpora predaja
pre tretie osoby, pomoc pri riadení obchodnej
činnosti, poradenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce, zabezpečovanie predplácania novín a časopisov, zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby, hospodárske alebo ekonomické predpovede, predvádzanie - služby modeliek na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, služby týkajúce sa premiestňovania prevádzok a podnikov,
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, prenájom kopírovacích strojov, prenájom predajných automatov, prenájom reklamného času vo
všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prepisovanie, obchodný prieskum, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, príprava
inzertných stĺpcov, reklama, reklama online na
počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamnej plochy, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, reprografia dokumentov, revízia účtov, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia,
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poskytovanie pomoci pri riadení obchodných
alebo priemyselných podnikov, riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov, rozhlasová
reklama, sekretárske služby, spracovanie textov,
administratívna správa hotelov, sprostredkovateľne práce, sprostredkovanie obchodu s elektrickou energiou, stenografia, štatistické informácie,
televízne reklamy, psychologické testovanie za
účelom výberu, účtovníctvo, zostavovanie výpisov z účtov, obchodný manažment v oblasti umenia, vedenie účtovných kníh, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vylepovanie plagátov, robenie výpisov z účtu, vzťahy s verejnosťou - prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím, zásobovacie
služby pre tretie osoby - nákup tovarov a služieb
pre iné podniky, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, zoraďovanie
údajov v počítačových databázach, poradenská
a konzultačná činnosť v súvislosti s uvedenými
tovarmi a službami, poradenské a konzultačné
služby v oblasti predaja uvedených tovarov a služieb, podpora predaja formou poskytovania zliav.
36 - Finančné analýzy, bankové služby priamo
k zákazníkom - homebanking, bankovníctvo, burzové maklérstvo, vydávanie cenín, úschova cenností, vydávanie cestovných šekov, klíring - zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie, colné služby, daňové odhady - služby, dôchodkové fondy, služby na využívanie dôchodkových fondov, elektronický prevod
kapitálu, finančné informácie, finančné odhady
a oceňovanie - poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti, finančné poradenstvo, finančné riadenie, finančné záruky, služby v oblasti finančníctva, finančný lízing, garancie, záruky, kaucie,
hypotéky - poskytovanie pôžičiek, informácie
o poistení, investovanie kapitálu, prenájom izby,
kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, kapitálové investície, kaucie, záruky, garancie, ručenie, finančné konzultačné služby, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, kurzové
záznamy na burze, likvidácia podnikov - finančné služby, finančný lízing, inkasovanie nájomného, vedenie nájomných domov, oceňovanie a odhady nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, poistenie proti nehodám, finančné oceňovanie - poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti, daňové oceňovanie a odhady, oceňovanie alebo odhadovanie numizmatických zbierok, oceňovanie mincí, oceňovanie nehnuteľností, oceňovanie šperkov,
organizovanie dobročinných zbierok, organizovanie zbierok, overovanie šekov, platenie na splátky, zdravotné poistenie, poistenie pri námornej
preprave, uzatváranie poistiek, poistno-technické
služby - štatistika, poradenstvo v oblasti poistenia, záručná pôžička, pôžičky - financovanie, prenájom bytov, prenájom fariem, prenájom kancelárskych priestorov, prenájom nehnuteľností, platobné prevody vykonávané elektronicky, realitné
kancelárie, finančné riadenie, sporiteľne, správa
nehnuteľností, správcovstvo, sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie záruk, sprostredkovanie - maklérstvo, sprostredkovatelia nehnuteľností, oceňovanie starožitností, ubytovacie kancelárie, oceňovanie umeleckých diel, úschova cenností, úschovné služby, úschova v bezpečnostných
schránkach, služby týkajúce sa úverových kariet,

úverové ústavy, úverové banky, uzatváranie poistiek proti požiaru, vydávanie cenných papierov,
vydávanie cestovných šekov, vydávanie kreditných kariet, prevádzkovanie záložne, záruky, kaucie, ručenie, zbieranie peňazí na dobročinné účely, zmenárenské služby, zúčtovacie banky vykonávajúce bezhotovostné operácie.
37 - Asfaltovanie, leštenie automobilov, mazanie
automobilov, opravy automobilov, údržba automobilov, autoopravovne, autoservisy, údržba
a opravy bezpečnostných schránok, budovanie
závodov a tovární, prenájom buldozérov, kladenie cestných povrchov, cínovanie, čalúnenie, čalúnnické opravy, čistenie automobilov, čistenie
ciest, čistenie exteriérov budov, čistenie interiérov, čistenie komínov, čistenie šatstva, prenájom
čistiacich strojov, oprava dáždnikov, demolácia
budov, deratizácia, dezinfekcia, banské dobývanie, umývanie dopravných prostriedkov, dozor
nad stavbami, inštalovanie a opravy elektrických
spotrebičov, oprava fotografických prístrojov, hladenie alebo brúsenie pemzou, oprava hodín, údržba a oprava horákov, chemické čistenie, inštalácia a opravy chladiacich zariadení, informácie
o opravách, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie
stavieb, montáž, údržba a opravy kancelárskych
strojov a zariadení, klampiarstvo a inštalatérstvo,
inštalácia a opravy klimatizačných zariadení, čistenie a opravy kotlov, údržba, čistenie a opravy
kože, údržba, čistenie a opravy kožušiny, montáž
kuchynských zariadení, lakovanie, glazovanie,
údržba a opravy lietadiel, výstavba lodí, interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie, mangľovanie, montovanie lešení, murárstvo, murovanie, údržba nábytku, ničenie škodcov s výnimkou na poľnohospodárske účely, nitovanie, oprava obuvi, odrušovanie elektrických prístrojov
a zariadení, čistenie okien, oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov, oprava pneumatík vulkanizáciou, oprava šatstva, opravovne hodín, podmorské opravy, opravy odevov, opravy
zámkov, ostrenie a brúsenie nožov, montáž a opravy pecí, pieskovanie, protektorovanie pneumatík,
montáž, údržba a opravy počítačov, podmorské
budovanie, podmorské opravy, pokrývačské práce na strechách budov, inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu, povrchové čistenie exteriérov budov, povrchové dobývanie,
inštalácia a opravy požiarne hlásičov, pranie alebo čistenie, pranie bielizne, pranie plienok, oprava a údržba premietačiek, prenájom bagrov a rýpadiel, prenájom vozidiel na zametanie, prenájom staveniskových žeriavov, protihrdzová úprava, ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi,
opravy púmp a čerpadiel, maľovanie a opravy
reklamných tabúl, reštaurovanie nábytku, výstavba a opravy skladov, stavebné informácie, stavebníctvo - stavebná činnosť, stavebný dozor,
montáž, údržba a opravy strojov, ničenie škodcov
s výnimkou poľnohospodárskych, štukovanie, sadrovanie, tapetovanie, montovanie a opravy telefónov, údržba a opravy trezorov, opravy, umývanie automobilov, umývanie dopravných prostriedkov, služby utesňovania budov, utesňovanie stavieb, vŕtanie studní, vulkanizácia pneumatík, montáž a opravy vykurovacích zariadení, výroba umelého snehu, výstavba a údržba ropovodov, výstavba obchodných a veľtrhových stánkov, montáž,
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inštalácia a opravy výťahov, montáž a opravy zavlažovacích zariadení, žehlenie bielizne.
39 - Autobusová doprava, automobilová preprava, prenájom automobilov, balenie tovaru, preprava cenností, distribúcia energie, distribúcia tovaru na dobierku, informácie o doprave, lodná
trajektová doprava, rezervácia dopravy, nákladná
doprava, doprava ropovodom, ťahanie alebo vlečenie pri poruchách dopravných prostriedkov,
dopravovanie vlečnými člnmi, doručovacie služby, kuriérske služby, doručovanie balíkov, doručovanie novín a časopisov, doručovanie tovaru,
dovoz, doprava, preprava električkou, organizovanie exkurzie, prenájom chladiacich zariadení,
informácie o preprave, informácie o uskladnení,
kuriérske služby dokumentov alebo tovaru, kuriérske služby, lámanie ľadu, lodná doprava, lodná preprava tovaru, lodná trajektová doprava,
preprava nábytku, prepravovanie nábytku, nakladanie, vykladanie v dokoch, nákladná doprava - kamiónová, sprostredkovanie námornej dopravy, námorná preprava, nosenie batožín, prenájom
nosičov na automobily, obsluhovanie prieplavových vrát, organizovanie okružných plavieb, organizovanie ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie okružných výletov, osobná doprava, doprava pancierovými vozidlami, služby parkovania automobilov, pilotovanie - riadenie lietadiel,
podmorské záchranné práce, poskytovanie pomoci pri doprave, požičiavanie potápačských skafandrov, prenájom automobilov, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom garáží, prenájom
chladiarenských boxov, prenájom koní, prenájom
miesta na parkovanie, prenájom nákladných vozňov, prenájom pojazdných kresiel, prenájom potápačských oblekov, prenájom potápačských zvonov, prenájom pretekárskych vozidiel, prenájom
skladísk, prenájom skladovacích kontajnerov, prenájom vozidiel, preprava a skladovanie odpadu,
preprava cenností, preprava ropovodom, prepravné služby, riadenie prieplavových vrát, remorkáž,
rezervácia v doprave, rezervácia miesteniek na
cestovanie, riečna doprava, riečna preprava, rozvod elektrickej energie, rozvod elektriny, prevoz
sanitkou, prenájom skladovacích kontajnerov, skladovanie, skladovanie tovaru, skladovanie údajov
a dokumentov uložených elektronicky, prenájom
skladov, služby v doprave a preprave, sprevádzanie turistov, sprostredkovanie prenájmu lodí, sprostredkovanie prepravy, sťahovanie, sťahovanie
nábytku, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, taxislužba, preprava turistov, turistické prehliadky, úschova lodí a člnov,
uskladnenie tovaru, uskladňovanie plavidiel - člnov,
lodí, uvoľňovanie uviaznutých lodí, vlečenie alebo ťahanie dopravných prostriedkov pri poruchách,
rozvod vody, zásobovanie vodou, služby vodičov,
služby poskytované výletnými loďami, organizovanie výletov, vypúšťanie satelitov pre zákazníkov, vzdušná doprava, podmorská záchrana,
záchrana lodí, plavidiel, záchranné služby, rezervácia zájazdov, železničná preprava.
41 - Akadémie - vzdelávanie, cirkusy, praktické cvičenie - ukážky, prenájom dekorácie, detské škôlky, diaľkové štúdium, digitálna tvorba obrazov
na výstupných zariadeniach, diskotéky - služby,
prenájom divadelnej dekorácie, divadelné predstavenia, drezúra zvierat, elektronická edičná činnosť v malom, služby v oblasti estrády, filmová
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tvorba, prenájom filmových premietačiek a ich
príslušenstva, filmové štúdiá, prenájom filmov,
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,
prevádzkovanie kasína, služby v kempingoch so
športovým programom, výchovno-zábavné klubové služby, kluby zdravia - telesné cvičenia, služby pojazdných knižníc, knižnice - požičovne kníh,
koncertné siene, sály, organizovanie a vedenie
konferencií, organizovanie a vedenie kongresov,
korešpondenčné kurzy, organizovanie lotérií, meranie času na športových podujatiach, prevádzkovanie múzea, služby nahrávacieho štúdia, nahrávanie videopások, nočné kluby, obveselenie,
organizácia a vedenie dielní na výučbu, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie predstavení - manažérske služby, organizovanie vedomostných alebo
zábavných súťaží, organizovanie súťaží krásy,
organizovanie športových súťaží, organizovanie
živých vystúpení, služby poskytované orchestrom, zábavné parky, pedagogické informácie,
plánovanie a organizovanie večierkov, pomoc pri
výbere povolania - poradenstvo v oblasti vzdelávania, poskytovanie online počítačových hier
z počítačových sietí, poskytovanie elektronických publikácií online bez možnosti kopírovania,
postsynchronizácia, dabing, tlmočenie - posunková reč, požičiavanie filmov, požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva, požičiavanie
potápačského výstroja, požičiavanie športového
výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov,
požičiavanie videopások, služby prázdninových
táborov - zábava, výroba divadelných alebo iných
predstavení, prekladateľské služby, prenájom audionahrávok, prenájom audioprístrojov, prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov, prenájom tenisových kurtov, prenájom videokamier, prenájom videorekordérov, prevádzkovanie karaoke,
prevádzkovanie kinosál, prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi, prevádzkovanie športových zariadení, redigovanie scenárov, informácie
o možnostiach rekreácie, služby pre oddych
a rekreáciu, reportérske služby, rozhlasová zábava, výroba rozhlasových a televíznych programov, organizovanie a vedenie seminárov, skúšanie, preskúšavanie - pedagogická činnosť, strihanie videopások, organizovanie športových súťaží,
organizovanie vedomostných a zábavných súťaží, školenie, prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov, služby športovísk, prenájom štadiónov, filmové štúdiá, telesné
cvičenie, televízna zábava, zverejňovanie textov
okrem reklamných, titulky, tvorba videofilmov,
umelecké módne agentúry, organizovanie a plánovanie večierkov, nahrávanie na videopásky,
rezervácia vstupeniek, výcvik, vydávanie online
kníh a časopisov v elektronickej forme, vydávanie kníh, vydávanie textov s výnimkou reklam-
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ných alebo náborových, náboženská výchova, výroba - tvorba videofilmov, vzdelávanie, vyučovanie, zábava, pobavenie, prevádzkovanie zoologických záhrad, cvičenie zvierat, prenájom zvukových nahrávacích zariadení, živé predstavenie.
43 - Služby barov, bufety - rýchle občerstvenie,
detské jasle, domovy dôchodcov, hotelierske služby, závodné jedálne, jedálne, kaviarne, prevádzkovanie kempov, služby motelov, penzióny, poskytovanie prechodného ubytovania, poskytovanie ubytovania pre zvieratá, prenájom prednáškových sál, prenájom prenosných stavieb, prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov, prenájom turistických stanov, prevádzkovanie hotelového ubytovania, prevádzkovanie
kempov, príprava a dodávka jedál na objednávku
do domu, samoobslužné reštaurácie, reštaurácie - jedálne, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, samoobslužné reštaurácie, turistické ubytovne, ubytovacie kancelárie - hotely, penzióny, prenájom prechodného ubytovania.
45 - Právne služby.

(540)

(591) čierna, červenohnedá
(731) PeeMDe Global a. s., Strojárenská 11, 040 01
Košice, SK;
(740) Mišľanová Mária, Košice, SK;

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

447-2007
5.3.2007
32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45
32 - Aperitív nealkoholický, arašidové mlieko - nealkoholický nápoj, citronády, nealkoholický jablkový džús, nekvasený hroznový mušt, výťažky
z chmeľu na výrobu piva, nealkoholický koktail,
prípravky na výrobu likérov, lítna voda, prípravky na výrobu minerálnych vôd, minerálne vody - nápoje, mandľové mlieko - nápoj, mušty, nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu nápojov,
srvátkové nápoje, nápoje izotonické, nápoje z nealkoholických štiav, nealkoholické výťažky z ovocia, orgeada - nealkoholický nápoj, nealkoholické nápoje z ovocných štiav, paradajková šťava - nápoj, pivná mladinka, pivo, prášky na prípravu
šumivých nápojov, príchuti na výrobu nápojov,
sarsaparilový nápoj, selterská voda - minerálka,
sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na výrobu
nápojov, sladina, sladové pivo, sóda, srvátkové
nápoje, stolové vody, sýtená voda, prípravky na
výrobu sýtených vôd, šerbety ako ovocné nápoje,
ovocné šťavy, pastilky na výrobu šumivých nápojov, prášky na výrobu šumivých nápojov, tablety na prípravu šumivých nápojov, zázvorové
pivo, zeleninové a ovocné šťavy.
33 - Alkohol z ryže, alkoholické nápoje s výnimkou piva, anízový likér, aperitívy, arak, brandy,
vínovica, curaçao - pomarančový likér, destilované nápoje, digestívy - likéry a pálenky, džin,
griotka, alkoholický hruškový mušt, alkoholické
jablčné mušty, koktaily, liehové esencie, liehové
výťažky, alkoholové extrakty, liehoviny, likéry,
medovina, mentolový likér, alkoholické nápoje

okrem piva, destilované nápoje, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie, rum, saké, víno, vodka,
vodnár - víno, whisky.
35 - Reklamné agentúry, analýzy nákladov, aranžovanie výkladov, príprava a vyhotovenie daňového priznania, dražby, odhady lesného dreva,
hospodárske, ekonomické predpovede, spravovanie hotelov, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, klasifikovanie
alebo zatrieďovanie vlny, pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov, komerčné
informačné kancelárie, kopírovanie, kopírovanie
alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov, lepenie plagátov, marketingové štúdie, príprava
miezd a výplatných listín, nábor zamestnancov,
analýzy nákupných a veľkoobchodných cien,
pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, oceňovanie alebo odhady nezoťatého lesného dreva, oceňovanie
obchodných podnikov, oceňovanie vlny, odhady
alebo oceňovanie nezoťatého dreva v lese, odkazovacie telefónne služby pre neprítomných predplatiteľov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely,
personálne poradenstvo, písanie na stroji, zbieranie údajov do počítačovej databázy, zoraďovanie údajov v počítačovej databáze, oceňovanie
a odhady v oblasti podnikania, služby poskytované v súvislosti so sťahovaním podniku, podpora predaja pre tretie osoby, pomoc pri riadení
obchodnej činnosti, poradenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie
práce, zabezpečovanie predplácania novín a časopisov, zaobstarávanie predplatného pre tretie
osoby, hospodárske alebo ekonomické predpovede, predvádzanie - služby modeliek na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru,
služby týkajúce sa premiestňovania prevádzok
a podnikov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, prenájom kopírovacích strojov, prenájom
predajných automatov, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom
reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prepisovanie, obchodný prieskum, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, príprava
inzertných stĺpcov, reklama, reklama online na
počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamnej plochy, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, reprografia dokumentov, revízia účtov, poradenské služby
v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, riadenie
priemyselných alebo obchodných podnikov, rozhlasová reklama, sekretárske služby, spracovanie
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textov, administratívna správa hotelov, sprostredkovateľne práce, sprostredkovanie obchodu s elektrickou energiou, stenografia, štatistické informácie, televízne reklamy, psychologické testovanie
za účelom výberu, účtovníctvo, zostavovanie výpisov z účtov, obchodný manažment v oblasti
umenia, vedenie účtovných kníh, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vylepovanie
plagátov, robenie výpisov z účtu, vzťahy s verejnosťou - prieskum vzťahov medzi podnikmi,
inštitúciami a spoločenským prostredím, zásobovacie služby pre tretie osoby - nákup tovarov
a služieb pre iné podniky, služby zaoberajúce sa
zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s uvedenými tovarmi a službami, poradenské a konzultačné služby v oblasti predaja uvedených tovarov a služieb, podpora predaja formou poskytovania zliav.
36 - Finančné analýzy, bankové služby priamo k zákazníkom - homebanking, bankovníctvo, burzové
maklérstvo, vydávanie cenín, úschova cenností,
vydávanie cestovných šekov, klíring - zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie, colné služby, daňové odhady - služby, dôchodkové fondy, služby na využívanie dôchodkových fondov, elektronický prevod
kapitálu, finančné informácie, finančné odhady
a oceňovanie - poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti, finančné poradenstvo, finančné riadenie, finančné záruky, služby v oblasti finančníctva, finančný lízing, garancie, záruky, kaucie,
hypotéky - poskytovanie pôžičiek, informácie o poistení, investovanie kapitálu, prenájom izby, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok,
kapitálové investície, kaucie, záruky, garancie,
ručenie, finančné konzultačné služby, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, kurzové záznamy na burze, likvidácia podnikov - finančné
služby, finančný lízing, inkasovanie nájomného,
vedenie nájomných domov, oceňovanie a odhady
nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, správa
nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností,
poistenie proti nehodám, finančné oceňovanie - poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti, daňové
oceňovanie a odhady, oceňovanie alebo odhadovanie numizmatických zbierok, oceňovanie mincí, oceňovanie nehnuteľností, oceňovanie šperkov, organizovanie dobročinných zbierok, organizovanie zbierok, overovanie šekov, platenie na
splátky, zdravotné poistenie, poistenie pri námornej preprave, uzatváranie poistiek, poistno-technické služby - štatistika, poradenstvo v oblasti
poistenia, záručná pôžička, pôžičky - financovanie, prenájom bytov, prenájom fariem, prenájom
kancelárskych priestorov, prenájom nehnuteľností, platobné prevody vykonávané elektronicky,
realitné kancelárie, finančné riadenie, sporiteľne,
správa nehnuteľností, správcovstvo, sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie záruk, sprostredkovanie - maklérstvo, sprostredkovatelia nehnuteľností, oceňovanie starožitností, ubytovacie kancelárie, oceňovanie umeleckých diel, úschova cenností, úschovné služby, úschova v bezpečnostných
schránkach, služby týkajúce sa úverových kariet,
úverové ústavy, úverové banky, uzatváranie poistiek proti požiaru, vydávanie cenných papierov,
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vydávanie cestovných šekov, vydávanie kreditných kariet, prevádzkovanie záložne, záruky, kaucie, ručenie, zbieranie peňazí na dobročinné účely, zmenárenské služby, zúčtovacie banky vykonávajúce bezhotovostné operácie.
37 - Asfaltovanie, leštenie automobilov, mazanie automobilov, opravy automobilov, údržba automobilov, autoopravovne, autoservisy, údržba a opravy
bezpečnostných schránok, budovanie závodov
a tovární, prenájom buldozérov, kladenie cestných povrchov, cínovanie, čalúnenie, čalúnnické
opravy, čistenie automobilov, čistenie ciest, čistenie exteriérov budov, čistenie interiérov, čistenie komínov, čistenie šatstva, prenájom čistiacich
strojov, oprava dáždnikov, demolácia budov, deratizácia, dezinfekcia, banské dobývanie, umývanie dopravných prostriedkov, dozor nad stavbami, inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov, oprava fotografických prístrojov, hladenie
alebo brúsenie pemzou, oprava hodín, údržba
a oprava horákov, chemické čistenie, inštalácia
a opravy chladiacich zariadení, informácie o opravách, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie stavieb,
montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov
a zariadení, klampiarstvo a inštalatérstvo, inštalácia a opravy klimatizačných zariadení, čistenie
a opravy kotlov, údržba, čistenie a opravy kože,
údržba, čistenie a opravy kožušiny, montáž kuchynských zariadení, lakovanie, glazovanie, údržba a opravy lietadiel, výstavba lodí, interiérové
a exteriérové maľovanie a natieranie, mangľovanie, montovanie lešení, murárstvo, murovanie,
údržba nábytku, ničenie škodcov s výnimkou na
poľnohospodárske účely, nitovanie, oprava obuvi, odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení, čistenie okien, oprava opotrebovaných alebo
poškodených strojov, oprava pneumatík vulkanizáciou, oprava šatstva, opravovne hodín, podmorské opravy, opravy odevov, opravy zámkov,
ostrenie a brúsenie nožov, montáž a opravy pecí,
pieskovanie, protektorovanie pneumatík, montáž,
údržba a opravy počítačov, podmorské budovanie, podmorské opravy, pokrývačské práce na
strechách budov, inštalácia a opravy poplašných
systémov proti vlámaniu, povrchové čistenie exteriérov budov, povrchové dobývanie, inštalácia
a opravy požiarne hlásičov, pranie alebo čistenie,
pranie bielizne, pranie plienok, oprava a údržba
premietačiek, prenájom bagrov a rýpadiel, prenájom vozidiel na zametanie, prenájom staveniskových žeriavov, protihrdzová úprava, ošetrovanie
vozidiel protikoróznymi nátermi, opravy púmp
a čerpadiel, maľovanie a opravy reklamných tabúl, reštaurovanie nábytku, výstavba a opravy
skladov, stavebné informácie, stavebníctvo - stavebná činnosť, stavebný dozor, montáž, údržba
a opravy strojov, ničenie škodcov s výnimkou
poľnohospodárskych, štukovanie, sadrovanie, tapetovanie, montovanie a opravy telefónov, údržba a opravy trezorov, opravy, umývanie automobilov, umývanie dopravných prostriedkov, služby
utesňovania budov, utesňovanie stavieb, vŕtanie
studní, vulkanizácia pneumatík, montáž a opravy
vykurovacích zariadení, výroba umelého snehu,
výstavba a údržba ropovodov, výstavba obchodných a veľtrhových stánkov, montáž, inštalácia
a opravy výťahov, montáž a opravy zavlažovacích zariadení, žehlenie bielizne.
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39 - Autobusová doprava, automobilová preprava, prenájom automobilov, balenie tovaru, preprava cenností, distribúcia energie, distribúcia
tovaru na dobierku, informácie o doprave, lodná
trajektová doprava, rezervácia dopravy, nákladná
doprava, doprava ropovodom, ťahanie alebo vlečenie pri poruchách dopravných prostriedkov,
dopravovanie vlečnými člnmi, doručovacie služby, kuriérske služby, doručovanie balíkov, doručovanie novín a časopisov, doručovanie tovaru,
dovoz, doprava, preprava električkou, organizovanie exkurzie, prenájom chladiacich zariadení,
informácie o preprave, informácie o uskladnení,
kuriérske služby dokumentov alebo tovaru, kuriérske služby, lámanie ľadu, lodná doprava, lodná preprava tovaru, lodná trajektová doprava,
preprava nábytku, prepravovanie nábytku, nakladanie, vykladanie v dokoch, nákladná doprava - kamiónová, sprostredkovanie námornej dopravy, námorná preprava, nosenie batožín, prenájom
nosičov na automobily, obsluhovanie prieplavových vrát, organizovanie okružných plavieb, organizovanie ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie okružných výletov, osobná doprava, doprava pancierovými vozidlami, služby parkovania
automobilov, pilotovanie - riadenie lietadiel, podmorské záchranné práce, poskytovanie pomoci
pri doprave, požičiavanie potápačských skafandrov, prenájom automobilov, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom garáží, prenájom chladiarenských boxov, prenájom koní, prenájom
miesta na parkovanie, prenájom nákladných vozňov, prenájom pojazdných kresiel, prenájom potápačských oblekov, prenájom potápačských zvonov, prenájom pretekárskych vozidiel, prenájom
skladísk, prenájom skladovacích kontajnerov, prenájom vozidiel, preprava a skladovanie odpadu,
preprava cenností, preprava ropovodom, prepravné služby, riadenie prieplavových vrát, remorkáž,
rezervácia v doprave, rezervácia miesteniek na
cestovanie, riečna doprava, riečna preprava, rozvod elektrickej energie, rozvod elektriny, prevoz
sanitkou, prenájom skladovacích kontajnerov,
skladovanie, skladovanie tovaru, skladovanie údajov a dokumentov uložených elektronicky, prenájom skladov, služby v doprave a preprave, sprevádzanie turistov, sprostredkovanie prenájmu lodí, sprostredkovanie prepravy, sťahovanie, sťahovanie nábytku, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, taxislužba, preprava turistov, turistické prehliadky, úschova lodí
a člnov, uskladnenie tovaru, uskladňovanie plavidiel - člnov, lodí, uvoľňovanie uviaznutých lodí, vlečenie alebo ťahanie dopravných prostriedkov pri poruchách, rozvod vody, zásobovanie
vodou, služby vodičov, služby poskytované výletnými loďami, organizovanie výletov, vypúšťanie satelitov pre zákazníkov, vzdušná doprava,
podmorská záchrana, záchrana lodí, plavidiel,
záchranné služby, rezervácia zájazdov, železničná preprava.
41 - Akadémie - vzdelávanie, cirkusy, praktické
cvičenie - ukážky, prenájom dekorácie, detské
škôlky, diaľkové štúdium, digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, diskotéky - služby, prenájom divadelnej dekorácie, divadelné
predstavenia, drezúra zvierat, elektronická edičná
činnosť v malom, služby v oblasti estrády, filmová tvorba, prenájom filmových premietačiek

a ich príslušenstva, filmové štúdiá, prenájom filmov, fotografická reportáž, fotografovanie, fotografovanie na mikrofilm, 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, prevádzkovanie kasína, služby v kempingoch so športovým programom, výchovno-zábavné klubové služby, kluby zdravia - telesné cvičenia, služby pojazdných knižníc, knižnice - požičovne kníh, koncertné siene, sály, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, korešpondenčné kurzy, organizovanie lotérií, meranie času na športových podujatiach, prevádzkovanie múzea, služby nahrávacieho štúdia, nahrávanie videopások, nočné kluby,
obveselenie, organizácia a vedenie dielní na výučbu, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav,
organizovanie plesov, organizovanie predstavení - manažérske služby, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie súťaží krásy, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, služby poskytované
orchestrom, zábavné parky, pedagogické informácie, plánovanie a organizovanie večierkov,
pomoc pri výbere povolania - poradenstvo v oblasti vzdelávania, poskytovanie online počítačových
hier z počítačových sietí, poskytovanie elektronických publikácií online bez možnosti kopírovania, postsynchronizácia, dabing, tlmočenie - posunková reč, požičiavanie filmov, požičiavanie
filmových premietačiek a príslušenstva, požičiavanie potápačského výstroja, požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov, požičiavanie videopások, služby prázdninových táborov - zábava, výroba divadelných
alebo iných predstavení, prekladateľské služby,
prenájom audionahrávok, prenájom audioprístrojov, prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov, prenájom tenisových kurtov, prenájom videokamier, prenájom videorekordérov, prevádzkovanie karaoke, prevádzkovanie kinosál, prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi, prevádzkovanie športových zariadení, redigovanie
scenárov, informácie o možnostiach rekreácie,
služby pre oddych a rekreáciu, reportérske služby, rozhlasová zábava, výroba rozhlasových a televíznych programov, organizovanie a vedenie
seminárov, skúšanie, preskúšavanie - pedagogická činnosť, strihanie videopások, organizovanie
športových súťaží, organizovanie vedomostných
a zábavných súťaží, školenie, prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov, služby športovísk, prenájom štadiónov, filmové štúdiá, telesné cvičenie, televízna zábava,
zverejňovanie textov okrem reklamných, titulky,
tvorba videofilmov, umelecké módne agentúry,
organizovanie a plánovanie večierkov, nahrávanie na videopásky, rezervácia vstupeniek, výcvik,
vydávanie online kníh a časopisov v elektronickej
forme, vydávanie kníh, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, nábožen-
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ská výchova, výroba - tvorba videofilmov, vzdelávanie, vyučovanie, zábava, pobavenie, prevádzkovanie zoologických záhrad, cvičenie zvierat,
prenájom zvukových nahrávacích zariadení, živé
predstavenie.
43 - Služby barov, bufety - rýchle občerstvenie,
detské jasle, domovy dôchodcov, hotelierske služby, závodné jedálne, jedálne, kaviarne, prevádzkovanie kempov, služby motelov, penzióny, poskytovanie prechodného ubytovania, poskytovanie ubytovania pre zvieratá, prenájom prednáškových sál, prenájom prenosných stavieb, prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov, prenájom turistických stanov, prevádzkovanie hotelového ubytovania, prevádzkovanie
kempov, príprava a dodávka jedál na objednávku
do domu, samoobslužné reštaurácie, reštaurácie - jedálne, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, samoobslužné reštaurácie, turistické ubytovne, ubytovacie kancelárie - hotely, penzióny, prenájom prechodného ubytovania.
45 - Právne služby.
(540) CASSOVAR
(731) PeeMDe Global a. s., Strojárenská 11, 040 01
Košice, SK;
(740) Mišľanová Mária, Košice, SK;

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

521-2007
14.3.2007
5, 29, 30, 35, 39
5 - Liečivé čaje, odtučňovacie čaje na lekárske
účely, medicinálne vína a čaje, bylinkové čaje na
lekárske použitie, vitamínové, multivitamínové,
multiminerálové prípravky, minerály, stopové prvky vo forme toboliek, tabliet, dražé a piluliek,
prípravky posilňujúce a dietetické na liečebné
účely, liečivá na ľudskú spotrebu alebo na zverolekárske účely, drogy na liečebné účely, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, vitamíny, chemické prípravky a substancie na farmaceutické prípravky humánne, vitamíny, chemické
prípravky a substancie na farmaceutické účely,
zdravotnícke a hygienické výrobky patriace do
triedy 5, medicinálne infúzne roztoky, diagnostické prípravky na lekárske účely, vakcíny, séra
a výrobky z krvi na lekárske účely, kultúry mikroorganizmov na lekárske alebo zverolekárske
účely, dezinfekčné prostriedky na hygienické účely, prípravky baktericídne a fungicídne patriace
do tejto triedy, liečebná kozmetika, potrava na
farmaceutické účely, oleje na lekárske účely, tabletky na farmaceutické účely, tekuté lieky, lieky
vo forme nápojov, bylinkové čaje na lekárske
použitie, liečivé byliny, cukrovinky s liečivými
prísadami, doplnky výživy na lekárske účely.
29 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely
(zaradené v tejto triede) a prevažne obsahujúce
látky živočíšneho pôvodu patriace do tejto triedy,
vitamíny, rastlinné výťažky, minerály, proteíny,
stopové prvky, tuky a uhľohydráty patriace do
tejto triedy, proteín na ľudskú spotrebu, proteínové výrobky a prípravky na výživu, prípravky
zvláštnej výživy pre športovcov alebo osoby s vysokým energetickým výdajom patriace do tejto
triedy, bielkoviny ako potrava, výťažky z chalúh
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ako potrava, jedlá želatína, arašidy, oriešky spracované, konzervované, sušené a varené ovocie,
kandizované ovocie, ovocné a želatínové rôsoly,
ovocné želé ako rôsol, ovocné rôsoly, zaváraniny.
30 - Čaj, bylinkový čaj, potraviny a potravinové
doplnky s vysokým obsahom vitamínov, minerálov a rastlinných výťažkov vyrobené s cieľom
doplniť bežnú stravu konzumenta patriace do tejto triedy, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny
patriace do tejto triedy, výrobky s obsahom bylín
(určené na ľudskú spotrebu) patriace do tejto
triedy, energeticko-výživné požívatiny a prísady
do jedla s obsahom vitamínov, minerálov a stopových prvkov patriace do tejto triedy, požívatiny a prísady do jedla vyrobené s cieľom doplniť
bežnú stravu konzumenta, ktoré môžu mať priaznivý vplyv na zdravie konzumenta, patriace do
tejto triedy, cukríky, cukrovinky, cukrovinky aj fantazijné, dezerty (cukrovinky), komprimáty, želé
(cukrovinky), pastilky, tyčinky, žuvačky nie na
lekárske účely, mandľové cukrovinky, marcipán,
mentolové cukríky, karamelky, pralinky, ovocné
želé (cukrovinky), napolitánky, sladké drievka (cukrovinky), extrakty nie na lekárske účely, glukóza
na ľudskú spotrebu, kandis ako potrava, melasa,
chuťové prísady, kávové nápoje, príchuti do nápojov s výnimkou esencií, propolis na ľudskú
spotrebu, výrobky z múky, včelia kašička na ľudskú spotrebu nie na lekárske účely, chaluhy (vodné riasy), prírodné sladidlá.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s potravinami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, domácimi potrebami, kozmetikou a spotrebným tovarom, poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb,
poradenstvo a manažment pre podniky, dekorácia
a aranžovanie výkladov, obchodný manažment,
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely, rozširovanie reklamných oznamov, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, distribúcia vzoriek, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prenájom reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, televízna reklama, reklamné agentúry, organizovanie
reklamných hier na propagáciu predaja, prenájom
reklamných priestorov, prenájom reklamných
plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), spracovanie textov, ponuka, sprostredkovanie a výber
tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov
reklamného charakteru, prenájom reklamných,
informačných a komunikačných miest, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, služby riadenia
ľudských zdrojov, zásielkové reklamné služby.
39 - Balenie, skladovanie, preprava a expedícia
tovaru, distribúcia tovaru na dobierku, doručovanie tovaru, doručovanie balíkov, distribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok, sprostredkovanie uvedených služieb.
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krovinky), extrakty nie na lekárske účely, glukóza na ľudskú spotrebu, kandis ako potrava, melasa, chuťové prísady, kávové nápoje, príchuti do
nápojov s výnimkou esencií, propolis na ľudskú
spotrebu, výrobky z múky, včelia kašička na ľudskú spotrebu nie na lekárske účely, chaluhy
(vodné riasy), prírodné sladidlá.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby
s potravinami, alkoholickými a nealkoholickými
nápojmi, domácimi potrebami, kozmetikou a spotrebným tovarom, poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb,
poradenstvo a manažment pre podniky, dekorácia
a aranžovanie výkladov, obchodný manažment,
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely, rozširovanie reklamných oznamov, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, distribúcia vzoriek, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prenájom reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, televízna reklama, reklamné agentúry, organizovanie
reklamných hier na propagáciu predaja, prenájom
reklamných priestorov, prenájom reklamných
plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), spracovanie textov, ponuka, sprostredkovanie a výber
tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov
reklamného charakteru, prenájom reklamných,
informačných a komunikačných miest, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, služby riadenia
ľudských zdrojov, zásielkové reklamné služby.
39 - Balenie, skladovanie, preprava a expedícia tovaru, distribúcia tovaru na dobierku, doručovanie
tovaru, doručovanie balíkov, distribúcia liekov
a zdravotníckych pomôcok, sprostredkovanie uvedených služieb.

(540) JUVAMED
(731) JUVAMED, s. r. o., Cukrovarská 1907/2, 979 01
Rimavská Sobota, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

522-2007
14.3.2007
5, 29, 30, 35, 39
5 - Liečivé čaje, odtučňovacie čaje na lekárske
účely, medicinálne vína a čaje, bylinkové čaje na
lekárske použitie, vitamínové, multivitamínové,
multiminerálové prípravky, minerály, stopové prvky
vo forme toboliek, tabliet, dražé a piluliek, prípravky posilňujúce a dietetické na liečebné účely, liečivá na ľudskú spotrebu alebo na zverolekárske účely, drogy na liečebné účely, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, vitamíny,
chemické prípravky a substancie na farmaceutické prípravky humánne, vitamíny, chemické prípravky a substancie na farmaceutické účely,
zdravotnícke a hygienické výrobky patriace do
triedy 5, medicinálne infúzne roztoky, diagnostické prípravky na lekárske účely, vakcíny, séra
a výrobky z krvi na lekárske účely, kultúry mikroorganizmov na lekárske alebo zverolekárske
účely, dezinfekčné prostriedky na hygienické účely, prípravky baktericídne a fungicídne patriace
do tejto triedy, liečebná kozmetika, potrava na
farmaceutické účely, oleje na lekárske účely, tabletky na farmaceutické účely, tekuté lieky, lieky
vo forme nápojov, bylinkové čaje na lekárske
použitie, liečivé byliny, cukrovinky s liečivými
prísadami, doplnky výživy na lekárske účely.
29 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely
(zaradené v tejto triede) a prevažne obsahujúce
látky živočíšneho pôvodu patriace do tejto triedy,
vitamíny, rastlinné výťažky, minerály, proteíny,
stopové prvky, tuky a uhľohydráty patriace do
tejto triedy, proteín na ľudskú spotrebu, proteínové výrobky a prípravky na výživu, prípravky
zvláštnej výživy pre športovcov alebo osoby
s vysokým energetickým výdajom patriace do tejto triedy, bielkoviny ako potrava, výťažky z chalúh ako potrava, jedlá želatína, arašidy, oriešky
spracované, konzervované, sušené a varené ovocie, kandizované ovocie, ovocné a želatínové rôsoly, ovocné želé ako rôsol, ovocné rôsoly, zaváraniny.
30 - Čaj, bylinkový čaj, potraviny a potravinové
doplnky s vysokým obsahom vitamínov, minerálov a rastlinných výťažkov vyrobené s cieľom
doplniť bežnú stravu konzumenta patriace do tejto triedy, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny
patriace do tejto triedy, výrobky s obsahom bylín
(určené na ľudskú spotrebu) patriace do tejto
triedy, energeticko-výživné požívatiny a prísady
do jedla s obsahom vitamínov, minerálov a stopových prvkov patriace do tejto triedy, požívatiny a prísady do jedla vyrobené s cieľom doplniť
bežnú stravu konzumenta, ktoré môžu mať priaznivý vplyv na zdravie konzumenta, patriace do
tejto triedy, cukríky, cukrovinky, cukrovinky aj fantazijné, dezerty (cukrovinky), komprimáty, želé (cukrovinky), pastilky, tyčinky, žuvačky nie na lekárske účely, mandľové cukrovinky, marcipán,
mentolové cukríky, karamelky, pralinky, ovocné
želé (cukrovinky), napolitánky, sladké drievka (cu-

(540) JUVATEA
(731) JUVAMED, s. r. o., Cukrovarská 1907/2, 979 01
Rimavská Sobota, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

527-2007
14.3.2007
16, 35, 39, 40, 41, 42
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, reproduk-
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cie grafické, tlačené reklamné materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo
plastických materiálov.
35 - 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 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, sekretárske služby, spracovanie textov, sprostredkovanie kompenzačných obchodov s tovarom na
vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, sprostredkovanie obchodu s náhradnými dielmi z motorových vozidiel, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 39, 40 a 42 okrem
prepravy, účtovníctvo, uverejňovanie reklamných
textov, vedenie kartoték v počítači, vedenie účtovných kníh, 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, zostavovanie výpisov z účtov.
39 - Preprava a skladovanie odpadu, prenájom skladísk, skladovanie, distribúcia liečiv, sprostredkovanie prepravy.
40 - Recyklácia a spracovanie odpadu, najmä biologických odpadov, stavebných odpadov, neželezných odpadov, zdravotníckeho materiálu (PE,
PP, PF, ABS PT, POM, PMMA, PA, PC, PVC - plasty), spaľovanie odpadu, spracovanie kovových
uhlíkových materiálov a farebných kovov, spracovanie plastového odpadu, úprava odpadu anaeróbnou a aeróbnou biodegradáciou, poradenská
a konzultačná činnosť pri spracovaní a úprave
odpadov všetkých druhov, odborné poradenstvo
týkajúce sa likvidácie, recyklácie, spaľovania, spracovania, triedenia a dekontaminácie odpadu, rekultivácia a asanácia starých environmentálnych záťaží.
41 - 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,
výchovná a vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť.
42 - Aktualizovanie počítačových programov, expertízy (inžinierske práce), chemické analýzy, chemický výskum, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, poradenská a konzultačná činnosť pri vykonávaní, projektovaní
a vyhodnocovaní chemických a laboratórnych prác,
projektová činnosť v oblasti strojárstva a chémie,
konzultačná činnosť týkajúca sa výskumu a vývoja v oblasti strojárstva (automobilový priemy-
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sel), poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky,
priemyselný dizajn, prieskumy (inžinierske práce), projektová činnosť v investičnej výstavbe,
štúdie technických projektov, projektová činnosť,
technický prieskum.
(540)

(591) červená, modrá, biela, zelená, čierna, sivá
(731) Cech autorizovaných zhodnocovateľov starých
vozidiel (CAZ), Bernolákova 1/A, 901 01 Malacky, SK;

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

532-2007
14.3.2007
12, 35, 36, 37, 39
12 - Vozidlá, dopravné prostriedky pozemné, vzdušné alebo vodné, nové a ojazdené pozemné vozidlá, osobné autá, úžitkové vozidlá, mikrobusy, nákladné automobily, dodávkové vozidlá, vozidlá
s pohonom štyroch kolies a ostatné dopravné prostriedky, motory pozemných vozidiel, náhradné
diely a autopríslušenstvo na vozidlá patriace do
tejto triedy, najmä liate kolesá, pneumatiky a stierače, ochranné rámy na autá a iné vozidlá, čelné
ochranné sklá; spojkové a prevodové komponenty, ako aj iné diely v rámci tejto triedy.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti v oblasti automobilového priemyslu, marketing, reklama, propagácia, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom v oblasti automobilového priemyslu, inzercia všetkými druhmi médií, sprostredkovanie obchodných záležitostí v oblasti automobilového priemyslu, poradenská činnosť v uvedených odboroch, autobazár (maloobchodné služby s ojazdenými vozidlami), sprostredkovateľská
činnosť v oblasti obchodu s dopravnými prostriedkami, najmä sprostredkovanie nákupu a predaja
nových a ojazdených vozidiel, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 36 a 37.
36 - Služby finančné a peňažné, finančný lízing,
lízingové služby s následným predajom vecí, kúpa a predaj na splátky, sprostredkovanie poisťovacích služieb, sprostredkovanie lízingových zmlúv,
najmä na dopravné prostriedky, záložňa.
37 - Montáž, opravy, inštalačné služby, autoopravovne, autoservis, údržba, servis a nastavovanie
motorových vozidiel, montáž a demontáž motorových vozidiel, mechanické opravy, klampiarske opravy, autolakovnícke opravy, montáže
a opravy autorádií a autodoplnkov, najmä strešných okien, mobilných telefónov, autoalarmov
a spojlerov, nastavenie emisií, prenájom vecí hnuteľných v rámci tejto triedy, konzervácie a opravy vozidiel, poskytovanie asistencie pri havárii
a poruche vozidiel (opravy), umývanie, čistenie, leštenie a mazanie vozidiel, antikorózne nátery vozidiel, antikorózna úprava, protektorovanie pneumatík, vulkanizovanie pneumatík (opravy), ošetrovanie vozidiel proti korózií, informácie o opravách.
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39 - Doprava, prenájom a požičiavanie dopravných
vozidiel, odťahovanie dopravných prostriedkov
pri poruchách, prenájom nosičov na automobily,
poskytovanie pomoci v doprave, služby v doprave a preprave, sprostredkovanie dopravy a prepravy, záchranné služby v doprave.

(540)

(540)

(731) KIA MOTORS CZECH, s. r. o., Leopoldova 2138,
140 00 Praha, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)
(731)

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

538-2007
15.3.2007
3
3 - Dekoratívna kozmetika.

ASTOR. Je krásne byť sama sebou.
Coty Slovenská republika, s. r. o., Ladislava Dérera 18, 831 01 Bratislava, SK;
568-2007
22.3.2007
12, 35, 37
12 - Automobilové podvozky; automobilové strechy; automobily; karosérie automobilov; dopravné prostriedky, časti a súčasti dopravných prostriedkov na pohyb po zemi, náhradné diely zahrnuté do tejto triedy; mikrolitrážne automobily;
kapoty na pozemné vozidlá; nápravy na vozidlá;
prevodovky do pozemných vozidiel.
35 - Maloobchodná činnosť s tovarom uvedeným
v triede 12; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; reklama; marketingové štúdie; sprostredkovanie obchodu s automobilmi, príslušenstvom
automobilov, autodoplnkami; odborné obchodné
poradenstvo; prieskum trhu; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; obchodný manažment;
sprostredkovanie obchodu s tovarom.
37 - Automobilové opravy, údržba, lakovanie, glazovanie; motorové vozidlá - opravy, údržba; údržba a oprava dopravných prostriedkov na pohyb
po zemi, súčastí, náhradných dielov a príslušenstva; inštalácia, údržba, servis a opravy strojov
a zariadení, najmä strojov a zariadení pre automobilový priemysel; protikorózne nátery (ošetrovanie vozidiel).

(540) GALIMEX
(731) GALIMEX, s. r. o., Sučianska cesta 49, 036 08
Martin - Priekopa, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

42 - Kvetinová výzdoba interiérov a exteriérov.
44 - Aranžovanie kvetov, zhotovovanie kytíc a vencov, služby starostlivosti o interiérové kvetiny,
záhradnícke služby, služby záhradných architektov; poradenské služby v oblasti starostlivosti
o živé kvety.

622-2007
30.3.2007
31, 35, 42, 44
31 - Živé a sušené kvety a kytice, kvety sušené
na ozdobu, kvetinové aranžmány, vence z prírodných a sušených kvetov, kvetinové cibule.
35 - Maloobchodné služby týkajúce sa živých a sušených kvetov a kytíc, kvetov sušených na ozdobu, kvetinových aranžmánov, vencov z prírodných a sušených kvetov, kvetinových cibúľ, ako
aj kvetináčov, nádob na kvetiny, keramiky, prútených výrobkov a ozdobných výrobkov do kvetín a ich aranžmánov.

(731) RE + MI, s. r. o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

627-2007
2.4.2007
2, 19, 27, 35, 37
2 - Farby; laky; nátery; farbivá a moridlá všetkých
druhov patriace do tejto triedy; riedidlá na farby;
ochranné výrobky proti korózii kovov a deteriorizácii dreva.
19 - Stavebné prvky nekovové - najmä plastové
alebo drevené okná, dvere, zárubne, schody, zábradlia, vráta, ploty a iné podobné výrobky; stavebné drevo; drevo ako polotovar; drevené profily; drevené konštrukcie; piliarske výrobky - trámy, fošne, dosky, dyhy; drevotrieskové doskové
materiály - lamináty, preglejky a podobné výrobky; stavebné plasty; plastové konštrukcie a profily; stavebné sklo; okenné sklo; bezpečnostné sklo
a podobné výrobky zo skla uvedené v tejto triede; žalúzie a rolety nekovové uvedené v tejto
triede; stavebné materiály nekovové patriace do
tejto triedy - výrobky z betónu, tehly, tvárnice,
strešné krytiny, cementový tovar - azbestocement,
cement, cementové omietky, cementové platne,
malta, maltové zmesi, omietky, piesok, štrk, asfalt,
decht, kameň a kamenárske výrobky; dlažba, dlaždice; drevené a korkové obloženia stien a podláh;
drevené parkety; stavebné potrubie nekovové;
geotextílie; stavebné debnenia; lešenia nekovové.
27 - Podlahové krytiny a obklady stien patriace
do tejto triedy - koberce a linoleum všetkých druhov; tapety s výnimkou textilných; rohože z rákosia; predložky, rohožky; protišmykové rohože;
umelé trávniky.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedených tried; sprostredkovanie v oblasti obchodu; elektronické obchodovanie; pomoc
pri riadení obchodu/podniku; poskytovanie obchodných informácií.
37 - Stavebná činnosť - realizovanie stavieb vrátane ich zmien, udržiavacích prác na nich a ich
odstraňovanie; stavebno-montážne služby; murárske práce; stavebný dozor; servis a opravárenská činnosť; inštalácie prístrojov a zariadení; izolačné práce; servisné práce - voda, plyn a elektro;
maliarske a lakovnícke práce; tapetovanie; miešanie farieb na zákazku; pokrývačské a podlahárske práce; upratovacie a čistiace práce; klampiarske práce; prenájom stavebných strojov a zariadení; zámočníctvo - oprava; stolárstvo - opravy.

(540) FINESA OPTIMAL
(731) FINESA barvy s. r. o., Vodárenská 732, 278 01
Kralupy nad Vltavou, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

680-2007
10.4.2007
16, 35, 41
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; periodické a neperiodické publikácie; tlačoviny; reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; lósy; tikety, plagáty; kalendáre; prospekty; fotografie; pohľadnice okrem výučbových, inštruktážnych, učebných pomôcok na prekladanie didaktických programov na výcvik.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová a televízna reklama; vydávanie,
aktualizovanie reklamných materiálov, zasielanie
a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom.
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie
lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie žrebových
lotérií; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných a športových súťaží; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií.

(540) Mona Lisa
(731) SR LOTÉRIA, s. r. o., Štefánikova 30, 010 01
Žilina, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

709-2007
11.4.2007
6, 7, 12
6 - Kovové čapy, mastiace čapy, kovové dielce,
kovové dýzy, kovové kolená na potrubie, kovové
kolíky, lamely, vložky, tenké doštičky, kovové
matice, medené krúžky, pružiny.
7 - Piesty motorov, štartéry motorov a hnacích
strojov, zapaľovacie induktory do motorov, alternátory, piestové časti, čerpadlá (ako časti strojov,
motorov a hnacích strojov), čerpadlá, pumpy (stroje), cestné stroje, chladiče do motorov a hnacích
strojov, cievky (ako časti strojov), držiaky (ako
časti strojov), dúchadlá, výtlačné ventilátory, dynamá, filtre na čistenie a chladenie vzduchu (do
motorov), filtre (časti strojov alebo motorov),
hlavy valcov do motorov, hriadele strojov, hriadele, kľuky, páky ako časti strojov, hydraulické
motory, karburátory, prívody karburátorov, kardanové spojky, katalyzátory do motorov, zberné
kefy na elektrickom dyname, kladivá (ako časti
strojov), klapky (ako časti strojov), kĺby, spojky,
spojenia, styky (časti strojov), kľukové hriadele,
kľukové skrine strojov, motorov a hnacích strojov, kolesá (ako časti strojov), kompresory, nosné konzoly na stroje, kotúčové spojky (stroje),
piestne krúžky, kryty ako časti strojov, kypriče
(ako stroje), mechanické lopatové nakladače, ložiská ako časti strojov, antifrikačné ložiská do
strojov, ihličkové ložiská, ložiskové čapy (časti
strojov), manipulátory (stroje), manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie), mastenice
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(ako časti strojov), objímky na mazanie (časti strojov), membrány čerpadiel, miešačky, piesty motorov, zapaľovacie induktory do motorov, nakladacie výložníky, ručné nástroje a náradie na iný
než ručný pohon, nástroje ako časti strojov, nosné konzoly na stroje, nože ako časti strojov, objímky, krúžky na mazanie (časti strojov), ochranné
kryty strojov, odlučovače oleja, odlučovače vody
(separátory), ojnice na stroje, motory a hnacie
stroje, ovládacie káble strojov, motorov a hnacích strojov, palivové konvertory do zážihových
motorov, piestové časti, piesty ako časti strojov,
ploché spätné ventily, záklopky (ako časti strojov), plunžery, prevody strojov, generátory prúdu, pružiny ako časti strojov, pumpy na mazanie,
radlice, redukčné ventily (ako časti strojov), regulátory otáčok strojov, motorov a hnacích strojov, remene do motorov a hnacích strojov, remene ventilátorov do motorov, remenice (ako časti
strojov), reťaze zdvíhadiel (časti strojov), riadiace mechanizmy strojov, motorov a hnacích strojov, hydraulický riadiaci mechanizmus strojov,
motorov a hnacích strojov, pneumatický riadiaci
mechanizmus strojov, motorov a hnacích strojov,
rýpadlá, samomazacie ložiská, šetriče paliva do
motorov, sitá (ako stroje alebo ich časti), snehové
pluhy, spojky, spojenia, styky, kĺby (časti motorov), štartéry motorov a hnacích strojov, statory
(ako časti strojov), kolesá strojov, súkolesia (ako
časti strojov), ťahadlá (spojovacie tyče) na stroje,
motory a hnacie stroje, tlmiče motorov, piesty
tlmičov ako časti strojov, turbokompresory, uhlíkové kefy, upchávky ako časti strojov, valce ako
časti strojov, valce motorov a hnacích strojov,
piesty valcov, ventilátory motorov a hnacích
strojov, ventily (časti strojov, motorov a hnacích
strojov), vložky do filtračných zariadení, vodiace
zariadenia ako časti strojov, vstrekovania do motorov, výfukové potrubia motorov, výmenníky
tepla ako časti strojov, výtlačné ventily (ako časti
strojov), samohybné zametacie stroje, zapaľovače zážihových motorov, zapaľovacie sviečky do
spaľovacích motorov, zberné kefy na elektrickom
dyname, zdvíhacie zariadenia, zdviháky (stroje),
stroje na zemné práce, exkavátory.
12 - Žeraviace sviečky do dieselových motorov,
blatníky, brzdové čeľuste na vozidlá, brzdové
diely do vozidiel, čapy na pneumatiky, čapy náprav, čelné sklá, obruče hláv kolies, hnacie motory do pozemných vozidiel, prevodové hriadele do
pozemných vozidiel, hydraulické obvody do vozidiel, kolesá vozidiel, nápravy vozidiel, brzdové
obloženie do dopravných prostriedkov, plášte na
pneumatiky, pneumatiky, podvozky vozidiel, prevodové hriadele do pozemných vozidiel, smerovky na vozidlá, spätné zrkadlá, spojky pozemných
vozidiel, stierače, uzávery palivových nádrží vozidiel, vozíky na manipuláciu s tovarom, vidlicové stohovacie alebo nakladacie vozíky.
(540) PAL MAGNETON
(731) GLOBAL RESOURCE, s. r. o., Nádvorná 3383/16,
960 01 Zvolen, SK;
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(220)
9 (511)
(511)
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721-2007
18.4.2007
19, 20, 31, 40
19 - Dlážky s výnimkou kovových; dosky, laty;
drevené dyhy; drevené obloženie; opracované drevo; pílené drevo; stavebné drevo; spracované drevo; drevo ako polotovar; dvere s výnimkou kovových; dverové rámy s výnimkou kovových;
nosníky s výnimkou kovových; okenné rámy s výnimkou kovových; okná s výnimkou kovových;
podvaly s výnimkou kovových; preglejka; preklady s výnimkou kovových; schodiská s výnimkou kovových; prenosné stavby s výnimkou kovových; stavebné panely s výnimkou kovových;
nekovové stĺpy; stožiare s výnimkou kovových;
strechy s výnimkou kovových; strešné krytiny
s výnimkou kovových; stropy a stropné dosky
s výnimkou kovových; tvárne drevo; žiaruvzdorné drevo; trámy s výnimkou kovových; schodišťové zábradlia.
20 - Drevené hrany a kostry na nábytok; drevené
a plastové debny, nádoby s výnimkou kovových;
drevené alebo plastové schránky; nábytok; nábytok kancelársky; nábytok školský; písacie stoly;
police, stojany; pracovné stoly, hoblice; rúčky
a rukoväti na náradie a prístroje s výnimkou kovových.
31 - Drevo surové; korok surový; kôra (surovina).
40 - Spracovanie dreva; stínanie a spracovanie dreva; úprava a impregnácia dreva; hobľovanie; pílenie; chemické spracovanie dreva.

(540)

(731) UNGER, a. s., Tŕnistá 19, 949 01 Nitra, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

724-2007
19.4.2007
2, 19
2 - Farby pre stavebníctvo s výnimkou izolačných
náterových farieb.
19 - Omietky pre stavebníctvo.

(540)

(591) modrá, červená, čierna
(731) INEX spol. s ruč. obmedz., Kopčianska 82/A,
851 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

725-2007
19.4.2007
2
2 - Farby pre stavebníctvo s výnimkou náterových izolačných farieb.

(540) SILINEX
(731) INEX spol. s ruč. obmedz., Kopčianska 82/A,
851 01 Bratislava, SK;

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

726-2007
19.4.2007
2
2 - Farby pre stavebníctvo s výnimkou náterových izolačných farieb.

(540) DIFINEX
(731) INEX spol. s ruč. obmedz., Kopčianska 82/A,
851 01 Bratislava, SK;

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

730-2007
19.4.2007
35, 39, 41, 42, 43
35 - Analýzy nákupných cien, reklamné služby
najmä v oblasti cestovného ruchu, sprostredkovanie priestoru na webových stránkach pre reklamu tovarov a služieb.
39 - Poradenské služby v oblasti cestovania a dopravy, organizovanie cestovania, rezervačné služby v oblasti cestovania a dopravy, rezervácia miesteniek, prenájom dopravných prostriedkov, sprostredkovanie informácií v doprave.
41 - Informácie o možnostiach športu a kultúry
najmä pre cestovateľov, organizovanie súťaží.
42 - Tvorba a údržba webových stránok, informácie o počasí.
43 - Vyhľadávanie a rezervácia ubytovania, služby rezervácie ubytovania poskytované cestovnými kanceláriami, informačné služby v oblasti ubytovania.

(540)

(591) modrá, biela, oranžová
(731) CheapFlights International Ltd., 73 Clarendon
Street, Derry City BT48 7ER, GB;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

766-2007
25.4.2007
3, 5, 9, 11, 28, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45
3 - Kozmetické výrobky.
5 - Dietetické výrobky, posilňujúce požívatiny,
extrakty a potravinové doplnky na zlepšenie zdravotnej kondície, potraviny obohatené o vitamíny,
minerály a proteíny, cereálne výrobky, obilné klíčky, nápoje so zvýšeným obsahom vitamínov, minerálov, vláknin, sirupy a prípravky na výrobu
špeciálnych nápojov a potravinových doplnkov - všetko na liečebné, lekárske a preventívne účely.
9 - Kompaktné disky, optické disky, nosiče údajov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, elektrické prístroje patriace do tejto triedy.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, chladenie, sušenie a varenie, vetracie zariadenia, prístroje na báze obnoviteľných zdrojov energie
(napr. solárnej) patriace do tejto triedy.
28 - Cvičebné náradie, stroje a zariadenia na fyzické cvičenie.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
v oblasti predaja ekologických výrobkov a výrobkov zdravého životného štýlu (potravín, kozmetiky, spotrebnej elektroniky, prístrojov na báze
obnoviteľných zdrojov energie, zdravotníckych po-
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môcok), kancelárske služby vrátane kopírovacích
a rozmnožovacích služieb, prieskum trhu a verejnej mienky, public relations (komunikácia s verejnosťou), reklamné činnosti, marketing, podnikateľské poradenstvo, činnosť organizačných a ekonomických poradcov, účtovníctvo, administratívne
riadenie projektov pre predvstupové a štrukturálne
nástroje Európskej únie, spracovanie dát, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie
údajov v počítačových databázach, sprostredkovanie služieb uvedených v tejto triede.
36 - Prenájom bytov, domov, obchodov.
38 - Spravodajské agentúry, poskytovanie prístupu do databáz.
39 - Prevádzkovanie parkovísk, distribúcia tovaru na dobierku, prepravné služby, balenie a preprava tovaru, turistické kancelárie (s výnimkou
kancelárií poskytujúcich rezerváciu ubytovania),
prenájom pozemkov pre obytné prívesy, preprava
a skladovanie odpadu.
40 - Likvidácia odpadu, recyklácia odpadu, spracovanie odpadu, spaľovanie odpadu, triedenie
odpadu a recyklovaného materiálu.
41 - Prevádzkovanie múzeí a galérií, činnosť kultúrnych a umeleckých galérií, usporadúvanie a technicko-organizačné zabezpečenie školení, kurzov,
seminárov, vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských, umeleckých a športových podujatí, prekladateľské a tlmočnícke služby, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, umenia a zábavy, tvorba
videofilmov, filmová tvorba, služby nahrávacích
štúdií, digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, fotografické služby, informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, oddychu a športu, informácie o výchove a vzdelávaní, prenájom audioa videonahrávok, služby pre oddych a rekreáciu,
služby športovísk, služby v oblasti zdravého životného štýlu - poradenská činnosť v oblasti športových a pohybových aktivít.
42 - Aktualizovanie počítačových programov, kresličské a grafické práce na počítači, poskytovanie
softvéru - predaj hotových programov na základe
zmluvy s autorom, poradenské služby v oblasti
ochrany životného prostredia, štúdie technických
projektov, projektová činnosť, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (web) pre zákazníkov, zhotovovanie kópií počítačových programov, výskum a vývoj v oblasti humanitných
a spoločenských vied, obnovovanie počítačových
databáz, spracovanie projektov pre predvstupové
a štrukturálne nástroje Európskej únie, poradenská činnosť v oblasti spracovania projektov pre
predvstupové a štrukturálne nástroje Európskej
únie.
43 - Hotelierske služby, penzióny, turistické ubytovne, poskytovanie prechodného ubytovania, rezervácia prechodného ubytovania, reštaurácie,
prenájom konferenčných sál, služby v oblasti zdravého životného štýlu - poradenská činnosť v oblasti starostlivosti o telo a zdravého stravovania.
45 - Spravovanie autorských práv.
(540)

(591) červená
(731) Krajinka, s. r. o., Družstevná 10, 034 03 Biely
Potok, Ružomberok, SK;
(740) Sallem Michal, Mgr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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775-2007
26.4.2007
16, 35, 41, 42
16 - Kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
fotografie, papierové reklamné materiály, karty,
knihy, časopisy, brožúry, grafické zobrazenie,
papiernický tovar, plagáty, pohľadnice, ročenky,
samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely, vlajky, kalendáre, vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení.
35 - Služby reklamnej agentúry, inzertná činnosť,
propagačná činnosť, návrh a úprava reklamných
materiálov, vydávanie reklamných textov, maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v oblasti papierových výrobkov a fotografií, poradenská
a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, tvorba
reklamných kampaní, podnikateľské poradenstvo, distribúcia zvukových a zvukovo-obrazových záznamov.
41 - Agentúrna činnosť v oblasti kultúry, vydávanie textov, organizovanie odborných kurzov,
školení a vzdelávacích akcií, organizácia a realizácia výstav, veľtrhov, prehliadok, aranžérska
činnosť v oblasti výstavníctva, tvorba videofilmov, fotografovanie, fotografická reportáž; výroba, rozmnožovanie a nahrávanie zvukových
a zvukovo-obrazových záznamov.
42 - Počítačová grafika, grafický dizajn, výzdoba
interiérov.

(540) MEN AFTER WORK
(731) Jurkovič Vladimír, Ing., Rudolfa Dilonga 442/23,
901 01 Malacky, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

776-2007
26.4.2007
16, 35, 41, 42
16 - Kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
fotografie, papierové reklamné materiály, karty,
knihy, časopisy, brožúry, grafické zobrazenie,
papiernický tovar, plagáty, pohľadnice, ročenky,
samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely, vlajky, kalendáre, vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení.
35 - Služby reklamnej agentúry, inzertná činnosť,
propagačná činnosť, návrh a úprava reklamných
materiálov, vydávanie reklamných textov, maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v oblasti papierových výrobkov a fotografií, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, tvorba reklamných kampaní, podnikateľské poradenstvo,
distribúcia zvukových a zvukovo-obrazových záznamov.
41 - Agentúrna činnosť v oblasti kultúry, vydávanie textov, organizovanie odborných kurzov,
školení a vzdelávacích akcií, organizácia a realizácia výstav, veľtrhov, prehliadok, aranžérska činnosť v oblasti výstavníctva, tvorba videofilmov,
fotografovanie, fotografická reportáž; výroba,
rozmnožovanie a nahrávanie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov.
42 - Počítačová grafika, grafický dizajn, výzdoba
interiérov.

(540) VLADIMIR YURKOVIC
(731) Jurkovič Vladimír, Ing., Rudolfa Dilonga 442/23,
901 01 Malacky, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)
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784-2007
27.4.2007
29, 30
29 - Prípravky na výrobu polievok, garnátové lievančeky (krokety, lupienky) určené na smaženie.
30 - Omáčky chuťové, instantné rezance všetkých
druhov určené na rýchlu prípravu, mäsové a rybie omáčky, omáčky zeleninové.

(540) VINŠU
(731) DUNA.CO, s. r. o., Murgašova 2, 949 01 Nitra, SK;
(740) Nguyen Viet Thai, Ing., Nitra, SK;

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

786-2007
27.4.2007
29, 30
29 - Prípravky na výrobu polievok, garnátové lievančeky (krokety, lupienky) určené na smaženie.
30 - Omáčky chuťové, instantné rezance všetkých
druhov určené na rýchlu prípravu, mäsové a rybie omáčky, omáčky zeleninové.

(540) ČINSU
(731) DUNA.CO, s. r. o., Murgašova 2, 949 01 Nitra, SK;
(740) Nguyen Viet Thai, Ing., Nitra, SK;

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

(540)

(591) červená, čierna
(731) DYNA, s. r. o., Alekšince 231, 951 22 Alekšince, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

817-2007
4.5.2007
32
32 - Limonády, nápojové koncentráty, sirupy, emulzie a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540)

(731) PIVOVAR Ilava, s. r. o., Pivovarská 58, 019 11
Ilava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

804-2007
2.5.2007
1, 35, 42
1 - Nemrznúce zmesi; chladiace zmesi do motorov vozidiel; chemické prísady do olejov; glykoly.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi v uvedených triedach; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; prieskum trhu; rozširovanie vzoriek; predvádzanie tovaru.
42 - Grafický dizajn; navrhovanie (priemyselný dizajn); obalový dizajn; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov).

(540)

833-2007
9.5.2007
16, 28, 35
16 - Papierové výrobky všetkých druhov patriace
do tejto triedy, ako knihy, tlačoviny, periodiká, časopisy, publikácie, plagáty, komiksové knihy, diáre, knihy maľovánok, nálepky, obtlačky, fotografie, albumy, blahoželania, obalové a baliace materiály, vrecká, papierové tácky, ručníky a plienky, vlajočky, darčekové škatule, farebné potlače,
pohľadnice, kalendáre, písacie a kresliace potreby, učebný a inštruktážny materiál, školské tabule, všetko patriace do tejto triedy.
28 - Hračky, hry, športové potreby a zariadenia
všetkých druhov, všetko patriace do tejto triedy,
vianočné ozdoby.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu najmä s výrobkami, ako sú hračky, hry, výrobky z papiera, tovar všetkého druhu pre deti, rozširovanie darčekových a reklamných predmetov,
marketing, propagácia, reklama, inzercia všetkými druhmi médií.

(540)
(591) červená, čierna
(731) DYNA, s. r. o., Alekšince 231, 951 22 Alekšince, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

805-2007
2.5.2007
1, 35, 42
1 - Nemrznúce zmesi; chladiace zmesi do motorov vozidiel; chemické prísady do olejov; glykoly.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi v uvedených triedach; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; prieskum trhu; rozširovanie vzoriek; predvádzanie tovaru.
42 - Grafický dizajn; navrhovanie (priemyselný dizajn); obalový dizajn; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov).

(591) modrá, žltá, červená
(731) OLYMPTOY s. r. o., K Žižkovu 9/640, 190 00
Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trančín, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
9 (511)
(511)

843-2007
11.5.2007
07/3488129
14.3.2007
FR
9, 16, 35, 38, 42
9 - Telefónne vysielače a prijímače; telefónne prístroje pevné, prenosné, mobilné, mobilné s externými slúchadlami a mikrofónom alebo ovládané
hlasom; prístroje a ich časti na prenos údajov
a signálov prostredníctvom telefónov, káblov a satelitu; počítačové programy, hlavne programy na
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poskytovanie prístupu do elektronickej hlasovej
služby; telekomunikačné zariadenia, t. j. rádiové
nosiče a telefónne stožiare; telekomunikačné satelity; počítačové a telefónne terminály najmä na
prístup do svetovej telekomunikačnej siete (internet) alebo na prístup do lokálnych sietí (intranet);
prístroje na komunikáciu; telefónne prepínače;
analógové, numerické a satelitné telefónne systémy; predplatené karty (magnetické); karty do
mobilných telefónov.
16 - Prospekty a manuály najmä v oblasti telekomunikácií a satelitnej komunikácie; manuály pre
údržbu a prevádzku zariadení v oblasti telekomunikácií a satelitnej komunikácie.
35 - Pomoc priemyselným a obchodným podnikom pri vedení obchodnej činnosti v oblasti telekomunikácií a satelitnej komunikácie; reklamné
služby v oblasti telekomunikácií a satelitnej komunikácie; rozširovanie reklamných materiálov
(prospekty, tlačoviny, bezplatné CD nosiče) v oblasti telekomunikácií a satelitnej komunikácie; obchodné poradenstvo, obchodné informácie a konzultácie v oblasti telekomunikácií a satelitnej komunikácie; aktualizácia databáz a počítačových programov; zaobstarávanie predplatného do svetovej
telekomunikačnej siete (internet) alebo lokálnej
siete (intranet); zaobstarávanie predplatného do databázového alebo multimediálneho serverového
centra v oblasti telekomunikácií a satelitnej komunikácie; zaobstarávanie predplatného do centra poskytovateľa prístupu do informatickej telekomunikačnej siete, zaobstarávanie predplatného
telekomunikačných služieb pre tretie osoby; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely
v oblasti telekomunikácií a satelitnej komunikácie; maloobchodný predaj telefónnych služieb,
t. j. predplatených telefónnych služieb; online reklamné služby v oblasti telekomunikácií a satelitnej komunikácie.
38 - Telekomunikačné služby; komunikačné služby telefónne, rádiové, rádiotelefónne, telegrafné,
ako aj všetkými teleinformatickými prostriedkami, interaktívnou videografiou a najmä terminálmi alebo periférnymi počítačovými zariadeniami alebo elektronickým a/alebo numerickým
počítačovým vybavením, prostredníctvom videotelefónov a viziofónov; prenos informácií telematickou cestou alebo prostredníctvom satelitov;
zasielanie a prenos telegramov a správ; prenos
údajov, hlavne vysokorýchlostný (po paketoch)
alebo nízkorýchlostný prenos pre operátorov verejných sietí a podnikov; zasielanie a prenos informatizovaných dokumentov; elektronická pošta,
elektronické zasielanie správ najmä prostredníctvom svetovej komunikačnej siete (internet) alebo prostredníctvom lokálnych sietí (intranet); satelitný prenos; komunikačné služby mobilnými
a pevnými komunikačnými zariadeniami; prenájom mobilných a pevných telefónnych a rádiotelefónnych prístrojov, telefónnych vysielačov a prijímačov; poskytovanie prístupu do databáz a do
databázového informatického a telematického serverového centra v oblasti telekomunikácií a satelitnej komunikácie; informačné služby v oblasti
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telekomunikácií a satelitnej komunikácie; prenájom prístupového času do databázového centra
najmä pre svetovú telekomunikačnú sieť (internet) alebo lokálnu sieť (intranet); služby odľahčenia sietí v oblasti telekomunikácií a satelitnej
komunikácie.
42 - Vypracovanie (koncepcia) telekomunikačných
systémov, komunikačných mobilných a pevných
systémov; inžinierska činnosť v súvislosti s aplikáciou stredných a veľkých informatických systémov v oblasti telekomunikácií a satelitnej komunikácie; riadenie informatiky, t. j. vypracovanie (koncepcia), aktualizácia a údržba počítačových programov (najmä počítačových programov
pre elektronické odkazové služby); konzultácie
v oblasti počítačov a počítačového programovania v oblasti telekomunikácií a satelitnej komunikácie; expertízy, technické konzultácie a poradenstvo v oblasti telekomunikácií a satelitnej
komunikácie; inžinierska činnosť a administratíva
(programovanie) telekomunikačných sietí a komunikačných satelitných sietí.
(540) VIZADA
(731) MOBSAT Group Holding SARL, 5, rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, LU;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

851-2007
14.5.2007
32, 39
32 - Pivo.
39 - Skladovanie alkoholických nápojov, vín, tabaku a tabakových výrobkov, preprava a doprava, balenie a skladovanie.

(540)

(731) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 80
Poprad, SK;

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

852-2007
14.5.2007
32, 39
32 - Pivo.
39 - Skladovanie alkoholických nápojov, vín, tabaku a tabakových výrobkov, preprava a doprava, balenie a skladovanie.
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ovocné a zeleninové šťavy, mušty, ovocné nektáre a nápoje z ovocných štiav, stolové a minerálne
vody, neliečebné diabetické a dietetické nápoje,
práškové nealkoholické nápoje, práškové prípravky a príchuti na výrobu nealkoholických nápojov a likérov; 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; 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; 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; bioinformačné širokospektrálne
regeneračné nápoje, iónové nápoje, izotonické nápoje, energetické nápoje, proteínové nápoje, nenávykové nápoje na stimuláciu a regeneráciu organizmu alebo na zvýšenie jeho výkonnosti, diétne
nápoje, koncentráty na výrobu nápojov fortifikované stopovými prvkami, vitamínmi, prírodnými
alebo minerálnymi extraktmi.

(540)

(731) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 80
Poprad, SK;

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

868-2007
16.5.2007
1, 2, 6, 17, 19, 27, 35, 37
1 - Lepidlá na priemyselné účely.
2 - Laky pre priemysel, remeselnú a umeleckú
výrobu.
6 - Stavebné kovania; kovový spojovací materiál;
zámočnícke výrobky; kovania na dvere a okná;
kovové lišty; železiarske výrobky.
17 - Tesniace obloženia; tesniace materiály; tesniace tmely.
19 - Obklady stien a priečok s výnimkou kovových; podlahy, dlážky, stropy s výnimkou kovových; podhľady s výnimkou kovových; parkety;
parketové dlážky; okná, okenné rámy, okenice,
dvere, zárubne s výnimkou kovových; schody
s výnimkou kovových; nekovové lišty, nekovový
spojovací materiál, pracovné a parapetné dosky,
interiérové prvky z dreva.
27 - Linoleá a iné podlahové krytiny.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarmi; poradenstvo a konzultácie v oblasti
predaja parkiet, podláh, obkladov, dverí, okien,
interiérových prvkov; obchodné sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
37 - Montáž, kladenie, servis, sanácie a opravy
podláh a parkiet, požičiavanie náradia, poradenstvo a konzultácie v oblasti montáže parkiet, podláh, obkladov, dverí, okien, interiérových prvkov.

(540)

(591) modrá, biela
(731) Z&Z PARKETY, s. r. o., Rastislavova 104, 040 01
Košice, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

900-2007
13.12.2006
32
32 - Minerálne vody (nápoje); sýtené i nesýtené
nealkoholické nápoje vrátane minerálnych, šumivých, iónových a energetických nápojov, sirupy,
koncentráty a iné prípravky na prípravu nápojov,

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

914-2007
24.5.2007
16, 35, 36, 41
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), 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 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 pora-

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
denstvo, 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 uvedených v triedach 36 a 41.
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie
kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, realitné
kancelárie, správa nehnuteľností, vedenie nájomných domov, obstarávanie služieb spojených so
správou nehnuteľností, sprostredkovanie finančných služieb, oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančný lízing, lízing motorových vozidiel, lízing strojov a zariadení, lízing
spojený s financovaním, predaj na splátky, zmenárenské služby, úverové financovanie predaja,
vydávanie kreditných kariet, služby finančného
manažmentu a účtovníckych sústav a správa hotovosti, poistenie, oceňovanie umeleckých diel,
organizovanie dobročinných zbierok, činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovnej evidencie,
poskytovanie úverov.
41 - Činnosť umeleckej a športovej agentúry, činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu, filmová
tvorba, fotografická reportáž, fotografovanie, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie
a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie
a vedenie sympózií, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné,
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), organizovanie súťaží krásy, organizovanie športových
podujatí a súťaží, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, prevádzkovanie galérie, umelecké módne agentúry, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných
a iných predstavení na účely kultúrne a zábavné,
usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných,
vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov, výchovno-zábavné klubové služby, výroba (tvorba) videofilmov, výroba divadelných alebo iných predstavení, živé predstavenia,
organizovanie podujatí spojených s udeľovaním
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ocenení v rôznych oblastiach obchodu a verejného života.
(540) REALITNÁ LIGA
(731) Belička Miroslav, Javorová 3, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

922-2007
24.5.2007
9, 16, 28, 35, 38, 41, 42, 43, 44, 45
9 - Vedecké, navigačné, plavebné, zememeračské,
fotografické, kinematografické, optické prístroje
a nástroje; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; prístroje a nástroje na váženie, meracie prístroje a nástroje a pomôcky, signalizačné, kontrolné (dozorné), záchranné a vyučovacie zariadenia, prístroje a nástroje;
prístroje a zariadenia na zaznamenávanie, prenos
alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče dát, nahrávacie disky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov pracujúcich na mince; registračné pokladnice, počítacie stroje a kalkulačky, zariadenia a vybavenie na spracovanie
dát a počítače na spracovanie dát; počítače; periférne zariadenia a vybavenie počítačov, mechaniky disku a diskové jednotky, klávesnice, modemy, terminály, tlačiarne; hasiace prístroje; časti
a príslušenstvo uvedených tovarov zahrnuté v tejto triede; počítačový softvér; nahraný počítačový
softvér; softvér na záznam a spracovanie textu
(word processing software), softvér na prístup do
internetu, softvér na poskytovanie prístupu k vlastníckym, resp. autorizovaným online databázam,
počítačový softvér poskytujúci prístup do informačných databáz so širokým výberom tém umožňujúcich výskum, softvér umožňujúci užívateľom
elektronické podávanie dokumentov najmä na
súdy a vládne inštitúcie, softvér na tabuľkový kalkulátor, tabuľkový procesor (spreadsheet software), softvér na vyhľadávanie a zobrazenie nákladov vzniknutých na online výskum, softvér umožňujúci verifikáciu legálnych, zákonných citácií, softvér selektujúci a zobrazujúci citácie súvisiacich
prípadov a iných legálnych, zákonných materiálov, softvér na tvorbu prehľadov, resp. tabuliek
autorít, inštitúcií, úradov, kompetencií a právomocí v oblasti práva a účtovnícky softvér.
16 - Papier, kartón, lepenka a tovary vyrobené
z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach;
počítačový papier; tlačoviny, obežníky (newsletters) v oblasti počítačom spracovaných výskumných služieb, knihy, letáky, prospekty, brožúry
a obežníky vzťahujúce sa na online počítačové
databázy; knihy; časopisy, noviny; systematické
pojednania a rozpravy (treatises) ako publikácie,
resp. tlačoviny; obežníky v oblasti počítačom spracovaných výskumných služieb; materiál na viazanie kníh; fotografie; papiernický tovar; lepidlá
na kancelárske účely alebo použitie v domácnosti; potreby pre umelcov, maliarske štetce; písacie
stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku);
inštruktážne a vyučovacie materiály (okrem prístrojov); plastické materiály na balenie (nezahrnuté v iných triedach); tlačové písmo a znaky; polygrafické písmo, štočky.
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28 - Hracie karty.
35 - Reklama a inzercia; obchodný manažment;
obchodná administratíva a správa, kancelárske
práce (office functions); obchodná a manažérska
pomoc v oblasti zakladania a udržiavania počítačom vybavených (riadených) súkromných knižníc; kompilácia a/alebo systemizácia informácií
do počítačových databáz; počítačom riadené služby ukladania, výberu, vyhľadávania a obnovy
informácií.
38 - Telekomunikácie; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov, počítačová komunikácia; prenájom telefónnych liniek; poskytovanie online interaktívnych databáz obsahujúcich informácie založené na širokom výbere alebo na témach všeobecného záujmu, právnické
informácie, reklamu, správy a výskum a údržba
uvedeného; poskytovanie online interaktívnych
databáz a ich servis a údržba.
41 - Vyučovanie; poskytovanie a zabezpečovanie
tréningov a cvičení; zábava, pobavenie; športové
a kultúrne aktivity; vydávanie kníh; vydávanie
a publikovanie textov (s výnimkou reklamných
alebo náborových); vzdelávanie a výcvik; organizovanie a vedenie seminárov a tréningových
programov v oblasti počítačom riadeného výskumu; poskytovanie a zabezpečovanie elektronických obežníkov vzťahujúcich sa na počítačom
riadené služby ukladania, výberu, vyhľadávania
a obnovy informácií bez možnosti kopírovania.
42 - Vedecký a priemyselný výskum; počítačové
programovanie; výskumné služby za pomoci počítača, počítačom riadené výskumné služby; konzultačné a poradenské služby v oblasti počítačov,
počítačového hardvéru, počítačového softvéru
a počítačom riadeného výskumu; prenájom počítačového hardvéru a počítačového softvéru; prenájom prístupového času, resp. prenájom strojového času interaktívnych počítačových databáz;
technické konzultácie s ohľadom na softvér a výskum pomocou počítača prostredníctvom telefónu, e-mailu, faxu, osobne a/alebo prostredníctvom
zaznamenávania, zapisovania a aktualizovania
(postings) na svetovú počítačovú sieť, inštalácia,
spúšťanie, aktualizovanie a údržba počítačových
programov, servis počítačových programov, navrhovanie a implementácia sieťových webových
stránok pre tretie osoby a vykonávanie výskumu
pomocou počítača pre tretie osoby; hosťovanie
na počítačových stránkach (web).
43 - Poskytovanie stravy a nápojov; prechodné
ubytovanie.
44 - Lekárska, hygienická a skrášľovacia starostlivosť; veterinárne a poľnohospodárske služby.
45 - Právnické služby; služby komerčných právnikov.

(540) LEXISNEXIS
(731) Reed Elsevier Properties Inc., 1105 North Market
Street, Willmington, Delaware 19801, US;
(740) Jurková Michaela, Mgr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

923-2007
24.5.2007
16, 38
16 - Tlačené publikácie, konkrétne databázy (directories) právnych predpisov, právnikov a právnych služieb.

38 - Poskytovanie online interaktívnych databáz
právnych predpisov, právnikov a právnych služieb.
(540) MARTINDALE - HUBBELL
(731) Reed Elsevier Properties Inc., 1105 North Market
Street, Willmington, Delaware 19801, US;
(740) Jurková Michaela, Mgr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

940-2007
28.5.2007
35, 36, 37
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru, činnosť podnikateľských,
organizačných a ekonomických poradcov, reklamná, inzertná a propagačná činnosť, marketing,
marketingové štúdie, služby v oblasti administratívnej správy, služby organizačno-hospodárskej
povahy (služby organizačno-hospodárskej povahy), systematizácia a preklad informácií do počítačovej databázy, nábor zamestnancov, personálne poradenstvo, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, sekretárske služby, služby a poradenstvo v obchodnej činnosti, zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovaru a služieb pre
iné podniky), poradenstvo v rámci tejto triedy,
obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodné odhady, oceňovanie obchodných podnikov,
obchodný prieskum, prieskum trhu a verejnej mienky, poskytovanie pomoci pri riadení obchodných
alebo priemyselných podnikov a pri obchodnej
činnosti, služby administratívne a organizačno-ekonomické, hospodárske (ekonomické) prognózy, analýzy nákladov, prenájom hnuteľných vecí v rámci
tejto triedy, riadenie obchodných a priemyselných
podnikov, public relations.
36 - Finančné a peňažné služby, finančné analýzy, finančné poradenstvo, spravovanie financií,
finančné sponzorovanie, finančné informácie, finančné konzultácie, finančné odhady a oceňovanie, fondy, správa majetku, realitné kancelárie,
služby likvidácie podnikov (finančné služby), kapitálové investície, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, záruky, kaucie, ručenie, daňové oceňovanie a odhady, burzové maklérstvo,
klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných
pohľadávok a záväzkov), elektronický prevod kapitálu, hypotéky (poskytovanie pôžičiek), pôžičky (financovanie), nákup a platenie splátok, lízing,
sprostredkovanie, maklérstvo, faktoring, zmenárenské služby, vydávanie cenných papierov, obchodovanie s cennými papiermi, kúpa a predaj cenných papierov, obstarávanie obchodov s cennými
papiermi, sprostredkovanie obchodov s cennými
papiermi, vyplácanie dôchodkov, úschovné služby, správa a rozvoj majetkových fondov s výnimkou fondov investičných, podielových a privatizačných.
37 - Ťažba ropy, banské dobývanie, banská činnosť
a činnosť vykonávaná banským spôsobom, poradenstvo v oblasti ťažby ropy a banskej činnosti,
chemické čistenie, stavebníctvo (stavebná činnosť), staviteľstvo, prenájom stavebných strojov
a zariadení, inštalácia a opravy elektrických spotrebičov, montáž, údržba a opravy strojov a plynových zariadení, budovanie inžinierskych a priemyselných stavieb, stavebné práce vo výškach
pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky, prenájom plynárenských zariadení a technologických zariadení pre banskú činnosť.
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(731) KKCG SE, Arch. Makariou III, 199, NEOCLEOUS
HOUSE, 3030 Limassol, CY;
(740) Zacha Tomáš, Bratislava, SK;

(540)

(591) zelená, sivá
(731) KKCG SE, Arch. Makariou III, 199, NEOCLEOUS HOUSE, 3030 Limassol, CY;
(740) Zacha Tomáš, Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
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941-2007
28.5.2007
35, 36, 41
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru, činnosť podnikateľských,
organizačných a ekonomických poradcov, reklamná, inzertná a propagačná činnosť, marketing,
marketingové štúdie, služby v oblasti administratívnej správy, služby organizačno-hospodárskej
povahy (služby organizačno-hospodárskej povahy), systematizácia a preklad informácií do počítačovej databázy, nábor zamestnancov, personálne poradenstvo, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, sekretárske služby, služby
a poradenstvo v obchodnej činnosti, zásobovacie
služby pre tretie osoby (nákup tovaru pre iné podniky), poradenstvo v rámci tejto triedy, obchodné
alebo podnikateľské informácie, obchodné odhady, oceňovanie obchodných podnikov, obchodný
prieskum, prieskum trhu a verejnej mienky, poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo
priemyselných podnikov a pri obchodnej činnosti, služby administratívne a organizačno-ekonomické, systematizácia údajov do počítačových databáz, hospodárske (ekonomické) prognózy, analýzy nákladov, prenájom hnuteľných vecí v rámci tejto triedy, riadenie obchodných a priemyselných podnikov, public relations.
36 - Finančné a peňažné služby, finančné analýzy, finančné poradenstvo, spravovanie financií,
finančné sponzorovanie, finančné informácie, finančné konzultácie, finančné odhady a oceňovanie, fondy, správa majetku, realitné kancelárie,
služby likvidácie podnikov (finančné služby), kapitálové investície, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, záruky, kaucie, ručenie,
daňové oceňovanie a odhady, burzové maklérstvo, klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov), elektronický
prevod kapitálu, hypotéky (poskytovanie pôžičiek), pôžičky (financovanie), nákup a platenie
splátok, lízing, sprostredkovanie, maklérstvo, faktoring, zmenárenské služby, vydávanie cenných
papierov, obchodovanie s cennými papiermi, kúpa a predaj cenných papierov, obstarávanie obchodov s cennými papiermi, sprostredkovanie
obchodov s cennými papiermi, vyplácanie dôchodkov, úschovné služby, správa a rozvoj majetkových fondov s výnimkou fondov investičných, podielových a privatizačných.
41 - Školiaca a vzdelávacia činnosť, výchovná
a zábavná činnosť, športové a kultúrne aktivity.

(540)

(591) modrá, sivá

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

942-2007
28.5.2007
16, 35, 36, 41, 42, 43
16 - Vzdelávacie a učebné texty.
35 - Kancelárske práce, systematizácia písomných oznámení, kompilácia údajov, ekonomické
služby pre členské organizácie, propagácia odborných podujatí.
36 - Finančné služby pre členské organizácie, prenájom kancelárskych priestorov, prenájom nebytových priestorov.
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie kurzov a školení.
42 - Poskytovanie informácií z oblasti vedy a techniky, prenájom počítačov.
43 - Prenájom prednáškových sál.

(540)

(591) modrá, biela
(731) Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, SK;

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

951-2007
29.5.2007
5, 16, 20, 21, 25, 35, 37, 40, 42, 43, 44
5 - Liečivé prípravky do kúpeľa, liečivé kúpeľové soli, bahno na kúpele, medicinálne bahno, prípravky do perličkových kúpeľov, masti na farmaceutické a lekárske účely, minerálne vody na
liečenie, oleje na lekárske použitie, minerálne soli, vitamínové prípravky na osvieženie vzduchu,
ovínadlá.
16 - Drobné spomienkové predmety (diáre, bloky,
ceruzky, perá, pohľadnice, kalendáre, prospekty,
tlačoviny, publikácie).
20 - Drobné spomienkové predmety z dreva, vosku, sadry alebo plastu (dekoratívne predmety a ozdoby, nástenné ozdoby, figuríny a sošky, umelecké
diela).
21 - Drobné spomienkové predmety s výnimkou
predmetov z drahých kovov (vázičky, cukorničky,
koreničky, dózy, nádoby na pitie, misky, porcelánové a sklenené ozdoby, labutienky, dekorácie).
25 - Drobné spomienkové predmety (čiapky, šály,
šiltovky, tričká).
35 - Obchodné sprostredkovanie kultúrnych a športových podujatí, obchodné sprostredkovanie prechodného ubytovania a stravovania.
37 - Pranie alebo čistenie bielizne, oprava a údržba vodoinštalácie, vodoinštalatérske práce, oprava a údržba, čistenie zariadení na čerpanie prírodných liečivých zdrojov, bazénov.
40 - Výroba tepelnej energie a teplej vody.
42 - Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti
hardvéru a softvéru, chemické analýzy, kontrola
kvality prírodných liečivých zdrojov.
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43 - Hotelierske služby, poskytovanie prechodného ubytovania, rezervácia prechodného ubytovania, poskytovanie stravy a nápojov, reštaurácie, bufety, jedálne a kaviarne, prenájom prednáškových miestností.
44 - Verejné kúpele, sanatóriá a zotavovne, zdravotnícka starostlivosť, komplexná kúpeľná starostlivosť, poskytovanie ambulantných služieb,
doplnkové zdravotnícke služby, ako zubolekárske, kozmetické, osobitné vyšetrenia a kondičné
cvičenia, fyzioterapia, balneoterapia a rehabilitácia, aromaterapeutické služby, ošetrovateľské služby, parné kúpele, masáže, prevádzkovanie termálneho kúpaliska a plaveckého bazénu na liečebné účely, záhradnícke a záhradkárske služby.

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

990-2007
4.6.2007
6, 9, 17, 19, 20, 22, 37
6 - Vonkajšie kovové rolety a žalúzie; kovové žalúzie.
9 - Clony proti oslepeniu.
17 - Antireflexné fólie na okná (farebné).
19 - Žalúzie s výnimkou kovových.
20 - Lamelové interiérové žalúzie a rolety.
22 - Markízy (plátenné strechy).
37 - Montáž všetkých vyššie uvedených výrobkov.

(540)

(540) Zelená žaba
(731) ARAVER, a. s., M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín, SK;

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

966-2007
31.5.2007
30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 43
30 - Káva, čaj, cukor, kakao.
32 - Pivo, nealkoholické nápoje, sýtené vody.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Tabak.
35 - Reklamné služby; obchodná správa; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchodné služby s tovarmi
uvedenými v triedach 30, 32, 33, 34.
37 - Stavebníctvo; maliarske práce; izolovanie striech;
zámočnícke práce s výnimkou zhotovovania kópií kľúčov; pneuservisné práce - oprava pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies.
39 - Preprava, skladovanie tovaru, skladovanie pneumatík.
43 - Reštauračné služby; pohostinské služby, rýchle občerstvenie, pojazdný bufet.

(540)

(731) VIKAMONT v. o. s., Dlhá 94, 010 09 Žilina, SK;

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

989-2007
4.6.2007
6, 9, 17, 19, 20, 22, 37
6 - Vonkajšie kovové rolety a žalúzie; kovové žalúzie.
9 - Clony proti oslepeniu.
17 - Antireflexné fólie na okná (farebné).
19 - Žalúzie s výnimkou kovových.
20 - Lamelové interiérové žalúzie a rolety.
22 - Markízy (plátenné strechy).
37 - Montáž všetkých vyššie uvedených výrobkov.

(540)

(591) sivá
(731) Jacko Blažej, Michalovská 102/41, 073 01 Sobrance, SK;

(591) sivá
(731) Jacko Blažej, Michalovská 102/41, 073 01 Sobrance, SK;

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

992-2007
4.6.2007
4, 11, 40
4 - Elektrická energia; uhľovodíkové pohonné
hmoty z odpadového CO2 a zemného plynu (NG) - syntetický benzín.
11 - Solárne kolektory.
40 - Výroba elektriny a tepla s využitím alternatívnych zdrojov zo slnečnej energie a zemného plynu.

(540)

(591) červená
(731) FLH ENALCO-SQ, s. r. o., Ožvoldíkova 6, 841 02
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1041-2007
12.6.2007
16, 35
16 - Baliaci papier, papierové propagačné materiály, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky, kalendáre, papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach.
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely,
marketingové štúdie, distribúcia tovaru na reklamné účely, obstarávateľská a sprostredkovateľská
činnosť v tejto oblasti, reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov pre zákazníkov.

(540)

(591) červená, biela
(731) PAPER CAD, s. r. o., Námestie slobody 1621/25,
020 01 Púchov, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

1043-2007
13.6.2007
16, 32, 33, 35
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre 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.
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, nealkoholické aperitívy, príchuti na
výrobu nápojov, sirupy na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje, šťavy, nealkoholické nápoje na báze čaju.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, brandy,
koktaily alkoholické, destilované nápoje, alkoholické extrakty, likéry a pálenky, liehoviny na báze čaju.
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov,
domácich potrieb, kozmetiky a spotrebného tovaru, poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb, poradenstvo a manažment pre podniky, dekorácia a aranžovanie
výkladov, obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely, rozširovanie reklamných oznamov, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
distribúcia vzoriek, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prenájom reklamných materiálov,
uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, televízna reklama, reklamné agentúry, organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), spracovanie textov, ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej, dátovej
alebo informačnej siete, poskytovanie informácií
a iných informačných produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, služby riadenia ľudských zdrojov,
zásielkové reklamné služby.

(540) ALPSKÝ ĽADOVEC
(731) KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43 Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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1044-2007
13.6.2007
16, 32, 33, 35
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre 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.
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, nealkoholické aperitívy, príchuti na
výrobu nápojov, sirupy na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje, šťavy, nealkoholické nápoje na báze čaju.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje, alkoholické extrakty, likéry a pálenky, liehoviny na
báze čaju.
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov,
domácich potrieb, kozmetiky a spotrebného tovaru, poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb, poradenstvo a manažment pre podniky, dekorácia a aranžovanie výkladov, obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie
výstav na reklamné a obchodné účely, rozširovanie reklamných oznamov, predvádzanie tovaru,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, distribúcia vzoriek, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prenájom reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo
náborových textov, televízna reklama, reklamné
agentúry, organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, prenájom reklamných priestorov,
prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre
tretie osoby), spracovanie textov, ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, služby riadenia ľudských zdrojov, zásielkové reklamné služby.

(540) HORSKÝ ĽADOVEC
(731) KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)
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1045-2007
13.6.2007
16, 32, 33, 35
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre 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.
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, nealkoholické aperitívy, príchuti na
výrobu nápojov, sirupy na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje, šťavy, nealkoholické nápoje na báze čaju.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje, alkoholické extrakty, likéry a pálenky, liehoviny na
báze čaju.
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov,
domácich potrieb, kozmetiky a spotrebného tovaru, poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb, poradenstvo a manažment pre podniky, dekorácia a aranžovanie
výkladov, obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely, rozširovanie reklamných oznamov, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, distribúcia vzoriek, obchodný alebo podnikateľský
prieskum, prenájom reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, televízna reklama, reklamné agentúry, organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch,
podpora predaja (pre tretie osoby), spracovanie
textov, ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru
prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri
podnikaní, podnikateľské informácie, reklamná
a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej,
dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie
informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, služby riadenia ľudských zdrojov, zásielkové reklamné služby.

(540) KARPATSKÝ ĽADOVEC
(731) KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1046-2007
13.6.2007
16, 32, 33, 35
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre 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.
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, nealkoholické aperitívy, príchuti na
výrobu nápojov, sirupy na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje, šťavy, nealkoholické nápoje na báze čaju.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje, alkoholické extrakty, likéry a pálenky, liehoviny na báze čaju.
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov,
domácich potrieb, kozmetiky a spotrebného tovaru, poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb, poradenstvo a manažment pre podniky, dekorácia a aranžovanie
výkladov, obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely, rozširovanie reklamných oznamov, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
distribúcia vzoriek, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prenájom reklamných materiálov,
uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, televízna reklama, reklamné agentúry, organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), spracovanie textov, ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej, dátovej
alebo informačnej siete, poskytovanie informácií
a iných informačných produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, služby riadenia ľudských zdrojov, zásielkové reklamné služby.

(540) TATRANSKÝ ĽADOVEC
(731) KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

1047-2007
13.6.2007
16, 32, 33, 35
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre 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.
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, nealkoholické aperitívy, príchuti na
výrobu nápojov, sirupy na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje, šťavy, nealkoholické nápoje na báze čaju.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, brandy,
koktaily alkoholické, destilované nápoje, alkoholické extrakty, likéry a pálenky, liehoviny na báze čaju.
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov,
domácich potrieb, kozmetiky a spotrebného tovaru, poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb, poradenstvo a manažment pre podniky, dekorácia a aranžovanie výkladov, obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie
výstav na reklamné a obchodné účely, rozširovanie reklamných oznamov, predvádzanie tovaru,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, distribúcia vzoriek, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
prenájom reklamných materiálov, uverejňovanie
reklamných textov, vydávanie reklamných alebo
náborových textov, televízna reklama, reklamné
agentúry, organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), spracovanie textov, ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri podnikaní,
podnikateľské informácie, reklamná a inzertná
činnosť prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií
a iných informačných produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, služby riadenia ľudských zdrojov, zásielkové reklamné služby.

(540) ĽADOVEC
(731) KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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1054-2007
13.6.2007
17
17 - Tesnenia (tesnenia patriace do triedy 17); gumové alebo vulkanfíbrové tesnenia (tesniace krúžky); tesnenia potrubia.

(540) AFG
(731) RVR Afinis, s. r. o., Žitná 1, 831 06 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1055-2007
13.6.2007
41, 42, 43
41 - Organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie živých
vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových).
43 - Bary (služby); kaviarne; jedálne a závodné
jedálne; prenájom prednáškových sál; reštaurácie
(jedálne).

(540)

(731) ANGELS spol. s r. o., 29. augusta 24, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1056-2007
13.6.2007
37, 39, 44
37 - Čistenie exteriérov budov, čistenie interiérov
budov, deratizácia, dezinfekcia, ničenie škodcov
s výnimkou na poľnohospodárske účely, inštalácia a opravy požiarnych hlásičov, inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu, stavebníctvo (stavebná činnosť).
39 - Distribúcia tovaru, skladovanie tovaru, skladovanie.
44 - Ničenie buriny, ničenie škodcov v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve, zdravotné strediská, zdravotnícka starostlivosť, súkromné kliniky alebo sanatóriá.

(540) ANTES PLUS, spol. s r.o.
(731) ANTES PLUS, spol. s r.o., Cyrila a Metoda 1,
071 01 Michalovce, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1057-2007
13.6.2007
5, 9, 10, 37, 39, 41, 44
5 - Biologické prípravky na lekárske účely, chemické prípravky na lekárske účely, diagnostické
prípravky na lekárske účely, dietetické látky upravené na lekárske účely, doplnky výživy na lekárske účely, enzymatické prípravky na lekárske účely, farmaceutické prípravky.
9 - Ochranné odevy pre zdravotníckych pracovníkov, ochranné pomôcky a prostriedky pre zdravotníctvo.
10 - Lekárske prístroje a nástroje, diagnostické
prístroje na lekárske účely, fyzioterapeutické zariadenia, laser na lekárske účely, nábytok vyrobený špeciálne na lekárske účely, zdravotnícke pomôcky.
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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 - Kozmetické služby, salóny krásy, zdravotnícka
starostlivosť.

16 - Tlačené pracovné pomôcky, letáky, kalendáre,
fotografie, kancelárske výrobky, papierové a tlačiarenské výrobky.
17 - Izolačné materiály pre stavby v rámci tejto
triedy, polystyrén, izolačné nátery.
19 - Keramické, kameninové, betónové a železobetónové stavebné dielce v rámci tejto triedy,
strešné krytiny, obklady, dlažba, dlaždice v rámci
tejto triedy vrátane bazénových, tehly, obkladové
pásky, schodnice a parapetné dosky, tvarovky, podlahová keramika, keramické plávajúce podlahy,
tvárnice, sadrokartóny, stropné dosky a nosníky,
omietkové zmesi, maltové zmesi pre stavebníctvo, cement, vápno, sadra, štrk, lepenky pre stavby vrátane lepeniek strešných, parketové vlysy
a drevené výrobky na pokrývanie podláh, prírodný kameň, umelý kameň, murivo v rámci tejto
triedy.
35 - Poradenské a sprostredkovateľské služby
v oblasti izolácií a obkladov a dlažieb, reklamná,
inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom
počítačovej siete a internetu.
37 - Dláždenie ciest, izolovanie stavieb, izolovanie proti vlhkosti, zatepľovanie stavieb, murárske
a obkladové služby.

(540)

(591) modrá
(731) DISPOMED, s. r. o., Cesta pod Hradovou 23,
040 01 Košice, SK;
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;

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

1058-2007
13.6.2007
7, 9, 11, 12, 20
7 - Stroje na zemné práce, minibagre, vibračné
ubíjadlá (stroje).
9 - Elektrické rozvodné skrine, skriňové rozvádzače, bleskozvody; elektrické články, elektrické
redukcie, elektrické vodiče, elektrické drôty a káble; materiály na elektrické vedenie, elektrické
konektory a spojky; vypínače, prípojky, spínače,
svorky; kontrolné a regulačné elektrické prístroje, riadiace panely, signalizačné panely; elektrické meniče, prerušovače, poistky, prídavné usmerňovače; elektrické meracie zariadenia, ochranné
zariadenia proti prepätiu.
11 - Lustre, elektrické lampy, svietidlá, svetelné
reflektory, svetelné rúry, žiarovky, žiarivky.
12 - Vysokozdvižné vozíky, vidlicové stohovacie
a nakladacie vozíky.
20 - Nábytok.

(540)

(591) modrá, červená
(731) MSE, s. r. o., Čierne 497, 023 13 Čierne, SK;
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;

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

1059-2007
13.6.2007
43
43 - Pohostinská činnosť - bary, kaviarne, reštaurácie; prenájom pohostinského, barového a reštauračného vybavenia; poradenstvo v oblasti pohostinskej činnosti.

(540) Rossini, sekt & cocktail bar
(731) HAVK, spol. s r. o., Fialkové údolie 5, 811 01
Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1060-2007
13.6.2007
1, 16, 17, 19, 35, 37
1 - Lepidlá, tmely a spojivá v rámci tejto triedy,
lepiace a špárovacie hmoty, ochranné prípravky
na murivo.

(540)

(591) čierna, červená, biela
(731) KLINKER CENTRUM, s. r. o., Procházkova 202,
517 41 Kostelec nad Orlicí, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1061-2007
13.6.2007
1, 16, 17, 19, 35, 37
1 - Lepidlá, tmely a spojivá v rámci tejto triedy,
lepiace a špárovacie hmoty, ochranné prípravky
na murivo.
16 - Tlačené pracovné pomôcky, letáky, kalendáre,
fotografie, kancelárske výrobky, papierové a tlačiarenské výrobky.
17 - Izolačné materiály pre stavby v rámci tejto
triedy, polystyrén, izolačné nátery.
19 - Keramické, kameninové, betónové a železobetónové stavebné dielce v rámci tejto triedy,
strešné krytiny, obklady, dlažba, dlaždice v rámci
tejto triedy vrátane bazénových, tehly, obkladové
pásky, schodnice a parapetné dosky, tvarovky,
podlahová keramika, keramické plávajúce podlahy, tvárnice, sadrokartóny, stropné dosky a nosníky, omietkové zmesi, maltové zmesi pre stavebníctvo, cement, vápno, sadra, štrk, lepenky
pre stavby vrátane lepeniek strešných, parketové
vlysy a drevené výrobky na pokrývanie podláh,
prírodný kameň, umelý kameň, murivo v rámci
tejto triedy.
35 - Poradenské a sprostredkovateľské služby
v oblasti izolácií a obkladov a dlažieb, reklamná,
inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom
počítačovej siete a internetu.
37 - Dláždenie ciest, izolovanie stavieb, izolovanie proti vlhkosti, zatepľovanie stavieb, murárske
a obkladové služby.
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nárov; produkcia videofilmov, videokaziet a videodiskov; poradenstvo v oblasti športu, telesnej
kultúry, zdravého životného štýlu (vrátane zdravého spôsobu stravovania); vydávanie periodickej a neperiodickej literatúry, textov, cvičebných
plánov, kondičných a tréningových programov;
vydávanie periodickej a neperiodickej literatúry
s tematikou športu a telesnej kultúry; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania).
44 - Fyzioterapia; masáže.

(540)

(731) KLINKER CENTRUM, s. r. o., Procházkova 202,
517 41 Kostelec nad Orlicí, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1063-2007
13.6.2007
35
35 - Reklama (online) na počítačovej komunikačnej sieti; spracovanie textov, predvádzanie tovaru, podpora predaja; agentúry (reklamné); obchodná činnosť (poradenstvo); rozhlasová reklama;
informačné kancelárie (komerčné); vydávanie reklamných alebo náborových textov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; zhromažďovanie výstrižkov a časopisov
(služby zaoberajúce sa); televízne reklamy; prenájom reklamných priestorov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá); predvádzanie (služby modeliek)
na reklamné účely a podporu predaja; reklama;
zasielanie materiálov zákazníkom; rozširovanie
reklamných alebo inzertných oznamov; reklamné
služby (zásielkové); spracovanie textov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov;
komerčné informačné kancelárie; reklamné agentúry; vylepovanie plagátov; príprava inzertných
stĺpcov; vzorky (distribúcia); prenájom reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov; lepenie plagátov, vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; zabezpečenie novinového predplatného (pre predplatiteľov).

(540)

(591) hnedá, smotanová
(731) SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO, a. s., Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1069-2007
14.6.2007
35, 41, 44
35 - Obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti
športu, telesnej kultúry a zdravého životného štýlu.
41 - Prevádzkovanie športových zariadení, zariadení na športový tréning, regeneráciu, rekondíciu, telesnú kultúru a oddych; služby fitnescentier a športovísk; kondičné tréningy; kluby zdravia; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie športových súťaží; požičiavanie športového výstroja a športového náradia, telesné cvičenia, praktický výcvik (ukážky); výchova a vzdelávanie v oblasti športu a telesnej kultúry; poskytovanie informácií o telesnej kultúre; organizácia
a zabezpečenie výcvikov, kurzov, školení, semi-
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(540)

(591) červená, čierna
(731) Molnár Maroš, Mgr., Hurbanova 4/19, 965 01
Žiar nad Hronom, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1075-2007
14.6.2007
29, 30, 32, 33, 43
29 - Algináty ako potrava, ančovičky (sardely), arašidové maslo, spracované arašidy, bielkoviny ako
potrava, vaječný bielok, bravčová masť, bravčové
mäso, brusnicový kompót, bujóny, vývary, prípravky na bujóny a vývary, výťažky z chalúh ako
potrava, konzervovaná cibuľa, datle, divina, ovocná dreň, držky, džemy, konzervovaná fazuľa,
garnáty (morské raky) neživé, haringy, konzervované hľuzovky, homáre (nie živé), konzervovaný
hrach, zemiakové hranolčeky, hrozienka sušené,
hummus (pasta z cícera), huspenina, hydina, nie
živá, jablkový kompót, jedlá želatína, jedlé oleje,
jedlé tuky, jogurt, kakaové maslo, kandizované
ovocie, kaviár, kazeín ako potrava, kefír, klobásy,
salámy, párky, kokosové maslo, kokosový olej,
kokosový tuk, kokos sušený, jablkový kompót,
bujónové koncentráty, koncentrované vývary, konzervy s ovocím, konzervy s rybami, konzervy so
zeleninou, kôrovce (s výnimkou živých), kostný
olej konzumný, krevety, nie živé, krokety, krvavá
jaternica, krvavnica, krvná tlačenka, kukuričný
olej, kumys (mliečny nápoj), kyslá kapusta, langusty s výnimkou živých, jedlý loj, losos, zemiakové lupienky, mäkkýše (neživé), spracované mandle, margarín, marmeláda, maslo, mäso, konzervované mäso, mäsové konzervy, mäsové výťažky, mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka),
mliečne výrobky, mlieko, mrazené ovocie, mušle
jedlé (nie živé), mušle (nie živé), nakladaná zelenina, nakladané uhorky, nasolené potraviny, jedlý
olivový olej, olivy konzervované, oriešky spracované, ovocie naložené v alkohole, kandizované
ovocie, ovocie konzervované, zavárané presladené ovocie, zavárané sladené ovocie, ovocie (kompóty), ovocná dreň, ovocné rôsoly, ovocné šaláty,
ovocné šupky, jedlý olej z palmových orechov,
jedlý palmový olej, paradajková šťava na varenie, paradajkový pretlak, pečeňová paštéta, pečienka, pektín na ľudskú spotrebu, peľ ako potrava, plátky sušeného ovocia, rybie plátky, polievky, prípravky na výrobu polievok, potraviny
z rýb, solené potraviny, presladené ovocie (naložené v cukre), proteín na ľudskú spotrebu, raky

122

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
(s výnimkou živých), repkový olej jedlý, rybia
múčka ako požívatina, rybie plátky (filé), ryby
v slanom náleve, konzervované ryby, potravinárske výrobky z rýb, ryby s výnimkou živých, saláma v cestíčku, zeleninové šaláty, šampiňóny
konzervované, sardinky, sezamový olej, šišky
zemiakové, šľahačka, slanina, slimačie vajcia (na
konzumáciu), slnečnicový olej jedlý, smotana,
sójové bôby konzervované ako potrava, šošovica
konzervovaná, špik ako potrava, špik z kostí
zvierat na jedenie, srvátka, zeleninové šťavy na
varenie, šunka, sušené vajcia, syridlo, syry, tahini
(pasta zo sezamových jadier), tofu, tukové nátierky na chlieb, tukové substancie na výrobu
jedlých tukov, tuniaky, údeniny, ustrice s výnimkou živých, vajcia, vločky zemiakové, voliéry,
vývar (bujón), vývary, konzervované záhradné
bylinky, zahustené, koncentrované vývary, zázvorový džem, želatína, zelenina v štipľavom náleve, konzervovaná zelenina, sušená zelenina, varená zelenina, zeleninové polievky, prípravky na
zeleninové polievky, zeleninové šaláty, zemiakové lupienky, žĺtok.
30 - Čokoláda, čokoládové a nečokoládové cukrovinky, cukríky, jemné pečivo, vianočné kolekcie a iné cukrovinky na ozdobovanie vianočných
stromčekov, pastilky (cukríky), bonbóny, karamelky (cukríky), fondán, želé, komprimáty, mentolové cukríky, čokoládové a nečokoládové tyčinky
a keksy, koláčiky, jemné pečivo, müsli, čokoládové nápoje, perníky, medovníky, pralinky, puding, sladké drievka (cukrovinky), sušienky, torty, výrobky z kakaa, zákusky, koláče, zmrzlina,
žuvačky, pekárenské droždie, kvasnice, prášok
do pečiva, cestá, cestá na koláče, cestoviny, droždie do cesta, chlieb, nekysnutý chlieb, chlieb všetkých druhov, pečivo (rožky), sucháre, jemné pečivo, sušienky, oblátky, sucháre, keksy, biskvity,
zákusky, koláče, sladké a slané žemle, koláče
s plnkou, krekery (slané pečivo), cukrovinky, palacinky, perníky, medovníky, piškóty, pirohy (cestoviny), krupica, kukuričná múka, lepok, lístkové
cesto, lupienky, vločky (obilninové), vločky (kukuričné), makaróny, maslové, tukové cesto, potravinárska múka, výrobky z múky, müsli, prípravky z obilnín, ovsená múka, ovsená potrava,
potravinárska múka, pšeničná múka (vyrážková),
chuťové prísady, príchuti do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov, príchuti do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov,
lúpaný jačmeň, mletý jačmeň, múka z jačmeňa,
výrobky z kukuričnej múky, sójová múka, pochutiny na báze obilnín, ryža a výrobky z ryže,
výrobky expandované, extrudované, aromatické
prípravky do potravín, nálevy (na ochutenie),
marináda (chuťové prísady), extrakty, nie na lekárske účely, chuťové prísady, korenie, koreniny,
zmes korenín, konzervačná soľ, príchuti do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov,
príchuti (arómy), príchuti do koláčov a zákuskov
s výnimkou éterických olejov, cukor, kuchynská
soľ, majonéza, horčica, kečup, sójová omáčka,
paradajková omáčka, ocot.
32 - Pivo, nealkoholické nápoje, nealkoholické
výťažky z ovocia, nealkoholické aperitívy, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje, šťavy, nealkoholické nápoje na báze čaju.

33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje, alkoholické extrakty, likéry a pálenky, liehoviny na báze čaju, víno.
43 - Barové služby, bufety (rýchle občerstvenie),
hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne,
kaviarne, prevádzkovanie kempov, motelové služby, penzióny, poskytovanie prechodného ubytovania, prenájom prenosných stavieb, prenájom
turistických stanov, reštaurácie (jedálne), samoobslužné reštaurácie, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, turistické ubytovne, ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny), prenájom prechodného ubytovania, sprostredkovanie hore uvedených služieb.
(540) ZEMIANSKA ČESŤ
(731) MARKEPEE, s. r. o., Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1078-2007
14.6.2007
6, 20, 39
6 - Drobný železiarsky tovar; klince; stavebné kovania; kovania na dvere; kovania na okná; kovové kovanie na kľučky; kovanie na nábytok; kovové skrutky; kovové rebríky; stavebné kovania;
závlačky, háčiky (kovové) na šaty, kolieska na
nábytok (kovové), kolíky (príchytky) (stenové
kovové), koše (kovové), nádoby (kovové) na potraviny, oceľové rúrky, oceľové rúry, pánty, závesy, pánty, závesy (kovové), podpery (kovové),
posteľové kolieska (kovové), kovové kovanie na
postele, príchytky, skrutky (kovové), skrutky (kovové) s maticou, uholníky, vodiace lišty (kovové), zámky (kovové) s výnimkou elektrických,
zarážky dverí (kovové).
20 - Drevené hrany a kostry na nábytok; plastové
lišty na nábytok; nekovové kolieska na nábytok;
nekovové skrutky; nity s výnimkou kovových;
pánty, závesy s výnimkou kovových; príslušenstvo k nábytku s výnimkou kovového; drevené
alebo plastové rebríky, dvierka na nábytok, káblové, lanové príchytky, svorky s výnimkou kovových, kľučky na dvere nekovové, koše (nekovové), nekovové spojovacie skrutky na káble, plastikové káblové alebo rúrkové spojky, príchytky,
príslušenstvo nábytku s výnimkou kovového, príslušenstvo postelí s výnimkou kovového, prútený
tovar, košikársky tovar, žalúzie a rolety lamelové
interiérové.
39 - Automobilová preprava, balenie a skladovanie tovaru, distribúcia tovaru na dobierku, doručovacie služby, kuriérske služby, nábytok (preprava), prenájom dopravných prostriedkov, prenájom
skladísk, sprostredkovanie prepravy, sťahovanie.

(540)

(591) oranžová
(731) Nábytkár, s. r. o., Janoškova 1568, 026 01 Dolný
Kubín, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

1082-2007
14.6.2007
5, 30, 32
5 - Farmaceutické a vitamínové prípravky tabletované a v prášku; homeopatické výrobky; dietetické prípravky ako vitamínové prípravky a ďalšie výrobky s liečivými účinkami.
30 - Dietetické prípravky ako potraviny; cukrovinky, sladidlá a dietetické prípravky na báze prírodných látok, všetko v tabletovanej alebo práškovej forme.
32 - Dietetické prípravky ako nápoje a prípravky
na prípravu nápojov.

(540) BETAVID
(731) NATURVITA, a. s., Veselá 227, 763 15 Slušovice, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Priešťany, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1083-2007
14.6.2007
5, 30, 32
5 - Farmaceutické a vitamínové prípravky tabletované a v prášku; homeopatické výrobky; dietetické prípravky ako vitamínové prípravky a ďalšie výrobky s liečivými účinkami.
30 - Dietetické prípravky ako potraviny; cukrovinky, sladidlá a dietetické prípravky na báze prírodných látok, všetko v tabletovanej alebo práškovej forme.
32 - Dietetické prípravky ako nápoje a prípravky
na prípravu nápojov.

(540) ORTOPRIM
(731) NATURVITA, a. s., Veselá 227, 763 15 Slušovice, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Priešťany, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

1084-2007
15.6.2007
32
32 - Pivá všetkých druhov.

(731) Pivovar Litovel a. s., Palackého 934, 784 05 Litovel, CZ;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava,SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1085-2007
15.6.2007
39
39 - Osobná doprava; prenájom dopravných prostriedkov; rezervácia zájazdov.

(540)

(591) čierna, modrá, fialová, žltá, biela
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(731) Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda,
a. s., Bratislavská cesta 918/2, 929 13 Dunajská
Streda, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1090-2007
18.6.2007
5, 30, 32, 35
5 - Dietetické nápoje upravené na lekárske účely,
liečivé nápoje, bylinkové čaje na lekárske použitie, dietetické látky upravené na lekárske účely,
liečivé čaje, minerálne vody na liečenie, prípravky na pitie obsahujúce stopové prvky pre ľudí.
30 - Káva, čaj, kakao, kávové náhradky, med, melasa, melasový sirup, ľad, kávovinové náhradky,
nápoje na báze čaju, čokoláda, čokoládové nápoje, chuťové prísady, kakaové nápoje, kávové nápoje a príchuti, mliečne kávové, čokoládové a kakaové nápoje, príchuti do nápojov s výnimkou
esencií, šerbety (zmrzlinové nápoje).
32 - Sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov,
sirupy na výrobu malinoviek, nealkoholické nápoje, izotonické nápoje, energetické nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu nápojov, prášky
na prípravu šumivých nápojov, tablety alebo pastilky na výrobu šumivých nápojov, príchuti na
výrobu nápojov, nealkoholický aperitív, nealkoholické džúsy a šťavy, nealkoholické výťažky
z ovocia, zeleniny alebo rastlín, sýtená voda, sódová voda, šerbety ako nápoje, stolové vody, ovocné šťavy, zeleninové šťavy, pivo, citronády, nealkoholický koktail, prípravky na výrobu minerálnych vôd, minerálne vody ako nápoje, dealkoholizované nápoje, prípravky na výrobu likérov,
pivo, pivná mladinka, sladina, sladové pivo, zázvorové pivo.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
v oblasti sirupov, príchutí do nápojov, dietetických nápojov, sýtených a nesýtených nealkoholických nápojov, džúsov a štiav, balených pitných vôd, alkoholických nápojov, alkoholových
extraktov, likérov, liehovín a vína, sprostredkovanie obchodu so sirupmi, príchuťami do nápojov, dietetickými nápojmi, sýtenými a nesýtenými nealkoholickými nápojmi, džúsmi a šťavami,
balenými pitnými vodami, alkoholickými nápojmi, alkoholovými extraktmi, likérmi, liehovinami a vínom, kancelárie zaoberajúce sa dovozom
a vývozom, analýzy nákladov, obchodné alebo
podnikateľské informácie, marketingové štúdie,
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, vedenie kartoték v počítačoch, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce,
prieskum trhu, reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných oznamov, rozhlasová a televízna reklama, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35 až 45.
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37 - Montáž tovaru dodaného zákazníkovi; údržba a montáž tovarov; výmena chybných tovarov
zákazníkovi; vykonávanie jednoduchých stavieb
a stavebných poddodávok; činnosť stavbyvedúceho; budovanie dopravných stavieb - pozemné komunikácie; montáž, údržba a opravy elektrických
vežových hodín; inštalácia, opravy chladiarenských
zariadení; inštalácia a opravy ústredného kúrenia
a vetrania; montáž a opravy meracej a regulačnej
techniky; montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky; montáž, opravy vyhradených
plynových zariadení; montáž, opravy, rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení; montáž,
opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky; montáž a opravy výrobkov a zariadení výpočtovej techniky; inštalovanie, oprava elektrickej a požiarnej signalizácie; elektroinštalatérstvo;
montáž žalúzií a sadrokartónu; montáž, oprava
a údržba elektrických zariadení nad 1000 V triedy A a B vo výbušnom prostredí vrátane bleskozvodov (montáž rozvádzačov); údržba zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby; údržba nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti, vykonávanie servisnej činnosti v stavebníctve, v priemyselných podnikoch, bytových
a nebytových priestoroch, službách, kultúrnych
zariadeniach; sprostredkovanie služieb a činností
spojených so zabezpečením údržby a opráv nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov,
vykonávanie servisnej činnosti týchto zariadení,
ako sú elektroinštalácie, tlakové zariadenia a vykonávanie vodoinštalácie.
41 - Výchova a vzdelávanie so zameraním na bezpečnosť práce v stavebníctve, priemysle vyhradených technických zariadení a nehnuteľností.
42 - Revízie vyhradených plynových zariadení,
revízie vyhradených tlakových zariadení, vykonávanie revízií elektrickej a požiarnej signalizácie; projektovanie; vývoj, rozvoj systémov, kontrola zabezpečovacích systémov slúžiacich na
ochranu majetku a osoby; skúšky vyhradených
tlakových zariadení; skúšky vyhradených plynových zariadení; poradenstvo, kontrola, spracovanie technologických postupov práce so zameraním na bezpečnosť práce v stavebníctve, priemysle vyhradených technických zariadení; kontrolná činnosť techniky požiarnej ochrany a bezpečnosti práce.

(540)

(591) hnedá, zlatá, žltá, biela, čierna
(731) BIO-ENERGY EU, s. r. o., Ciglianska 5, 971 01
Prievidza, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

1100-2007
18.6.2007
36, 37, 43
36 - Prenájom bytov; prenájom kancelárskych
priestorov; prenájom nehnuteľností.
37 - Asfaltovanie; budovanie závodov a tovární; demolácia budov; dozor nad stavbami; inštalácia
okien a dverí; izolovanie proti vlhkosti; izolovanie stavieb; interiérové a exteriérové maľovanie
a natieranie; murárstvo; murovanie; pokrývačské
práce na strechách budov; povrchové čistenie exteriérov budov; prenájom stavebných strojov a zariadení; výstavba a opravy skladov; stavebné informácie; stavebníctvo (stavebná činnosť); štukovanie, sadrovanie; tapetovanie; služby utesňovania
budov; utesňovanie stavieb.
43 - Prenájom prechodného ubytovania.

(540)

(731) CISS Martin, s. r. o., Jesenského 17/4353, 036 01
Martin, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

1104-2007
19.6.2007
25
25 - Odevy, oblečenie.

(540)

(591) modrá, strieborná, čierna, biela
(731) BK group, a. s., Žilinská 126, 921 01 Piešťany, SK;
(740) Smiešny Ján, Ing., Banská Bystrica-Šalková, SK;
(731) ODEL (PVT) LIMITED, 475/32 Kotte Road, Rajagiriya, LK;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1110-2007
19.6.2007
35, 37, 41, 42
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarom.

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

1114-2007
20.6.2007
25, 35
25 - Pánske alebo chlapčenské zvrchníky, plášte,
vetrovky, bundy, peleríny, aj pletené alebo háčkované, pánske alebo chlapčenské obleky, komplety, kabáty, saká, blejzre, nohavice, nohavice
s náprsníkom a s plecnicami, lýtkové a krátke
nohavice, aj pletené alebo háčkované, pánske alebo chlapčenské košele, pletené alebo háčkované,
pánske alebo chlapčenské spodky, nočné košele,

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
pyžamá, kúpacie plášte, župany, aj pletené alebo
háčkované, pánske alebo chlapčenské košele,
pánske alebo chlapčenské tielka, spodky, nočné
košele, pyžamá, kúpacie plášte, župany, pánske
alebo chlapčenské plavky, dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny, bundy, vetrovky, aj pletené alebo háčkované, dámske alebo
dievčenské obleky, komplety, saká, kabáty, blejzre, nohavicové sukne, nohavice, krátke nohavice, nohavice s náprsníkom a s plecnicami, lýtkové a krátke nohavice, pletené alebo háčkované,
dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky, pletené alebo háčkované, dámske
alebo dievčenské kombiné, spodničky, pyžamá,
kúpacie plášte, župany, pletené alebo háčkované,
dámske alebo dievčenské kostýmy, kabátiky, šaty, sukne, dámske plavky, dámske alebo dievčenské plavky, tielka, tričká, pletené, ako aj háčkované, pulóvre, svetre, vesty, pletené alebo háčkované, dojčenské odevy, pletené alebo háčkované,
pančuchové nohavice, pančuchy, ponožky, dojčenské odevy, tepláky, lyžiarske odevy, podprsenky, nohavičky, osobná bielizeň, podväzky, podväzkové pásy, korzety, plecnice, vreckovky, plédy, šatky, mantily, závoje, viazanky, motýliky, kravaty, živôtiky, pleteniny (oblečenie), krátke kabátiky, župany, konfekcia, klobúky, kapucne, čiapky, šatky, šály, čelenky, pančuškové nohavice,
pokrývky hlavy, rukavice.
35 - Reklamná; maloobchodná činnosť v oblasti
oblečenia, obuvi, galantérie a pokrývok hlavy; sprostredkovanie v oblasti obchodu s tovarmi; pomoc
pri riadení obchodu s konfekciou a odevmi; administratívne služby pre zásielkový predaj.
(540) Exluse
(731) THH spol. s r. o., Osloboditeľov 826/6, 920 03
Hlohovec, SK;
(740) Nguyen Trong Nghia, Trenčín, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1115-2007
20.6.2007
35, 37, 42
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; podpora predaja; obchodný manažment;
predvádzanie tovaru; prieskum trhu; obchodné
odborné poradenstvo; sprostredkovateľne práce;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; spracovanie textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov alebo náborových textov; maloobchodná činnosť so zariadeniami, strojmi, prístrojmi, doplnkami a náhradnými
dielmi pre prevádzky spoločného stravovania a kuchyne; kancelária zaoberajúca sa dovozom.
37 - Dozor nad stavbami; inštalácie a opravy elektrických spotrebičov; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; inštalácia kuchynských zariadení; stavebné informácie; stavebníctvo.
42 - Architektonické poradenstvo; expertízy (inžinierske stavby); projektovanie stavieb; projekty (štúdie technických celkov); vypracovanie stavebných
výkresov; štúdie technických projektov; projektová činnosť.
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(540)

(731) Bley Richard, Ing., Novosvetská 22, 811 06 Bratislava, SK;

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

1129-2007
25.6.2007
16, 32, 33, 35
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové darčeky, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne
(papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy,
obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky,
reklamné tabule z papiera, kartón alebo lepenky,
reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály,
umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, príchuti na výrobu nápojov, sirupy
na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje, ovocné šťavy; prášky na prípravu šumivých
nápojov.
33 - Víno, alkoholické nápoje okrem piva, likéry,
brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti,
poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií,
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné
účely a podporu predaja, rozširovanie reklamných
oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov,
vydávanie reklamných alebo náborových textov,
obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie tovaru.

(540) KB exclusive
(731) Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)
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1130-2007
25.6.2007
16, 21, 31, 32, 33, 35
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinkové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické 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, umelecké litografie, umelohmotné fólie na
balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
21 - Sklo, sklenené nádoby, sklené zátky; fľaše.
31 - Čerstvé hrozno; čerstvé ovocie; čerstvá zelenina; sadenice; vinič ako rastlina; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke výrobky patriace do
tejto triedy, krmivá pre dobytok.
32 - Nealkoholické nápoje, prípravky na prípravu
nealkoholických nápojov; nápoje z nealkoholických štiav; nealkoholický aperitív; nealkoholický
kokteil; 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.
33 - Víno; vodnár (víno); alkoholické výťažky
z ovocia; alkoholický hroznový mušt; alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholické extrakty;
brandy; vínovica; destilované nápoje; liehoviny;
digestíva; likéry, pálenky, griotka, aperitívy; medovina, koktaily alkoholické.
35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou alkoholických a nealkoholických nápojov; sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť,
maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi
a nealkoholickými nápojmi; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné
účely, organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc
pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja,
rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov
a zvukovo-obrazových záznamov.

(540) VINKOVA
(731) VINKOVA, s. r. o., Tehelná 13, 902 01 Pezinok, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

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

1131-2007
25.6.2007
5
5 - Farmaceutické výrobky, výživové doplnky na
lekárske účely, vitamíny, minerálne prípravky na
lekárske účely.

(540) MAALOX MINI
(731) Aventis Pharmaceuticals Inc., 300 Somerset Corporate Blvd., Bridgewater, New Jersey 08807, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1132-2007
25.6.2007
9, 37, 42
9 - Elektronické bezpečnostné systémy.
37 - Montáž a údržba telekomunikačnej a oznamovacej techniky, oprava a údržba kancelárskych
elektrických a elektronických strojov a prístrojov
a prístrojov pre domácnosť, montáž a údržba
elektronických bezpečnostných systémov.
42 - Vývoj elektronických bezpečnostných systémov.

(540)

(731) František Fudaly AM - TEL, Vrbovská 1122/52,
059 71 Ľubica, SK;
(740) Tomko Ľubomír, Ing., Hanušovce, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1134-2007
25.6.2007
35, 41, 42
35 - Automatizované spracovanie dát, vedenie účtovnej evidencie, obchodné podnikateľské poradenstvo, podnikateľské poradenstvo v oblasti hardvéru a softvéru.
41 - Školiaca činnosť v oblasti hardvéru a softvéru.
42 - Tvorba a aktualizácia softvéru, poradenská
činnosť v oblasti hardvéru a softvéru, konzultačné služby v oblasti výpočtovej techniky a informačných technológií.

(540)

(591) čierna, červená
(731) NETLAND s. r. o. Prešov, Keratsinské nám. 1,
080 01 Prešov, SK;
(740) Tomko Ľubomír, Ing., Hanušovce, SK;

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

1135-2007
25.6.2007
29, 30, 32
29 - Konzervovaná zelenina a ovocie.
30 - Cukríky, čokoláda.
32 - Nealkoholické nápoje.

(540) ZAJKO
(731) Norma s. r. o., Svätoplukova 6, 080 01 Prešov, SK;
(740) Tomko Ľubomír, Ing., Hanušovce, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

1136-2007
25.6.2007
38, 41
38 - Prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; poskytovanie priestoru na diskusiu
na internete.
41 - Akadémie; vzdelávanie; školenie; semináre;
poskytovanie spomenutých služieb aj prostredníctvom internetu.

(540) eduklik
(731) NM MANAGEMENT s. r. o., Košická 37, 821 09
Bratislava, SK;

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

1137-2007
25.6.2007
35, 38, 41
35 - Aktualizovanie reklamných materiálov; marketingové štúdie; reklama; reklama online v počítačovej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch; pomoc pri riadení obchodných
činností; prieskum trhu; šírenie propagačných
informácií.
38 - Poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos správ, obrázkov, videí, filmov, fotografií, hier, textov pomocou počítačov; prenos
multimédií, videí, filmov, obrázkov, fotografií, hier,
audioobsahov a informácií cez internet a iné komunikačné siete; online komunikácia prostredníctvom počítačových sietí; rozhlasové vysielanie.
41 - Prenájom audionahrávok; online poskytovanie hier z počítačovej siete; organizovanie hier
a súťaží; služby v oblasti vzdelávania a zábavy.

(540)

(731) Čeknito s. r. o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha, CZ;
(740) Rehák Marek, Topoľčany, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1138-2007
25.6.2007
9, 16, 35, 41, 42
9 - Nahrané počítačové programy, počítačový softvér, počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete), kompaktné disky, optické disky,
optické kompaktné disky, magnetické disky, čítacie zariadenia (informatika), elektronické diáre,
elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete), elektronický vreckový slovník prekladový, magnetické médiá, monitorovacie počítačové programy, optické nosiče údajov, nahrané
operačné programy, nahrané programy obsluhujúce počítač, počítač - zápisník (notebook), počítače, programy na počítačové hry, vyučovacie
prístroje.
16 - Papiernický tovar, hárky papiera, zošity, poznámkové zošity, skicáre, útržkové bloky, podložky na písanie, písacie potreby, držiaky na písacie potreby, puzdrá na písacie potreby, súpravy
na písanie, ceruzky, perá, plniace perá, puzdrá na
šablóny a formy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, lepiace pásky, nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, kancelárska
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pomôcka na dávkovanie lepiacej pásky, samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely,
cievky s farbiacimi páskami (ako kancelárska potreba), lepiaca páska ako kancelárska pomôcka
na lepenie, lepidlá (glutín, guma, škrobové lepidlá) na kancelárske účely a použitie v domácnosti,
papierové obaly na spisy, kancelárske obaly na
spisy, šanóny, zaraďovače, obálky, obaly (papiernický tovar), otvárače na listy (kancelárske pomôcky), stroje na lepenie obálok, nože na papier
(kancelárske pomôcky), kancelárske dierkovače,
zošívačky (kancelárske pomôcky), pomôcky na
navlhčovanie, navlhčovacie hubky (kancelárske
pomôcky), vyzina (želatína) na kancelárske účely
a pre domácnosť, gumené pásky na kancelárske
účely, gumičky (kancelárska potreba), pripináčiky, spinky na papier, kancelárske spinky, svorky,
škrabky na kancelárske účely, skrinky na kancelárske potreby, tabule na zapichovanie oznamov,
razúrovacie (vymazávacie) papieriky (kancelárska
pomôcka), zariadenia na laminovanie, obaľovanie dokumentov plastickou fóliou (kancelárska
potreba), knihy, brožované knihy, brožúry, účtovné knihy, väzby na knihy, záložky, stužky do
kníh, knižné zarážky, knihárske kostice, plátna na
knihárske účely, knihárske nite, knihárske plátno,
súkno, kníhviazačský materiál, knihárske látky,
publikácie, noviny, periodiká, časopisy, tlačoviny, kalendáre, trhacie kalendáre, komiksy, spevníky, ročenky, príručky, prospekty, katalógy, obežníky, predtlače, oznámenia, priesvitky (papiernický tovar), reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, pútače z papiera alebo lepenky, tlačivá, formuláre, zoznamy, tlačené časové plány
a harmonogramy, vytlačené cestovné poriadky,
diagramy, hektografy, počítacie, aritmetické tabuľky, papierové alebo kartónové tabuľky, blahoprajné pohľadnice, pohľadnice, fotografie, zariadenia
na rámovanie fotografií, zariadenia na fotomontáže, stojany na fotografie, albumy, plagáty, pečiatky, dátumové pečiatky, štočky, pečiatky s adresou, leptaný štočok, podušky na pečiatkovanie,
stojany na pečiatky, puzdrá na pečiatky, prenosné
tlačiarničky (kancelárska pomôcka), strojčeky na
tlačenie adries, adresové štítky do adresovacích
strojov, pečate, pečatné vosky, obtlačky, vrecia,
vrecká z papiera alebo plastických materiálov,
obaly, puzdrá na doklady, na pasy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové
obaly na fľaše, náhradné diely, časti a súčasti na
uvedené tovary, náhradné náplne do uvedených
tovarov, obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto rady.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, maloobchodné služby s počítačmi a ich príslušenstvom,
nábytkom, reklama, online reklama v počítačovej
komunikačnej sieti, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky, vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vedenie kartoték v počítači, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), profesionálne obchodné alebo podnika-
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teľské poradenstvo, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia,
účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, revízia účtov,
príprava miezd a výplatných listín, príprava a vyhotovenie daňového priznania, spracovanie textov, písanie na stroji, prepisovanie, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35, 41 a 42.
41 - Nasledujúce služby zamerané najmä na oblasť
počítačového softvéru, informácie o výchove
a vzdelávaní, vyučovanie, vzdelávanie, školenia,
korešpondenčné kurzy, organizovanie a vedenie
kolokvií, seminárov, sympózií, vzdelávacích výstav, konferencií, kongresov, vydávanie kníh,
vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo
náborových, online vydávanie kníh a časopisov v
elektronickej forme, elektronická edičná činnosť
v malom (DTP služby), poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania).
42 - Poradenstvo v oblasti počítačového softvéru,
prenájom počítačov, návrh počítačových systémov, tvorba softvéru, počítačové programovanie,
inštalácia počítačových programov, servis, aktualizovanie počítačových programov, zhotovovanie
kópií počítačových programov, obnovovanie počítačových databáz, prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie), prevod
a konverzia údajov a dokumentov z fyzických
médií na elektronické médiá.

(540) KROS - Softvér pre ľudí
(731) KROS a. s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1139-2007
25.6.2007
25, 35, 40
25 - Korzety, košele, kostýmy, obleky, kožušiny
(oblečenie), kabáty, bundy, konfekcia, kravaty,
nohavice, krátke peleríny, krátke kabátiky, krátke
kabátiky s kapucňou, oblečenie s imitáciou kože,
plášte lemované kožušinou, saká, šaty, vesty, vrchné ošatenie, zvrchníky, pracovné plášte, opasky,
pleteniny, pletené svetre, podšívky (časti odevov),
pulóvre, pyžamá, šály, šatky, šerpy, snímateľné
goliere, spodná bielizeň, plavky, sukne, svetre,
tielka, tričká, vesty, uniformy, vlnené šály, vrchné ošatenie, vrecká na odevy, vrecká ozdobné, závoje, čipková šatka, župany, kombinézy (oblečenie).
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby), predvádzanie tovaru, predvádzanie (služby modeliek) na
reklamné účely a podporu predaja, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.
40 - Úprava odevov, dámske krajčírstvo, šitie, pánske krajčírstvo, strihanie látok (služby).

(540)

(591) čierna, oranžová
(731) Smatanová Jarmila, RnDr., Rozkvet 2031/63,
017 01 Považská Bystrica, SK;

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

1143-2007
26.6.2007
35, 41, 43, 44
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;
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, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 41, 43 a 44.
41 - Informácie o možnostiach rekreácie, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, kolokvií, seminárov, sympózií, kurzov, školení, kultúrnych a vzdelávacích výstav, športových podujatí, súťaží; požičiavanie športového náradia, výroba televíznych a rozhlasových programov, vydávanie kníh, vyučovanie, vzdelávanie, zábavné
parky, zoologické záhrady, živé predstavenia,
usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných predstavení na účely kultúrne a zábavné, usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií, činnosť v oblasti zábavy, kultúry a športu, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a usporadúvanie súťaží krásy, večierkov, plesov.
43 - Služby barov; rýchle občerstvenie (bufety);
hotelierske služby; kaviarne; prenájom prednáškových sál; prenájom prenosných stavieb; príprava a dodávka jedla na objednávku do domu;
reštaurácie; samoobslužné reštaurácie; hotely; prenájom prechodného ubytovania; sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia
prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie;
sprostredkovanie hotelierskych služieb; zaobstarávanie ubytovania a stravovania v hoteloch,
penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a rekreačných zariadeniach.
44 - Veterinárna pomoc, chov zvierat, rastlinné
škôlky, správa poľovných revírov, správa lesných
obôr, lesnícke a veterinárne služby poľovníckym
združeniam a poľovníkom, služby pre poľovnícke združenia a poľovníkov patriace do triedy 44.
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(540) DUDÍN
(731) FILLING Banská Bystrica, spol. s r. o., Sásovská
cesta 41, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1157-2007
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 v elektronickej forme; prenájom a publikovanie rubrík,
článkov v papierovej a v 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) TREND TOP
(731) TREND Holding, s. r. o., Rezedová 5, 821 01 Bratislava, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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1161-2007
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 v elektronickej forme; prenájom a publikovanie rubrík,
článkov v papierovej a v 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) MEDIA TREND
(731) TREND Holding, s. r. o., Rezedová 5, 821 01 Bratislava, SK;

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

1162-2007
27.6.2007
35, 42
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
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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.
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) TREND ANALYSES
(731) TREND Holding, s. r. o., Rezedová 5, 821 01 Bratislava, SK;

(210) 1170-2007
(220) 28.6.2007
9 (511) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45
(511) 1 - Chemikálie pre fotografiu, fotografické chemické prípravky patriace do tejto triedy, fotosenzitívne chemické látky do kopírovacích strojov
a tlačiarní, špeciálne chemické prípravky do kopírovacích alebo tlačiarenských strojov patriace
do tejto triedy, namáčacie prípravky pre textilný
priemysel, štepárske vosky.
2 - Farby, laky, maliarske farby, ochranné nátery
proti korózii a skaze dreva, farbivá, moridlá, surové prírodné živice, kovy vo forme fólie alebo
prášku pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov, zásobníky tónovačov a zásobníky atramentových dýz, špeciálne farbivá do kopírovacích alebo tlačiarenských strojov, vosky (prírodné živice).
3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie
a brúsenie patriace do tejto triedy, namáčacie
prípravky, predpieracie prípravky, leštiace vosky,
depilačný vosk.
4 - Priemyselné oleje a mazacie tuky, mazadlá,
zmesi pohlcujúce prach, vazelína na priemyselné
účely, palivá (vrátane benzínu) a osvetľovacie látky, sviečky, knôty, včelí vosk, vosk na priemyselné účely, vosk na svietenie, vosk ako surovina.
6 - Káble a drôty z obyčajných kovov s výnimkou elektrických.
7 - Stroje, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach,
poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného,
motory (okrem motorov do pozemných vozidiel),
spojovacie a prevodové zariadenia (okrem zariadení pre pozemné vozidlá), poľnohospodárske náradia okrem náradia na ručný pohon, liahne.
8 - Ručné nástroje a ručné náradia, brúsne nástroje, kladivá, kliešte, klieštiky, kľúče, napínadlá na
kovové drôty, nitovacie kladivá ručné, nitovačky
ručné, nože, paginovačky, pílky (ručné náradie),
rezače závitov, ručné vŕtačky, strojčeky na strihanie (ručné), upínacie hlavy vrtákov, vrtáky, výstružníky, vŕtačky na ručný pohon, závitnice, závitníky.
9 - Prístroje optické, prístroje na meranie, prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku
alebo obrazu, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače, meracie pomôcky, me-

racie prístroje, monitorovacie prístroje, optické
vlákna, páskové jednotky počítačov, periférne zariadenia počítačov, počítačové klávesnice, počítačové pamäte, presné meracie prístroje, procesory, pružné disky, rozhrania, rozvádzače, rozvodné panely, rozvodné pulty, rozvodné skrine, sklo
pokryté elektrickými vodičmi, skúšobné prístroje
s výnimkou prístrojov na lekárske účely, snímače, zariadenia na spracovanie údajov, zvukové
poplašné zariadenia, čiarový kód, čítacie zariadenia, prístroje a nástroje vedecké, navigačné,
zememeračské, elektrické, fotografické, optické,
signalizačné, kontrolné a prístroje a nástroje na
meranie a váženie, magnetické nosiče údajov,
záznamové disky, zariadenia na spracovanie údajov a počítače, počítačový hardvér, audiovizuálna
technika na výučbu, čipy, číslicové súradnicové
zapisovače, diaľkomery, zameriavacie zariadenia, magnetické a kompaktné disky, faxy, geodetické nástroje, pamäťové a mikroprocesorové
karty v počítačoch, magnetické páskové jednotky
do počítačov, mechanizmus na vkladanie počítačových diskov, meniče diskov do počítačov,
mikroprocesory, modemy, elektrické monitorovacie prístroje, monitory - počítačový hardvér, monitorovacie počítačové programy, navigačné nástroje, magnetické nosiče údajov, optické nosiče
údajov, periférne zariadenia počítačov, programy
na počítačové hry, tlačiarne k počítačom, počítačové klávesnice, počítačové pamäte, nahrané počítačové programy, počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete, notebooky, podložky pod myš, podpera zápästia pri práci s počítačom, procesory ako centrálne procesorové jednotky, procesory ako základné jednotky samočinného počítača, počítačový softvér, presné meracie prístroje, rozhrania pre počítače, zariadenia
na vnútorné spojenie, skenery, textové procesory - zariadenia na úpravu a spracovanie textu, zabezpečovacie zariadenia, aktívne sieťové prvky,
káblové rozvody, počítačový hardvér a softvér na
prepájanie, vedenie, zabezpečovanie a prevádzkovanie miestnych a diaľkových počítačových
sietí a telefónnych systémov, telefóny, telefónne
slúchadlá, zariadenie na elektronickú komunikáciu, zariadenie na bezdrôtovú komunikáciu, mobilné a bezdrôtové telefóny, telekomunikačné vybavenie, telefónne systémy, počítačový hardvér
a softvér na ukladanie, počítačový hardvér vrátane počítačových periférií, počítačových súčiastok, počítačových klávesníc, zariadenia na ovládanie počítačového videa, najmä počítačové myši, guľové ovládače, joysticky a hracie podložky,
počítače na použitie v automobiloch a počítačové
programy pre ne, vreckové osobné počítače a počítačové programy pre ne, prehrávače optických
diskov a počítačové programy pre ne, elektronické zariadenia na prijímanie televízie a globálneho
komunikačného sieťového prenosu a ich prevádzania do televízie alebo iného zobrazovacieho
zariadenia a počítačové programy na použitie
s nimi, telefóny a počítačové programy na ich
kontrolu a riadenie, telefóny na použitie v telekomunikácii cez globálne telekomunikačné siete
a počítačové programy na ich kontrolu a riadenie,
zábavné automaty obsahujúce počítačový hardvér a softvér na prevádzkovanie audio-, videoa multimediálneho výstupu, elektronické prijímače a moduly elektronických prijímačov zahrnuté
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v iných zariadeniach a počítačové programy pre
ne, prenosné počítače, elektronické príslušenstvo
na hranie hier a operačný systémový softvér na
použitie s ním, počítačové programy, najmä operačné systémové programy, počítačové programy
na hranie hier, počítačové programy na riadenie
zobrazovania televíznych programov, iných dát
a obsahu dodávaného cez globálne informačné
siete, počítačové programy na riadenie komunikácií a výmeny dát medzi prenosnými počítačmi
a stolovými počítačmi, počítač - zápisník (notebook), počítače, osobné počítače a príslušenstvo
k nim, tlačiarne k počítačom, počítacie stroje, počítacie klávesnice, nahrané počítačové programy,
počítačový softvér, nahrané operačné programy,
pamäte počítačov, periférne zariadenia počítačov,
magnetické páskové jednotky do počítačov, monitory (počítačový hardvér), podložky pod myš,
myši (informatika), navigačné prístroje vozidiel
(palubné počítače), zariadenia na spracovanie údajov, elektronické diáre, čítacie zariadenia (informatika), elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete), elektronický vreckový slovník prekladový, snímače (zariadenia na spracovanie údajov), skenery, vrecková kalkulačka, audioa videoprijímače, zariadenia na prenášanie zvuku, televízne prijímače, rádiá, zosilňovače, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie
zariadenia, prehrávače, prehrávač kompaktných
diskov, prenosný prehrávač, kazetový prehrávač,
magnetofóny, autorádiá, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, gramofóny, gramofónové platne, optické čítače, audio
a audiovizuálne nosiče - nahrané aj čisté, kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické disky,
zvukové nahrávky na diskoch, nosiče zvukových
nahrávok, optické nosiče údajov, optické disky,
optické kompaktné disky, zábavné zariadenia
prispôsobené na fungovanie len spolu s televíznymi prijímačmi, videohry, hudobné automaty
(uvádzané do činnosti vhodením mince), mechanizmy na mincové zariadenia, videokamery, videokazety, videopásky, fotoaparáty, hologramy,
diapozitívy, exponované filmy, kinofilmy (exponované), kinematografické kamery, kreslené filmy, prístroje na zaznamenávanie času, potápačské prístroje, potápačské skafandre, kombinézy,
plávacie kolesá, pásy, vesty, dýchacie prístroje
na plávanie pod vodou, potápačské rukavice, tampóny do uší pre potápačov, sponky na nos pre
plavcov a potápačov, záchranné zariadenia a prístroje na záchranu, záchranné člny, záchranné
pásy, záchranné plachty, záchranné vesty, kompasy, slnečné okuliare, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu, svetelné reklamné tabule,
neónové reklamy, informačné tabule elektronické, odrušovače (elektrotechnika), elektrické meracie zariadenia, skriňové rozvádzače (elektrina),
fakturovacie stroje, vysielače, vysielacie zariadenia (telekomunikácie), telefónne prístroje, videotelefóny, prenosný telefón, rádiotelefónne zariadenia, telefónny záznamník, telefónne mikrofóny, faxy, náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary, obaly, puzdrá a stojany na uvedené
tovary.
10 - Lekárske nástroje a prístroje používané na
výskum, diagnostiku, terapeutiku, sledovanie pacientov a účely dátového riadenia, ich súčasti
a príslušenstvo.
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11 - Prístroje na vytváranie vĺn, fontány, zariadenia a stroje na čistenie, filtrovanie alebo úpravu
vody, prístroje na chlórovanie vody v bazénoch,
osvetľovacie zariadenia a zariadenia na vykurovanie, varenie, chladenie a sušenie, vodárenské
a sanitárne zariadenia, kúpeľňové armatúry, kúpeľňové obloženie, sprchy, sprchovacie kabíny,
sprchovacie kúty, umývadlá, kúpacie vane, vaňové zariadenie, kúpeľňové vane, inštalačný materiál na vane, armatúry ako vaňové príslušenstvo, podložky, vodovodné tesniace krúžky, saunovacie zariadenia a zariadenia do sauny, naparovacie prístroje (sauna), prenosné kabíny na parné kúpele, príslušenstvo na teplovzdušný kúpeľ,
vane na sedacie kúpele, soláriá ako prístroje,
inhalačné prístroje s výnimkou na lekárske účely,
bojlery, ohrievače vody s výnimkou bojlerov ako
častí strojov, špirály ako časti destilačných, ohrievacích a ochladzovacích zariadení, klimatizačné
prístroje a zariadenia, elektrické ventilátory (stolové), prístroje na chladenie vzduchu, vetracie zariadenia, zariadenia na osvieženie vzduchu, nápojové chladničky, lampy na čistenie vzduchu od
baktérií (germicídne), bicyklové svetlá, teplovodné vykurovacie zariadenia, žiariče, vyhrievané elektrické podušky, prikrývky s výnimkou podušiek
na lekárske účely, elektrické aj neelektrické ohrievače na nohy, nánožníky, pece (na rozličné účely), sporáky, piecky, rúry s výnimkou laboratórnych a na experimentálne účely, kachle, kozuby,
domové kozuby, ražne, komínové rúry, dymovody, variče, pekáč, otočný rošt, grily, náhradné
diely, časti a súčasti na uvedené tovary, obaly,
puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do
tejto triedy.
12 - Vozidlá, dopravné prostriedky a zariadenia
na pozemnú, leteckú a vodnú dopravu.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, tovar z drahých
kovov alebo nimi pokovovaný, ktorý nie je zaradený v iných triedach, klenoty, drahokamy, bižutéria, hodinárske nástroje a nástroje na časomieru.
16 - Papier a kancelárske potreby s výnimkou
nábytku, výrobky z papiera, najmä kalendáre,
samolepky, obtlačky, nažehľovacie obtlačky, papierové a plastové tašky, ceruzky, perá a pastelky, papierové a plastikové obaly, obrúsky a obrusy, tácky, papierové zástavy, tienidlá z papiera,
informačné alebo ozdobné predmety z papiera,
obaly (papiernický tovar), tabule na zapichovanie
oznamov, ceruzky, perá, prepisovačky, papiernický tovar, papierové zástavy, vlajky, štítky (papierové nálepky), nálepky, lepiace štítky, etikety
s výnimkou textilných, knihy, brožované knihy,
brožúry, účtovné knihy, väzby na knihy, záložky,
stužky do kníh, knižné zarážky, knihárske kostice, plátna na knihárske účely, knihárske nite,
knihárske plátno, súkno, kníhviazačský materiál,
knihárske látky, publikácie, noviny, periodiká,
časopisy, tlačoviny, kalendáre, trhacie kalendáre,
komiksy, spevníky, ročenky, príručky, 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,
vytlačené cestovné poriadky, diagramy, hektografy, počítacie, aritmetické tabuľky, papierové
alebo kartónové tabuľky, blahoprajné pohľadnice, fotografie, zariadenia na rámovanie fotografií,
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zariadenia na fotomontáže, stojany na fotografie,
albumy, atlasy, mapy, zemepisné, geografické
mapy, glóbusy, obrazy, obrazy (maľby) zarámované aj nezarámované, olejotlače, litografie, umelecké litografie, rytiny, tlač (rytiny), grafiky, grafické reprodukcie, zobrazenia, portréty, plagáty, poštové hracie pohľadnice, poštové známky,
architektonické modely, 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, papierové obrúsky na odstraňovanie
šminiek, mejkapu, papierové utierky, počítačové
programy v papierovej forme, príručky, prospekty, publikácie, reklamné tabule z papiera, kartónu
alebo lepenky, toaletný papier, papierové servítky, papierové podbradníky, papierové podložky
pod poháre, materiály na pečatenie, vrecká do
mikrovlnných rúr, jednorazové plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny, detské plienky
z papiera a buničiny, papierové podbradníky, baliaci papier, baliace materiály na báze škrobu,
bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), fólie z regenerovanej celulózy na balenie,
plastové fólie na balenie, plastové fólie naťahovacie na paletizáciu, viskózové fólie na obaľovanie, vrecia, vrecká z papiera alebo plastických
materiálov, vrecká na odpadky z papiera alebo
plastických materiálov, obaly, puzdrá na doklady, na pasy, puzdrá na šekové knižky, lepenkové
alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, papierové obaly na mliečne
výrobky, škatule na klobúky z lepenky, náhradné
diely, časti a súčasti na uvedené tovary, náhradné
náplne do uvedených tovarov, obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a tovar vyrobený z týchto materiálov, ktorý nie je zaradený v iných triedach, plastické hmoty v pretlačených profiloch na použitie pri výrobe, baliace, plniace a izolačné materiály, pružné rúrky
nevyrobené z kovu.
18 - Cestovné kufre, tašky, aj kožené, kufre, kufre kožené a potiahnuté kožou, z vulkanfíbru, lodné kufre, aktovky, kufríky, kufrík s toaletnými
potrebami, diplomatické kufríky, držiaky na kufre, školské tašky (aktovky), tašky na kolieskach,
nákupné tašky, sieťky na nákupy, tašky na nosenie detí, plážové tašky, vaky pre horolezcov a turistov, batohy, chlebníky, torby, poľovnícke tašky, kabelky, kabelkové rámy, retiazkové taštičky
s výnimkou taštičiek z drahých kovov, peňaženky, mešteky na peniaze, nie z drahých kovov,
puzdrá na navštívenky, kľúčenky (kožená galantéria), tašky na náradie, kožené alebo kožou potiahnuté škatule, kožené škatule na klobúky, vrecká z kože na balenie, obaly na hudobné nástroje,
cestovné obaly na šaty, obaly na dáždniky, dáždniky, slnečníky, rúčky, palice, krúžky, rebrá, kostry na dáždniky a slnečníky, horolezecké palice,
palice (na podporu pri chôdzi), rúčky na vychádzkové palice, náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary, obaly, puzdrá a stojany na uvedené
tovary patriace do tejto triedy, kožené šnúrky.
19 - Stavebné materiály (nekovové), nekovové
pevné rúrky na stavebné účely, asfalt, smola a bitúmen, nekovové prepraviteľné budovy a konštrukcie, nekovové pamätníky a pomníky.

20 - Nábytok, zrkadlá, rámy obrazov, tovar (ktorý nie je zaradený v ostatných triedach) z dreva,
korku, tŕstia, trstiny, prútia, rohoviny, kosti, slonoviny, veľrybej kosti, lastúr, korytnačiny, jantáru, perlete, morskej peny a náhradiek všetkých
týchto materiálov alebo z plastickej hmoty.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby (nie
z drahých kovov alebo nimi pokovované), hrebene a špongie, kefy (okrem maliarskych štetcov),
materiály na výrobu kief, upratovacie prostriedky, drôtenky na podlahu, neopracované či poloopracované sklo (okrem skla používaného v stavebníctve), výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zaradené v iných triedach, kuchynské potreby (s výnimkou elektrických prístrojov a ich príslušenstva, ručných nožiarskych
výrobkov a ručných nástrojov).
24 - Textil a textilný tovar, ktorý nie je zaradený
do iných tried, posteľná bielizeň a stolné prestieranie.
25 - Odevy, košele, blúzy, tričká, polokošele, roláky, vesty, krátke a dlhé nohavice, teplákové a džogingové súpravy, klobúky, bundy, podväzky, letecké bundy, tenisky, opasky, kabáty, svetre, tričká na rôzne druhy športov, ako pólo, rugby a pod.,
manžety, viazanky a štítky čapíc, šály, šatky, šerpy, topánky, ľahké topánky, ako črievice a pod.,
šľapky, bielizeň, čapice.
26 - Elastické šnúrky, šnúrky ako galantérny tovar, šnúrky do topánok, šnúrky na opásanie pásky, stuhy (pri ocenení), vlasové stuhy, mašle alebo stuhy do vlasov.
27 - Ozdobné stuhy.
28 - Hry, stolové hry, spoločenské hry, mah-jongs
(čínska spoločenská hra so 144 kameňmi), dáma
(hra), šachové hry, šachovnice, hracie kocky,
domino (kocky), lurč (hra s kockami), pohár na
kocky, hracie karty, karty na bingo, hracie žetóny, puzzle; stoly na stolný tenis, stoly na stolový
futbal, ruletové kolo; hračky, autá (hračky), hračkárske vozidlá diaľkovo ovládané, modely automobilov, medvedíky (hračky), plyšové hračky,
bábiky, šaty pre bábiky, detské fľaše pre bábiky,
domčeky, izby, postieľky pre bábiky, stavebnice,
stavebnicové kocky, balóny, balóniky na hranie,
bazény na hranie, bubliny z mydla (ako hračky),
kaleidoskopy, guľky na hranie, podkovy (ako
hračky), vĺčkovia (hračky), hračky pre zvieratá
chované v domácnostiach; rakety (športové náradie), výplety rakiet, prístroje na vystreľovanie tenisových loptičiek, tenisové siete, bedmintonové
košíky, lopty na hranie, duše do hracích lôpt, siete (športové potreby), športové rukavice, bejzbalové rukavice, body boards, chrániče na lakte,
píšťaly - športové potreby, ochranné vypchávky
ako časti športových úborov, opasky pre vzpieračov (športové potreby), paličky mažoretiek, činky, disky (športové náradie), gumipuška (športová potreba), vrece na tréning boxu, boxerské rukavice, rapkáče, krúžky (hra, pri ktorej sa hádžu
krúžky na tyčky), šípky (hra), zariadenie na bowling, šermiarske zbrane, šermiarske fleurety,
šermiarske masky, šermiarske rukavice, náradie,
luky na lukostreľbu, terče, vak s kriketovými potrebami, rukavice na kriket, lyže, lyžiarske viazanie, povrchové vrstvy na lyžiach, hrany lyží,
pásy na lyže z tulenej kože, škrabky na lyže,
vosky na lyže, obaly, poťahy na lyže, snežnice,
boby, sánky, korčule, topánky na korčuľovanie
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s pripevnenými korčuľami, hokejky, puky, upínacie pásy, sedačky, postroje pre horolezcov, kolieskové korčule, stroje na fyzické cvičenie, zariadenia na telesné cvičenia, gymnastické zariadenia na kulturistiku, posilňovacie stroje, cvičebné náradie a zariadenie na posilňovanie hrudníka,
stacionárne bicykle na cvičenie, valce, valčeky
na stacionárne bicykle na cvičenie, plachetnice
(malé), stožiare, sťažne na plachetnice, popruhy
na plachetnice, surfovacie dosky, lyže na surfovanie, vodné lyže, remene a poťahy na surfy,
plutvy na plávanie; rybárske náradie, rybárske
prúty, udice, rybárske navijaky, háčiky na ryby,
plaváky (ako rybársky výstroj), podberáky pre
rybárov, prútené koše na chytanie rýb, materiál
na zhotovovanie vlascov na rybolov, umelé návnady na lovenie alebo chytanie rýb, harpúny - športové náradie, vábničky pre poľovníkov, prostriedky na úpravu golfovej plochy, vybavenie na
golf, golfové palice, rukavice, vaky s kolieskami
alebo bez koliesok, odrazové dosky (športové náradie), štartovacie bloky (na šport), živica pre atlétov, hojdačky, skejtbordy, šmykľavky, padákové
klzáky, rogalá, kolobežky, pištole a náboje na
farbu (športové potreby), hlinené holuby (terče),
zariadenie na vypúšťanie terčov v podobe hlinených holubov, biliardové stoly, gule, biliardové
stoly uvádzané do činnosti vhodením mince, biliardový markér - tabuľka na zaznamenávanie stavu
hry; mantinely biliardového stola, biliardové tága, špičky biliardových tág, krieda na biliardové
tága, kolky; umelé vianočné stromčeky, ozdoby,
umelý sneh, zvončeky na vianočné stromčeky
s výnimkou osvetlenia a cukroviniek, držiaky,
úchytky na sviečky na vianočné stromčeky, stojany na vianočné stromčeky, snehové gule, jarmočná manéž (lunapark), karnevalové, divadelné
masky, konfety, trikové zariadenia, atrapy, bábky, ozdoby alebo darčeky rozdávané hosťom pri
večierkoch, sieťky na motýle, hojdacie kone, pinatas, šarkany, navijaky na šarkanov, vzduchové
pištole (hračky), kapsle do pištolí na hranie, zábavná pyrotechnika - rozbušky (ako hračky), detonačné kapsle (pyrotechnika) ako hračky, nárazové zápalky, petardy, hracie automaty uvádzané
do činnosti vhodením mince, hracie automaty s výnimkou automatov fungujúcich po pripojení na
televízne prijímače, zariadenia na elektronické
hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače, náhradné diely, časti a súčasti na uvedené
tovary, náhradné náplne do uvedených tovarov,
obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy, pexesá, hracie karty, puzzle.
35 - Reklamná činnosť, administratívne práce, analýza nákladov, daňové priznania (príprava a vyhotovenie), informácie (obchodné alebo podnikateľské), informačné kancelárie (komerčné), kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, kancelárske stroje a zariadenia (prenájom), pomoc
pri riadení komerčných a priemyselných podnikov, kopírovanie, kopírovanie alebo rozmnožovanie, marketingové štúdie, mzdy a výplatné listiny, nábor zamestnancov, analýzy nákupných
a veľkoobchodných cien; obchodná činnosť (pomoc pri riadení), obchodná činnosť (poradenstvo
v riadení), obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
obchodný manažment a podnikové poradenstvo,
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organizovanie komerčných alebo reklamných výstav, personálne poradenstvo, písanie na stroji,
podpora predaja, poradenstvo pri vedení podniku, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce, počítačové databázy (zbieranie
údajov do databáz), počítačové databázy (zoraďovanie údajov v databázach), zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby, predvádzanie tovaru,
predvádzanie (služby modeliek na reklamné účely a podporu predaja), prenájom kancelárskych
strojov a zariadení, prenájom kopírovacích strojov, prenájom reklamných materiálov, prenájom
reklamných priestorov, prepisovanie, prieskum
trhu, prieskum verejnej mienky, prieskum obchodný, príprava inzertných stĺpcov, reklama, reklamné materiály - rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), reklamné materiály (vydávanie a aktualizovanie), reklamné oznamy (rozširovanie), reklamné plochy (prenájom), reklamné služby (zásielkové), reklamné texty (uverejňovanie), reprografia dokumentov, riadenie obchodných alebo priemyselných podnikov, riadenie (poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského),
rozširovanie vzoriek, odkazovacie telefónne služby pre neprítomných predplatiteľov, spracovanie
textov, sprostredkovateľské práce, štatistické informácie, účtovníctvo, vedenie kartotéky v počítači,
vzťahy s verejnosťou, zbieranie údajov do počítačových databáz, automatizované spracovanie
dát, poradenské a konzultačné služby v oblasti
informačných technológií a elektronických zariadení na spracovanie dát ekonomického a obchodného charakteru, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, zbieranie
údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, sprostredkovanie
obchodu s tovarom, inzertná, reklamná a propagačná činnosť, poskytovanie pomoci pri prevádzke obchodu vrátane sprostredkovania obchodných a súvisiacich obchodno-personálnych záležitostí patriacich do tejto triedy, organizovanie
výstav a veľtrhov na reklamné a obchodné účely,
organizovanie módnych prehliadok na obchodné
účely, správa obchodných záujmov tretích osôb,
vypracovanie štatistických prehľadov, poradenstvo v oblasti organizácie a ekonomiky podnikania, marketing, prieskum a analýzy trhu, aranžérstvo, prenájom kancelárskych strojov a zariadení,
distribúcia tovaru na reklamné účely, rozmnožovanie dokumentov, poskytovanie informácií o obchode online, poskytovanie informácií online o ukladaní a zabezpečovaní dát, realizácia marketingových kampaní najmä na podporu dodržiavania
autorských práv na počítačové programy, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akýchkoľvek médií, prostredníctvom telefónnej alebo
dátovej siete, alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov na reklamné účely, informačných produktov
reklamného charakteru, poskytovanie reklamných multimediálnych informácií, komerčné využitie internetu, online inzercia, zabezpečenie
a realizácia reklamných kampaní, výstav, výstavná a predvádzacia činnosť na reklamné účely, sprostredkovanie obchodu s tovarom, maloobchodné služby s chemikáliami, lepidlami, farbami, lakmi, kovovými fóliami, farmaceutickými
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a zverolekárskymi prípravkami, prostriedkami,
výrobkami, dietetickými látkami, kozmetickými
a toaletnými prípravkami a prostriedkami, drogériou, kovmi, strojmi a obrábacími strojmi, ručnými nástrojmi a náradím, počítačmi a ich príslušenstvom, kúpeľňovým zariadením, saunami a ich
časťami, príslušenstvom k nim, kozubmi, ražňami, dopravnými prostriedkami, kancelárskymi
potrebami, papiernickým tovarom, tlačovinami,
knihami, papierovými výrobkami, drahými kovmi, šperkami, hodinárskymi výrobkami, drahokamami, hudobnými nástrojmi, plastickými hmotami a výrobkami z nich, nekovovými stavebnými materiálmi, domácimi potrebami, koženou galantériou, obalmi, nábytkom a príslušenstvom
k nemu, látkami, posteľnou bielizňou, odevmi,
obuvou, hrami, hračkami, športovými potrebami,
potravinami a nápojmi, cigaretami, cigarami, maloobchodné služby obchodných domov, supermarketov, reklama, reklamné agentúry, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, rozhlasová reklama, televízna reklama, organizovanie
komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov,
predvádzanie tovaru, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, zásielkové reklamné služby, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky, rozširovanie vzoriek, vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, príprava inzertných stĺpcov, lepenie plagátov, aranžovanie výkladov, podpora predaja (pre tretie
osoby), prenájom reklamného času vo všetkých
komunikačných médiách, prenájom reklamných
materiálov, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, komerčné informačné
kancelárie, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, zbieranie údajov do počítačových databáz, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, poradenstvo pri vedení podnikov, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
prieskum trhu, marketingové štúdie, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi,
inštitúciami a spoločenským prostredím), administratívna správa hotelov, sprostredkovateľne
práce, písanie listov a vybavovanie korešpondencie, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav, organizovanie módnych prehliadok
pre informácie o móde, sprostredkovanie prístupu do počítačových databáz; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 38; obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 39;
obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti kultúry, výchovy, zábavy a športu uvedených v triede 41; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti počítačového hardvéru a softvéru uvedených
v triede 42; odborné poradenstvo vzťahujúce sa
na organizovanie komerčných a reklamných výstav a veľtrhov.
36 - Sprostredkovanie a prenájom nehnuteľností,
realitné kancelárie, sprostredkovanie náhrad škôd
z poistenia, finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo), finančné poradenstvo, konzultačné
služby (finančné), konzultačné služby v oblasti
poisťovníctva, poradenstvo v oblasti poistenia,

správa nehnuteľností; sprostredkovatelia nehnuteľností; ubytovacie kancelárie (byty); prenájom
bytov, izieb; vedenie nájomných domov; služby
v oblasti finančníctva; finančné analýzy; finančné poradenstvo, finančné konzultačné služby; finančný lízing; colné služby; bankovníctvo; zmenárenské služby; pôžičky (financovanie); hypotéky (poskytovanie pôžičiek); organizovanie dobročinných zbierok, zbieranie peňazí na dobročinné účely; organizovanie zbierok; uzatváranie poistiek; dôchodkové fondy; sprostredkovanie uvedených služieb, lízing zariadení a prístrojov z oblasti výpočtovej techniky.
37 - Montážne a inštalačné služby, montáž, údržba a opravy kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát; montáž káblových rozvodov; montáž a opravy telekomunikačných zariadení; montáž a opravy meracej a regulačnej techniky; montáž, pokládka, rekonštrukcia, údržba a meranie podzemných a nadzemných
telekomunikačných vedení (optických a metalických) vrátane nadväzujúcich káblových vedení
a súborov; montáž, údržba a meranie analógových a digitálnych prenosných systémov; montáž
a servis analógových a rádioreléových zariadení;
zriaďovanie, meranie a servis vysielacích a prijímacích rádiových zariadení - základňových staníc a prenosnej technológie; montáž, údržba, servis a oprava zabezpečovacích zariadení proti
odcudzeniu, inštalačné služby, ako je inštalácia
strojov; údržbárske služby, ako je údržba člnov,
lodí, lietadiel, motorových vozidiel, železničných
vagónov, motocyklov, premietačiek, fotoaparátov,
výťahov, požiarnych poplašných zariadení, kancelárskych strojov a zariadení, klimatizačných zariadení, horákov, bojlerov, púmp, mraziacich zariadení, počítačov vrátane centrálnych základných jednotiek (elektronické obvody alebo magnetické disky prenášajúce naprogramované údaje), iných obvodových zariadení, konštruktérskeho vybavenia, hudobných nástrojov, bezpečnostných schránok, hodiniek, náramkových hodiniek, servis výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky na celom území SR, technické
zabezpečenie výstav a výstavných plôch, realizácia hardvéru lokálnych počítačových sietí a ich
komunikačných prepojení.
38 - Telekomunikačné služby; elektronická pošta; komunikácia prostredníctvom optických káblov a počítačových terminálov; počítačová komunikácia; poskytovanie telekomunikačného pripojenia a užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom modemov, telekomunikačných prístrojov a zariadení na prenos informácií; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; služby zabezpečujúce vstup do
telekomunikačných sietí; telekomunikačné informácie, poskytovanie online informácií v oblasti
telekomunikácií a telefónnych systémov, telekomunikačné integračné služby, zabezpečenie telefónnych systémov (ako telekomunikačné služby);
poskytovanie informácií online o telekomunikačných službách prostredníctvom počítačových sietí a širokopásmových sietí, o telekomunikačných
systémoch, o telefonovaní cez dátové siete, o hlasovej a bezdrôtovej komunikácii, príjem a výdaj
elektronických správ, elektronický prenos dokladov a iných dát, informačné, tlačové kancelárie;
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komunikácia mobilnými telefónmi; prenos správ
a obrazových informácií pomocou počítača; počítačová komunikácia; elektronická pošta; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; vysielanie
káblovej televízie.
39 - Doprava, balenie a skladovanie tovaru, uchovávanie informácií, prevádzkovanie konsignačných skladov, služby vykonávané pri prevoze
alebo preprave osôb alebo tovaru a služby súvisiace s týmto prevozom alebo prepravou po železnici, diaľnici, pri doprave vodnej alebo vzdušnej alebo pri transporte pomocou potrubia; služby poskytované pri ukladaní tovaru vo verejných
skladištiach, služby poskytované staničnými spoločnosťami; služby vzťahujúce sa na prenajímanie alebo najímanie motorových vozidiel určených na prepravu; služby spojené s námornou
navigáciou, služby vlečných lodí, odborné skladanie lodného nákladu, služby prístavov a dokov,
služby spojené s výkonom leteckej dopravy; služby vzťahujúce sa na balenie a latovanie tovaru
pred dopravou; služby pri podávaní informácií
o pozemnej, leteckej alebo lodnej doprave, poskytované dopravnými sprostredkovateľmi a turistickými kanceláriami, organizovanie okružných
plavieb, organizovanie okružných výletov; organizovanie ciest, exkurzií; turistické kancelárie
s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu
hotelového ubytovania; turistické prehliadky, sprevádzanie turistov; preprava turistov; sprostredkovanie prepravy; informácie o preprave; rezervácia
zájazdov; rezervácia (v doprave); doručovacie služby, kuriérske služby (dokumenty alebo tovar);
preprava cenností; doručovanie tovaru; doručovanie balíkov; distribúcia tovaru na dobierku; doručovanie novín a časopisov; prepravné služby;
rezervácia miesteniek na cestovanie; nosenie batožín; služby vodičov; dovoz, doprava; osobná
doprava; autobusová doprava; automobilová preprava; kamiónová nákladná doprava; prenájom
automobilov; parkovanie automobilov - služby;
prenájom vozidiel; železničná preprava; lodná
doprava; lodná preprava tovaru; riečna doprava,
preprava; služby poskytované výletnými loďami;
lodná trajektová doprava; dopravovanie vlečnými
člnmi, remorkáž; sprostredkovanie námornej dopravy; sprostredkovanie prenájmu lodí; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); prenájom potápačských oblekov; požičiavanie potápačských skafandrov; prenájom potápačských zvonov; uskladňovanie plavidiel (člnov, lodí); vzdušná doprava;
pilotovanie (riadenie lietadiel); rozvod vody, zásobovanie vodou; taxislužba; záchranné služby; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom koní;
skladovanie; skladovanie tovaru.
40 - Spracovanie textilných látok, odevov, kožušín, kože, šitie odevov a šiat, vyšívanie, elektrolytické pokovovanie, frézovanie, žíhanie, popúšťanie kovov, pokovovanie ponorením do roztaveného kovu, spracovanie kinematografických
filmov, zväčšovanie fotografií, fototlač, vyvolávanie fotografických filmov, kníhviazačstvo, služby poskytované pri spracovaní materiálu či už
mechanického alebo chemického, viazanie kníh
a ich konečné spracovanie.
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41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení, činnosť vyučovacia, výchovná, vzdelávacia a zábavná vrátane usporadúvania špecializovaných doškoľovacích kurzov, sympózií a konferencií, sprievodné výstavy, prevádzkovanie pracovnodiskusného a záujmového klubu, organizovanie výstav a veľtrhov na vzdelávanie, kultúrne,
výchovné a zábavné účely, usporadúvanie zábavných súťaží, organizovanie módnych prehliadok na výchovné, vzdelávacie a zábavné účely,
nakladateľská a vydavateľská činnosť, distribučná a požičiavacia činnosť patriaca do tejto triedy,
prevádzkovanie galérií, organizovanie a vedenie
konferencií, kongresov a seminárov, organizovanie vzdelávacích výstav, ďalšie vzdelávacie služby, predovšetkým výučba v triedach, workshopy,
semináre týkajúce sa výstavby počítačových sietí, širokopásmových sietí, počítačových systémov, telekomunikačných systémov a telefonovania cez dátové siete, služby zábavy vysielané
pomocou širokopásmových sietí, skúšobné testovanie na určenie profesionálnych zdatností pracovníkov v oblasti výstavby sietí, počítačových
systémov, telekomunikačných systémov a telefonovania cez dátové siete, poskytovanie informácií online o skúšobnom testovaní pracovníkov na
určenie profesionálnych zdatností, tvorba relácií
a programov pre rozhlasové a televízne vysielanie, edičná činnosť, publikačná činnosť, nahrávanie nosičov zvukových alebo obra-zovozvukových, požičiavanie nahratých zvukových
alebo obrazovo-zvukových záznamov, tvor-ba a
šírenie audiovizuálnych diel, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, prekladateľské a tlmočnícke služby, redakčné služby, pomoc
pri výbere povolania (poradenstvo v oblas-ti vzdelávania).
42 - Programovanie počítačmi, aktualizovanie,
inštalácia a spúšťanie počítačových programov,
expertízy (inžinierske práce), inžinierska činnosť,
kontrola kvality, obnovovanie počítačových databáz, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru, poradenstvo odborné v oblasti výpočtovej
techniky, počítačové programovanie, prenájom
počítačov, prenájom počítačového softvéru, prenájom strojového času počítačových databáz,
prenájom času na prístup do počítačových databáz, priemyselný dizajn, prieskum v oblasti využitia počítačov, prieskumy (inžinierske práce),
projektová činnosť, štúdie technických projektov,
servis počítačových programov, vypracovanie stavebných výkresov, technický prieskum, tvorba
softvéru, výskum a vývoj nových výrobkov, aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; návrhy počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; zhotovovanie kópií počítačových programov; poradenské a konzultačné
služby v oblasti počítačového hardvéru a softvéru; prenájom počítačov; prenájom počítačového
softvéru; prevod a konverzia počítačových programov a údajov okrem fyzickej konverzie; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; prieskum v oblasti využitia počítačov; servis počítačových programov; tvorba a výroba softvéru; vytváranie
a udržiavanie počítačových webových stránok
pre zákazníkov; odborné poradenské a konzultačné činnosti v oblasti informačných technológií
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a v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát; projektovanie elektrických zariadení;
projektovanie podzemných a nadzemných telekomunikačných vedení (optických a metalických)
vrátane nadväzujúcich káblových vedení a súborov; projektovanie analógových, digitálnych prenosných systémov a digitálnych rádioreléových
zariadení; projektovanie vysielacích a prijímacích rádiových zariadení - základňových staníc
a prenosnej technológie; vývoj a projektovanie
zabezpečovacích zariadení proti odcudzeniu, inžiniersko-technická činnosť v oblasti tvorby a poskytovania softvéru, poskytovanie informácií online o počítačových systémoch, skúmanie, posudzovanie a hodnotenie kvality a akosti výrobkov
a/alebo služieb, udeľovanie ohodnotení výrobkov
a/alebo služieb, rovnomerné vyjadrenie kvality
alebo vydávanie certifikátov, expertízna činnosť
v oblasti výpočtovej techniky a programového
vybavenia, projektovanie a realizácia softvéru
lokálnych počítačových sietí a ich komunikačných prepojení, odborné poradenské a konzultačné služby v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia, obnovovanie počítačových
databáz, vypracovanie infraštruktúrnych projektov v informačných technológiách, tvorba softvéru, návrh počítačových systémov, poradenské
a konzultačné služby v elektrotechnike, výpočtovej technike, automatizačnej technike a informatike, počítačové programovanie, prenájom softvéru, zhotovovanie kópií počítačových programov, prevod a konverzia údajov a dokumentov
z fyzických médií na elektronické médiá, vytváranie a udržiavanie počítačových (webových stránok) pre zákazníkov, poskytovanie hosťovania
na webových stránkach, grafický dizajn, kontrola
kvality zabezpečovacích zariadení proti odcudzeniu, technická inšpekcia dopravných prostriedkov pred prepravou.
43 - Prenájom prednáškových sál, rezervácie hotelov.
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti; spravovanie autorských práv; licencie práv duševného
vlastníctva; poradenstvo v oblasti práv duševného
vlastníctva; služby komerčných právnikov; služby v oblasti dodržiavania a ochrany autorských
práv na počítačové programy.

(540)

(591) červená, čierna
(731) BGS LEVI Slovakia a. s., Stará Vajnorská 21,
831 04 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1185-2007
29.6.2007
9, 35, 38, 41
9 - Nahrané magnetické nosiče údajov; nosiče
zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálne záznamové disky.
35 - Reklamná činnosť okrem iného zahrnujúca
tvorbu reklamy, jej rozširovanie, vysielanie, distribúciu; maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triede 9.

38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie,
počítačovej siete, mobilných telefónov, poskytovanie telekomunikačných služieb; poskytovanie
telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; informačné kancelárie; tlačové kancelárie.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných,
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí;
organizovanie svadobných a predsvadobných zábav a podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, športových, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov
a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; služby
klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží
krásy; organizovanie živých seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží
krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba,
služby filmových, divadelných a nahrávacích
štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo
iných predstavení; služby agentúr sprostredkúvajúcich divadelných, koncertných a varietných
umelcov; rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok;
vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem 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) MUSIC ONE HOT
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

1186-2007
29.6.2007
9, 35, 38, 41
9 - Nahrané magnetické nosiče údajov; nosiče
zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálne záznamové disky.
35 - Reklamná činnosť okrem iného zahrnujúca
tvorbu reklamy, jej rozširovanie, vysielanie, distribúciu; maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triede 9.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie,
počítačovej siete, mobilných telefónov, poskytovanie telekomunikačných služieb; poskytovanie
telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; informačné kancelárie; tlačové kancelárie.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných,
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí;
organizovanie svadobných a predsvadobných zábav a podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, športových, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov
a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; služby
klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží
krásy; organizovanie živých seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží
krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba,
služby filmových, divadelných a nahrávacích
štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo
iných predstavení; služby agentúr sprostredkúvajúcich divadelných, koncertných a varietných
umelcov; rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok;
vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem 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.
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(540) MUSIC ONE EXTRA
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1187-2007
29.6.2007
9, 35, 38, 41
9 - Nahrané magnetické nosiče údajov; nosiče
zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálne záznamové disky.
35 - Reklamná činnosť okrem iného zahrnujúca
tvorbu reklamy, jej rozširovanie, vysielanie, distribúciu; maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triede 9.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie,
počítačovej siete, mobilných telefónov, poskytovanie telekomunikačných služieb; poskytovanie
telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; informačné kancelárie; tlačové kancelárie.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných,
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí;
organizovanie svadobných a predsvadobných zábav a podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, športových, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov
a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; služby
klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží
krásy; organizovanie živých seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží
krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba,
služby filmových, divadelných a nahrávacích
štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo
iných predstavení; služby agentúr sprostredkúvajúcich divadelných, koncertných a varietných
umelcov; rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok;
vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem 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
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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) MUSIC ONE DANCE
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1188-2007
29.6.2007
30
30 - Ryža, cestoviny, cukor; cereálie, obilné výrobky; čaj, káva, kakao; čokoláda na pitie, príchuti do nápojov; kávové príchuti, kávové výťažky, éterické oleje; cukrovinky; cukríky; lístkové cesto, múčniky, keksy; zmrzliny, zmrzlinové výrobky, mrazené sladkosti; mrazené dezerty,
penové šerbety; rýchle občerstvenie z kukuričných výrobkov; čokolády, čokoládové dresingy;
vínová guma; ovocná guma; žuvačky; pelendrek.

(540) Frucht Erlebnis
(731) Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Strasse 53-57, 46446 Emmerich, DE;
(740) DEDÁK & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;

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

1189-2007
2.7.2007
16, 35, 41
16 - Brožúry; časopisy (periodiká); formuláre; fotografie; grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre;
katalógy; knihy; komiksy; listový papier; noviny;
obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obtlačky; papierové propagačné materiály;
písacie potreby; plagáty; pohľadnice; pretlače;
prospekty; tlačivá; tlačoviny.
35 - Reklamná agentúra; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; reklama,
online reklama v počítačovej komunikačnej sieti;
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; spracovanie reklamných textov a obrázkov;
sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy;
maloobchodné služby v oblasti nosičov zvukovoobrazových záznamov, nosičov zvukových nahrávok, programov na počítačové hry, nahraných
počítačových programov; organizovanie výstav
na komerčné alebo reklamné účely.
41 - Organizovanie a vedenie hudobných festivalov; divadelné predstavenia; fotografická reportáž; fotografovanie; informácie o možnostiach
zábavy; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie koncertov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných);
organizovanie živých vystúpení; zábava, pobavenie; tvorba a výroba audiovizuálnych programov; sprostredkovateľská a poradenská činnosť
v uvedených oblastiach.

(540)

(591) červená, čierna, biela
(731) Szemerédi István, S-PARK, Mlynská 47/18, 935 32
Kalná nad Hronom, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

1190-2007
2.7.2007
35, 36, 38, 42
35 - Administratívna správa hotelov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; 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; spravovanie hotelov;
obchodné alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
zákazníkov); 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 a služieb pre tretie osoby; 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; obchodné odhady; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); odhady dreva v lese (nezoťatého); 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); pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení
priemyselných alebo obchodných podnikov; odborné obchodné poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti;
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; pred-
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vádzanie (služby modeliek) na reklamné účely
a podporu predaja; predvádzanie tovaru; služby
týkajúce sa premiestňovania prevádzok a podnikov; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom kopírovacích strojov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prepisovanie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; obchodný prieskum; prieskum
trhu; prieskum verejnej mienky; príprava inzertných stĺpcov; public relations; reklama; online
reklama v počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; reprografia dokumentov; revízia účtov; poradenské služby v oblasti
obchodného alebo podnikateľského riadenia; poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo
priemyselných podnikov; rozhlasová reklama;
rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; sekretárske služby;
služby outsourcingu; služby porovnávania cien;
vyhľadávanie sponzorov; obchodné informácie
a rady spotrebiteľom; spracovanie textov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie
osoby; sprostredkovateľne práce; stenografia; štatistické kompilácie; predplatné telekomunikačné
služby; televízna reklama; psychologické testovanie na účely výberu; spracovanie textov; účtovníctvo; zostavovanie výpisov z účtov; obchodný
manažment v oblasti umenia; vedenie kartoték
v počítači; vedenie účtovných kníh; výber osôb
pomocou psychologických testov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo 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 (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie
údajov do počítačových databáz; služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Finančné analýzy; bankové služby priamo
k zákazníkom (home banking); bankovníctvo;
burzové maklérstvo; prenájom bytov; vydávanie
cenín; úschova cenností; vydávanie cestovných
šekov; colné služby; daňové odhady (služby);
služby na využívanie dôchodkových fondov;
elektronický prevod kapitálu; faktoring; spravovanie financií; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo,
nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné
služby; finančné sponzorstvo; finančný lízing;
garancie, záruky, kaucie; hypotéky (poskytovanie
pôžičiek); finančné informácie; informácie o poistení; kapitálové investície; investovanie kapitálu; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; ručenie; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov);
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finančné konzultačné služby; konzultačné služby
v oblasti poisťovníctva; kurzové záznamy na
burze; likvidácia podnikov (finančné služby);
inkasovanie nájomného; vedenie nájomných domov; oceňovanie nákladov na opravu; oceňovanie a odhady nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská
činnosť s nehnuteľnosťami; poistenie proti nehodám; oceňovanie a odhady (daňové); oceňovanie
alebo odhadovanie numizmatických zbierok;
oceňovanie mincí; oceňovanie starožitností; oceňovanie šperkov; oceňovanie umeleckých diel;
oceňovanie známok; odhady daňové (služby);
organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; overovanie šekov; platenie splátok; informácie o poistení; zdravotné poistenie;
poistenie (pri námornej preprave); uzatváranie
poistiek; poistky životné; poistno-technické služby (štatistika); poradenstvo v oblasti poistenia;
záručná pôžička; pôžičky (finančné); prenájom
bytov; prenájom fariem; prenájom kancelárskych
priestorov; platobné prevody vykonávané elektronicky; realitné kancelárie; sporiteľne; správcovstvo; spravovanie financií; sprostredkovanie
poistenia; sprostredkovanie záruk; sprostredkovanie (maklérstvo); overovanie šekov; oceňovanie šperkov; ubytovacie kancelárie (byty); oceňovanie umeleckých diel; úschova cenností;
úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; úverové banky; úverové debetné karty
(služby); úverové kreditné karty (služby); uzatváranie poistiek proti požiaru; vyberanie nájomného; vydávanie cenných papierov; vydávanie cestovných šekov; vydávanie kreditných kariet; prevádzkovanie záložní; zbieranie peňazí na dobročinné účely; organizovanie zbierok; zmenárenské
služby; oceňovanie známok; zriaďovanie fondov.
38 - Elektronická pošta; hlasová odkazová služba; vysielanie káblovej televízie; komunikácia
prostredníctvom optických káblov; komunikácia
mobilnými telefónmi; počítačová komunikácia;
komunikácia pomocou čítačových 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 obrázkov pomocou počítačov; prenosy správ faxmi;
prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; rozhlasové vysielanie; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby); služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; spravodajské agentúry;
telefonická komunikácia; telefonické služby; telegrafická komunikácia; telegrafné služby; posielanie telegramov; prenos telegramov; informácie
o telekomunikáciách; telekomunikačné informá-
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cie; poskytovanie telekomunikačných kanálov na
telenákupy; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; telexové služby; tlačové kancelárie; tlačové kancelárie; služby zabezpečujúce vstup do
telekomunikačných sietí; rádiové vysielanie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
42 - Aktualizovanie počítačových programov; analýzy výťažnosti ropných polí; architektonické poradenstvo; architektúra (architektonické služby);
podmorské bádanie; bakteriologický výskum; módne dizajnérstvo; geologické expertízy; expertízy
(inžinierske práce); výskum v oblasti fyziky;
geodézia; geologický prieskum; geologický výskum; grafické dizajnérstvo; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); služby v oblasti chémie; chemické analýzy; chemický výskum; inštalácia počítačových programov;
interiérová výzdoba; poskytovanie internetových
vyhľadávačov; kalibrácia; kontrola kvality; kontrola ropných veží; výskum v oblasti kozmetiky;
skúšky materiálov; meteorologické informácie;
návrh počítačových systémov; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; obnovovanie počítačových databáz; ochrana proti zavíruseniu počítačov (služby); výskum v oblasti ochrany životného prostredia; overovanie pravosti umeleckých
diel; prenájom počítačov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; poradenstvo v oblasti počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; návrh počítačových systémov; poradenské služby v oblasti počítačového
hardvéru; 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 (okrem fyzickej konverzie);
prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; priemyselné dizajnérstvo; ropný prieskum; prieskum ropných polí;
prieskum v oblasti využitia počítačov; prieskumy
(inžinierske práce); projektovanie stavieb; štúdie
technických projektov; vyhľadávanie ropy alebo
ropný prieskum; servis počítačových programov;
prenájom počítačového softvéru; vypracovanie
stavebných výkresov; projektová činnosť; technická kontrola automobilov; technický prieskum;
skúšanie textilu; tvorba softvéru; udržiavanie
a vytváranie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov; urbanistické plánovanie;
biologický výskum; strojárky výskum; výskum
a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); vytváranie oblakov; výzdoba interiérov; zememeračstvo.

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

1191-2007
2.7.2007
9, 35, 38, 42
9 - Počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete.
35 - Príprava a vyhotovovanie daňových priznaní; fakturácia; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo (profesionálne).
38 - Poskytovanie prístupu do databáz; elektronická pošta; služby poskytované elektronickými
tabuľami (telekomunikačné služby); telefonická
komunikácia; telefonické služby.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových
stránkach); počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom
počítačového softvéru; prenájom webových serverov; vytváranie a udržiavanie počítačových
stránok (webových stránok) pre zákazníkov.

(540) Senza Limiti
(731) Senza Limiti s. r. o., Štefánikova 7, 811 07 Bratislava, SK;

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

1193-2007
2.7.2007
35, 41
35 - Maloobchodná činnosť s knihami.
41 - Informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o výchove a vzdelávaní; klubové služby (výchovno-zábavné); kluby zdravia (telesné cvičenia); knižnice (požičovne kníh); organizovanie a vedenie
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti
vzdelávania); poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových sietí; praktický výcvik (ukážky); prekladateľské služby; služby pre oddych a rekreáciu;
školenie; telesné cvičenie; poradenstvo pri voľbe
povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania);
výcvik; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie (online) kníh
a časopisov v elektronickej forme; výroba divadelných alebo iných predstavení; vyučovanie;
vzdelávanie.

(540)

(540)

(591) modrá, purpurová, svetlejšia purpurová
(731) DEXIA banka Slovensko a. s., Hodžova 11, 010 11
Žilina, SK;

(591) modrá, svetlosivá, tmavosivá
(731) Klub strieborných hláv, o. z., Dolná 7, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Pogran Viliam, JUDr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

1194-2007
2.7.2007
29, 39
29 - Mliečne výrobky.
39 - Balenie potravín.

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

(540)

(591) červená, modrá, zelená
(731) MILK-AGRO, spol. s r. o., Čapajevova 36, 080 46
Prešov, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1195-2007
2.7.2007
6, 35, 38, 40
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny, kovový stavebný materiál, prenosné stavby z kovu, kovový materiál pre železničné trate, kovové káble a drôty
neelektrické, kovové potrubia, rúry a fitingy, profily, kovové dosky, plechy a zvitky, kovové potreby zámočnícke a klampiarske, iné výrobky
z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom - veľkoobchod a maloobchod v oblasti uvedených tovarov, obchodný prieskum, poradenstvo v obchodnej činnosti, reklamná činnosť, obchodný manažment a obchodná administratíva.
38 - Telekomunikačné služby, prenájom telekomunikačných zariadení, návrh a realizácia počítačových sietí, poskytovanie pripojenia do siete
internet, vysielanie káblovej televízie.
40 - Spracovanie a úprava materiálov.

(731) Arminius s. r. o., Svätého Ladislava 178, 040 14
Košice, SK;

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

(591) sivá, oranžová
(731) Arminius s. r. o., Svätého Ladislava 178, 040 14
Košice, SK;
1196-2007
2.7.2007
6, 35, 38, 40
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny, kovový stavebný materiál, prenosné stavby z kovu, kovový materiál pre železničné trate, kovové káble a drôty
neelektrické, kovové potrubia, rúry a fitingy, profily, kovové dosky, plechy a zvitky, kovové potreby zámočnícke a klampiarske, iné výrobky
z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom - veľkoobchod a maloobchod v oblasti uvedených tovarov, obchodný prieskum, poradenstvo v obchodnej činnosti, reklamná činnosť, obchodný manažment a obchodná administratíva.
38 - Telekomunikačné služby, prenájom telekomu-nikačných zariadení, návrh a realizácia počítačových sietí, poskytovanie pripojenia do siete
internet, vysielanie káblovej televízie.
40 - Spracovanie a úprava materiálov.

(540) Arminius
(731) Arminius s. r. o., Svätého Ladislava 178, 040 14
Košice, SK;

1197-2007
2.7.2007
6, 35, 38, 40
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny, kovový stavebný materiál, prenosné stavby z kovu, kovový materiál pre železničné trate, kovové káble a drôty
neelektrické, kovové potrubia, rúry a fitingy, profily, kovové dosky, plechy a zvitky, kovové potreby zámočnícke a klampiarske, iné výrobky
z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom - veľkoobchod a maloobchod v oblasti uvedených tovarov, obchodný prieskum, poradenstvo v obchodnej činnosti, reklamná činnosť, obchodný manažment a obchodná administratíva.
38 - Telekomunikačné služby, prenájom telekomunikačných zariadení, návrh a realizácia počítačových sietí, poskytovanie pripojenia do siete
internet, vysielanie káblovej televízie.
40 - Spracovanie a úprava materiálov.

(540)

(540)

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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1209-2007
4.7.2007
1, 3, 5, 25
1 - Impregnačné chemické prípravky na tkaniny,
pleteniny, textilné vlákna, netkané textílie na priadze a nite.
3 - Toaletné a hygienické prípravky, napríklad gély,
emulzie, pasty, vody, prášky, patriace do tejto
triedy.
5 - Dezinfekčné prípravky na hygienické a lekárske účely, uplatnené napríklad pri plienkových
nohavičkách, hygienických vložkách, plienkach,
obrúskoch, uterákoch, vreckovkách, náplastiach,
obväzoch, maskách, zdravotníckych posteľovinách,
zdravotníckych textíliách, potravinové a nutričné
doplnky na liečebné účely.
25 - Textilné a odevné výrobky, najmä pančuchový tovar, ponožky a spodná bielizeň.

(540)

(731) NanoTrade s. r. o., Mozartova 178/12, 779 00
Olomouc, Nová Ulice, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

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

1212-2007
4.7.2007
10, 16, 20, 24, 35
10 - Nábytok špeciálne vyrobený na lekárske
účely, ortopedické výrobky uvedené v tejto triede, ortopedické matrace, matrace na lekárske účely, nafukovacie matrace na lekárske účely, vyhrievané elektrické podušky, prikrývky a matrace
na lekárske účely.
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16 - Firemné listiny, papiernický tovar, papierové
propagačné materiály, informačné brožúry, letáky,
prospekty, tlačivá, 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.
20 - Nábytok, kancelársky nábytok, chaise longue (čalúnené kreslo), nekovové kreslá, nekovové postele, nekovové taburetky, nekovové rozkladacie ležadlá, pohovky, nekovové kolísky,
nekovové koše, stoly, stoličky, lavice, pulty, stolárske výrobky, stolíky, zrkadlá, rámy, regály,
matrace, podušky, police, sedadlá, vešiaky na
odevy a šaty, interiérové žalúzie, rakvy, vitríny,
nekovové debny, nekovové nádoby, nekovové
schránky, nekovové hrany a kostry na nábytok,
drevené obaly na fľaše, drevené prepravky na fľaše, drevené sudy na stáčanie vína, nekovové trámy.
24 - Stolové textílie, čalúnnické látky, dverové
umelohmotné závesy, poťahy na nábytok, obliečky na matrace, obliečky na vankúše, záclonky,
textilné závesy, textilné utierky, 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.
35 - Maloobchodná činnosť v oblasti nábytkárskeho priemyslu, textilného priemyslu, odevného
priemyslu a módneho priemyslu; s nábytkom,
matracmi, ortopedickými výrobkami, s výrobkami z papiera, s gumou a výrobkami z gumy, s plastami a výrobkami z plastov, s kožou a výrobkami
z kože, 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) L. C. MANAGER s. r. o., Župčany 176, 080 01
Prešov, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

1221-2007
6.7.2007
9, 31, 35, 42
9 - Počítače, počítačový softvér.
31 - Krmivo pre zvieratá; kŕmne zmesi; prísady
do krmiva nie na lekárske účely; koncentráty a komponenty do krmiva; obilniny pre živočíšnu potrebu; poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach.

35 - Maloobchodné služby s tovarmi v uvedených triedach; reklama; reklama online v počítačovej komunikačnej sieti; podpora predaja pre
tretie osoby.
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačových programov na zostavenie kŕmnych dávok
pre zvieratá; inštalácia počítačových programov;
poradenstvo v oblasti počítačových programov;
aktualizovanie počítačových programov; obnovovanie počítačových databáz; prenájom počítačového softvéru; servis počítačových programov.
(540) FEEDSTAR
(731) BIOFEED, a. s., Železničný rad 6, 946 03 Kolárovo, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

1222-2007
6.7.2007
9, 31, 35, 42
9 - Počítače, počítačový softvér.
31 - Krmivo pre zvieratá; kŕmne zmesi; prísady
do krmiva nie na lekárske účely; koncentráty a komponenty do krmiva; obilniny pre živočíšnu potrebu; poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
35 - Maloobchodné služby s tovarmi v uvedených triedach; reklama; reklama online v počítačovej komunikačnej sieti; podpora predaja pre
tretie osoby.
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačových programov na zostavenie kŕmnych dávok
pre zvieratá; inštalácia počítačových programov;
poradenstvo v oblasti počítačových programov;
aktualizovanie počítačových programov; obnovovanie počítačových databáz; prenájom počítačového softvéru; servis počítačových programov.

(540) FEEDMAN
(731) BIOFEED, a. s., Železničný rad 6, 946 03 Kolárovo, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

1233-2007
9.7.2007
25, 26, 40
25 - Bielizeň; bundy; cyklistické oblečenie; detská výbavička; gymnastické (telocvičné) dresy;
kabáty; klobúky; kombiné; kombinézy na vodné
lyžovanie; korzety; kostýmy; obleky; košele;
kravaty; kúpacie plášte; lyžiarske topánky; maškarné kostýmy; oblečenie pre motoristov; nepremokavý odev; nohavice; oblečenie z kože; obuv;
odevy; opasky; papuče; peleríny; plavky; pleteniny (oblečenie); pletené svetre; pletiarsky tovar;
plášte; plážové oblečenie; podprsenky; pokrývky
hlavy; ponožky; potníky; pracovné plášte; pulóvre; pyžamá; pánske spodky; rukavice; rukávniky;
sandále; snímateľné goliere; spodničky; sukne;
svetre; tielka; vesty; topánky; tričká; turbany; vesty; vlnené šály; vrchné ošatenie; zástery; závoje;
šatky; šály; šaty; šilty na pokrývky hlavy; župany; čelenky; čiapky.
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26 - Drobnôstky (potreby na vyšívanie); elastické
pásky na pridržanie rukávov; elastické šnúrky;
flitre na odevy; galantérny tovar s výnimkou
priadzí; ganiere; volány; girlandy; gombíky; háčiky na korzety; háčiky na vyšívanie a háčkovanie; háčiky na živôtiky; čipky; lemovacie pásky
na záclony; lemovky; lemy; bordúry; obruby na
odevy; monogramy na označovanie bielizne; náramenné pásky; výložky; obruby; bordúry na
odevy; odznaky na odevy s výnimkou odznakov
z drahých kovov; opaskové pracky; ozdoby na
klobúky s výnimkou ozdôb z drahých kovov;
ozdoby na šaty; prižehľovacie textílie na opravu
textilu; strieborné výšivky; stužky; uzávery na
oblečenie; vypchávky; náplecníky odevov; výstuže golierov; zipsy; značky na bielizeň a šatstvo; šnúrky na opásanie.
40 - Krajčírstvo; šitie; apretovanie textílií; bielenie látok; farbenie kožušín; farbenie látok; farbenie textilu a textílií; informácie o úprave a spracovaní materiálov; lemovanie alebo obšívanie látok; lemovanie šiat; nekrčivá úprava šatstva; satinovanie kožušín; strihanie látok (strihová služba); vyšívanie; úprava a spracovanie textilu a textílií; úprava odevov.
(540)
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(731) ALPA, a. s., Hornoměstská 378, 594 25 Velké
Meziříčí, CZ;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

1246-2007
10.7.2007
3, 5
3 - Parfuméria, vonné oleje, kozmetika, najmä
prípravky na ošetrovanie pokožky, krémy, mlieka, gély, emulzie, vody a dezodoranty na osobnú
potrebu, toaletné prípravky, opaľovacie krémy,
mlieka, oleje, sprchovacie gély, vody po holení,
kozmetické prípravky, telové šampóny, prípravky na ošetrovanie a regeneráciu vlasov a vlasovej
pokožky, prípravky na umývanie a ošetrovanie
vlasov a pokožky rúk, vlasové vody, šampóny,
kondicionéry, tužidlá, masážne prípravky, regeneračné prípravky, masážne a regeneračné krémy, masážne a regeneračné emulzie, masážne
a regeneračné gély, prípravky na ústnu hygienu,
ústne vody, zubné pasty, zubné gély, mydlá, hygienické toaletné prípravky.
5 - Farmaceutické výrobky, kozmetické výrobky
na liečebné účely, repelentné prípravky.

(540)

(731) RUTEX TRADE, s. r. o., Drietoma č. p. 703, 913 03
Drietoma, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Priešťany, SK;

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

1245-2007
10.7.2007
3, 5
3 - Parfuméria, vonné oleje, kozmetika, najmä
prípravky na ošetrovanie pokožky, krémy, mlieka, gély, emulzie, vody a dezodoranty na osobnú
potrebu, toaletné prípravky, opaľovacie krémy,
mlieka, oleje, sprchovacie gély, vody po holení,
kozmetické prípravky, telové šampóny, prípravky na ošetrovanie a regeneráciu vlasov a vlasovej
pokožky, prípravky na umývanie a ošetrovanie
vlasov a pokožky rúk, vlasové vody, šampóny,
kondicionéry, tužidlá, masážne prípravky, regeneračné prípravky, masážne a regeneračné krémy, masážne a regeneračné emulzie, masážne
a regeneračné gély, prípravky na ústnu hygienu,
ústne vody, zubné pasty, zubné gély, mydlá, hygienické toaletné prípravky.
5 - Farmaceutické výrobky, kozmetické výrobky
na liečebné účely, repelentné prípravky.

(540)

(591) tmavomodrá, žltá, biela, svetlomodrá
(731) ALPA, a. s., Hornoměstská 378, 594 25 Velké
Meziříčí, CZ;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

1247-2007
10.7.2007
3, 5
3 - Parfuméria, vonné oleje, kozmetika, najmä
prípravky na ošetrovanie pokožky, krémy, mlieka, gély, emulzie, vody a dezodoranty na osobnú
potrebu, toaletné prípravky, opaľovacie krémy,
mlieka, oleje, sprchovacie gély, vody po holení,
kozmetické prípravky, telové šampóny, prípravky na ošetrovanie a regeneráciu vlasov a vlasovej
pokožky, prípravky na umývanie a ošetrovanie
vlasov a pokožky rúk, vlasové vody, šampóny,
kondicionéry, tužidlá, masážne prípravky, regeneračné prípravky, masážne a regeneračné krémy, masážne a regeneračné emulzie, masážne
a regeneračné gély, prípravky na ústnu hygienu,
ústne vody, zubné pasty, zubné gély, mydlá, hygienické toaletné prípravky.
5 - Farmaceutické výrobky, kozmetické výrobky
na liečebné účely, repelentné prípravky.

(540) 378
(731) ALPA, a. s., Hornoměstská 378, 594 25 Velké
Meziříčí, CZ;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(591) tmamodrá, žltá, biela, svetlomodrá
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9 (511)
(511)
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1248-2007
10.7.2007
3, 5
3 - Parfuméria, vonné oleje, kozmetika, najmä
prípravky na ošetrovanie pokožky, krémy, mlieka, gély, emulzie, vody a dezodoranty na osobnú
potrebu, toaletné prípravky, opaľovacie krémy,
mlieka, oleje, sprchovacie gély, vody po holení,
kozmetické prípravky, telové šampóny, prípravky na ošetrovanie a regeneráciu vlasov a vlasovej
pokožky, prípravky na umývanie a ošetrovanie
vlasov a pokožky rúk, vlasové vody, šampóny,
kondicionéry, tužidlá, masážne prípravky, regeneračné prípravky, masážne a regeneračné krémy, masážne a regeneračné emulzie, masážne
a regeneračné gély, prípravky na ústnu hygienu,
ústne vody, zubné pasty, zubné gély, mydlá, hygienické toaletné prípravky.
5 - Farmaceutické výrobky, kozmetické výrobky
na liečebné účely, repelentné prípravky.

(540) APIKO
(731) ALPA, a. s., Hornoměstská 378, 594 25 Velké
Meziříčí, CZ;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

1262-2007
12.7.2007
29, 32
29 - Kompóty, tepelne spracovaná zelenina (sterilizované zeleninové zmesi a šaláty).
32 - Ovocné mušty a šťavy a iné nealkoholické
nápoje, sirupy konzumné a limonádové.

(540)

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

1267-2007
13.7.2007
30
30 - Káva, kávové výťažky, kávové náhradky na
báze rastlín, nepražená káva, kávové príchuti,
instantná káva, kávovinové náhradky, kávové nápoje, mliečne kávové nápoje.

(540)

(591) biela, hnedá, zlatá, červená, čierna, strieborná,
sivá, svetlosivá
(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)

(540)

1282-2007
16.7.2007
16, 35, 39, 40, 41
16 - Noviny, časopisy (periodiká).
35 - Reklama (reklamná a propagačná činnosť).
39 - Doručovanie novín a časopisov.
40 - Tlač, tlačiarenské služby.
41 - Vydavateľská činnosť.

KOMFORT - REGIONÁLNE
INFORMAČNÉ NOVINY

(731) DION SLOVAKIA, s. r. o., Kapitulská 374, 946 39
Iža, SK;

(731) Konzerváreň Turzovka, spol. s r. o., Jašíkova 55,
023 54 Turzovka, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

1264-2007
13.7.2007
33
33 - Vodka.

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

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

1306-2007
19.7.2007
35, 36, 37, 42, 43, 45
35 - Administratívna správa hotelov; spravovanie
hotelov; hospodárske, ekonomické predpovede;
obchodné alebo podnikateľské informácie; štatistické kompilácie; prenájom kancelárskych strojov
a zariadenia; obchodná správa licencií výrobkov
a služieb pre tretie osoby; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; profesionálne obchodné
alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; odborné obchodné poradenstvo; hospodárske alebo ekonomické
predpovede; prenájom reklamných priestorov;
prieskum trhu; obchodný prieskum; poradenské
služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; poradenstvo pri vedení podnikov.
36 - Prenájom bytov; finančné poradenstvo; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; oceňovanie nehnuteľností; prenájom bytov; prenájom
kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; správcovstvo.
37 - Stavebné informácie; stavebníctvo (stavebná
činnosť); stavebný dozor.
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42 - Projektovanie stavieb; vypracovanie stavebných výkresov; štúdie technických projektov,
projektová činnosť; architektonické poradenstvo;
poradenstvo v oblasti úspory energie.
43 - Hotelierske služby; penzióny; poskytovanie
hotelového ubytovania; ubytovacie kancelárie
(hotely, penzióny); prenájom prechodného ubytovania.
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti.

32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, nealkoholické aperitívy, príchuti na
výrobu nealko nápojov, sirupy na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje, ovocné a zeleninové šťavy a džúsy, nealkoholické nápoje na
báze čaju, nealkoholické extrakty z čaju a bylín,
pivo, prášky na prípravu šumivých nápojov.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; víno, brandy,
koktaily alkoholické, destilované nápoje, alkoholické extrakty, likéry a pálenky, liehoviny, alkoholické extrakty z čaju a bylín.
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov,
domácich potrieb, kozmetiky a spotrebného tovaru, poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb, poradenstvo a manažment pre podniky, dekorácia a aranžovanie
výkladov, obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely, rozširovanie reklamných oznamov, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
distribúcia vzoriek, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prenájom reklamných materiálov,
uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, televízna reklama, reklamné agentúry, organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch,
podpora predaja (pre tretie osoby), spracovanie
textov, ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru
prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri
podnikaní, podnikateľské informácie, reklamná
a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, sprostredkovanie
v obchodných vzťahoch, služby riadenia ľudských
zdrojov, zásielkové reklamné služby.

(540)

(591) čierna, sivá
(731) BZ, spol. s r. o., Kapitulská 15, 811 01 Bratislava, SK;

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

1311-2007
19.7.2007
7
7 - Motory určené na pohon lietadiel, lodí a pozemných stacionárnych zariadení a ich náhradné
diely.

(540) PRATT & WHITNEY
(731) United Technologies Corporation, United Technologies Building, One Financial Plaza, Hartford,
Connecticut 06010, US;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;

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

1322-2007
20.7.2007
5, 31
5 - Veterinárne prípravky a lieky.
31 - Krmivo a prísady do krmív pre zvieratá.

(540) AKVIT
(731) Pharma Aktiva GmbH, Esperantostr. 12, D-77704
Oberkirch, DE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1323-2007
20.7.2007
16, 32, 33, 35
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre 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.

145

(540) KORD
(731) KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1324-2007
20.7.2007
6, 12, 19, 20, 35, 37
6 - Kovové parkovacie konštrukcie na bicykle,
kovové stojany, kovové parkovacie konštrukcie,
kovové stavebné konštrukcie, oceľové konštrukcie, kovové stĺpy, mreže kovové, kovania na nábytok, kovové prenosné konštrukcie, kovové
konštrukcie, kovové koše, kovové lamely, kovové laná, kovové madlá, kovové markízy, kovové
obloženie stavebné, kovové obloženie vnútorné
lamelové, kovové oplotenie, kovové pletivo, pletivo drôtené, kovové poštové schránky, kovové
prefabrikáty stavebné, kovové prezliekacie kabíny, priečky kovových zábradlí, kovové priečky
stavebné, kovové reklamné stĺpy, rolety oceľové,
rolety vonkajšie kovové, kovové stupne schodíšť,
kovové schody, schodište kovové, kovové schránky, kovové skleníkové konštrukcie, kovové skrin-
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ky, stĺpy reklamné kovové, stavebné konštrukcie
kovové, zvodidlá cestné kovové, kovové telefónne búdky, zábradlia kovové, kovové žalúzie, kovové odpadkové koše, kovové zastávkové prístrešky, informačné skrine kovové, mreže k stromom
kovové, zastávkové označníky kovové, zahradzovacie stĺpiky kovové, kovové predajné stánky,
popolníky určené na umiestnenie vo verejných
priestoroch kovové, kovové pamätné dosky, kovové prvky mestského mobiliára.
12 - Stojany bicyklov, stojany motocyklov, 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 pre pozemné vozidlá, ozubené kolesá, súkolesia na bicykle, poťahy na sedadlá bicyklov
a motocyklov, príslušenstvo na bicykle, reduktory (redukčné ozubené súkolesia pre 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, bicykle, smerovky na bicykle, stojany
na bicykle, blatníky, bicyklové reťaze, bicyklové
ťahadlá riadenia, bicyklové pneumatiky, duše na
bicykle, súkolesia, ozubené kolesá na bicykle,
bicyklové brzdy, bicyklové alebo motocyklové
blatníky, ráfiky na bicykle, kľuky na bicykle, bicyklové hlavy, pedále na bicykle, pumpy na bicykle, špice na bicykle, kolesá na bicykle, bicyklové sedadlá, bicyklové stojany, zvončeky na bicykle, ochranné siete na dámske bicykle, spätné
zrkadlá, rámy na bicykle, poťahy na sedadlá bicyklov a motocyklov, galusky na bicykle.
19 - Nekovové stojany, inzertné stĺpy s výnimkou kovových, reklamné stĺpy s výnimkou kovových, nekovové reklamné panely s výnimkou
svetelných, nekovové parkovacie stojany.
20 - Stojany z dreva a plastov, veľkoplošné a maloplošné reklamné pútače z dreva alebo plastov,
tabule, fólie, tyče a spojovacie prostriedky rozoberateľného a nerozoberateľného spojenia z dreva a plastov, drevené parkovacie stojany.
35 - Maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými
v triedach 6, 12, 19 a 20, veľkoobchodná činnosť
s tovarmi uvedenými v triedach 6, 12, 19 a 20,
marketing, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, podpora predaja pre
tretie osoby, prieskum trhu, prieskum verejnej
mienky, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov
medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), spracovanie textov, reklamná a propagačná činnosť, sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja reklamných predmetov, vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch,
prenájom reklamných tabúľ, prenájom reklamných cyklostojanov s prenajímateľnou reklamnou
tabuľou, vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a pe-

riodických a neperiodických publikácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, obchodné
a podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, marketingové štúdie, obchodný
a podnikateľský prieskum, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, podpora predaja
(pre tretie osoby), organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely,
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, vydávanie a rozširovanie reklamných
textov, vydávanie reklamných alebo náborových
textov, zásielkové reklamné služby, zbieranie
údajov do počítačových databáz, zoraďovanie
údajov v počítačových databázach, sprostredkovanie obchodu s tovarom uvedeným v triedach 6,
12, 19 a 20, obchodné sprostredkovanie služieb
uvedených v triede 37.
37 - Oprava opotrebovaných alebo poškodených
bicyklov, servis, opravy, údržba a montáž výrobkov uvedených v triede 6, 12, 19 a 20.
(540) A-CYCLOSTAND
(731) Zálešák Jaromír, Komenského 57, 909 01 Skalica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1325-2007
20.7.2007
39
39 - Kamiónová nákladná doprava; prepravné služby.

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

1326-2007
23.7.2007
9, 16, 41
9 - Zariadenia na prenášanie zvuku, zvukové
prehrávacie zariadenia, prehrávače, zvukové nahrávky (nosiče), kompaktné disky, zvukové nahrávacie zariadenia, prenosný prehrávač, vyučovacie prístroje, prehrávač kompaktných diskov,
okuliare.
16 - Tlačoviny, väzby na knihy, časopisy, obaly,
noviny, knihy, publikácie, periodiká, tlačivá, vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení, príručky, prospekty, plagáty.
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní, vydávanie kníh, školenie, vzdelávanie, vyučovanie, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav,
prenájom audionahrávok, skúšanie, preskúšavanie, prekladateľské služby, akadémie, organizovanie a vedenie seminárov, vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme.

(540)

(591) oranžová, žltá, čierna
(731) Hemisféry, s. r. o., Prievozská 18, 824 51 Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

35 - Marketing, reklamné služby, inzertné služby,
komercionalizácia a publicita v uvedených publikáciách a katalógoch.
38 - Komunikácia prostredníctvom a/alebo medzi
počítačmi a počítačovými terminálmi, prenos odkazov a informácií pomocou počítačov, zaistenie
prístupu do databáz, poskytovanie online prístupových služieb, prenos informácií pomocou počítačových sietí, komunikácia pomocou siete internet, dátové telekomunikačné služby, šírenie softvéru prostredníctvom počítačových sietí.
39 - Distribúcia tlačiarenských výrobkov všetkého druhu a informácií na všetkých druhoch nosičov.
41 - Vydavateľstvo a nakladateľstvo s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov.

1327-2007
23.7.2007
45
45 - Právne služby poskytované jednotlivcom, združeniam, organizáciám a podnikom.

(540)

(591) modrá (tyrkysová), sivá, tmavomodrá
(731) Právne centrum s. r. o., Žilinská 8, 811 05 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1328-2007
23.7.2007
43
43 - Reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie.

(540) Hotel Kristína
(731) Kusovský Juraj, Pod Hájom 957/13, 018 41 Dubnica nad Váhom, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1330-2007
23.7.2007
38, 41
38 - Televízne vysielanie.
41 - Televízna zábava; výroba rozhlasových a televíznych programov.

(540) PANELÁK
(731) STUDIO 1307, spol. s r. o., Puškinova 6, 902 01
Pezinok, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1346-2007
23.7.2007
9, 16, 35, 38, 39, 41
9 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, noviny, inzertné
noviny, ročenky na všetkých druhoch elektronických nosičov vrátane zoznamov liekov, adries
lekární a informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť, zvukové záznamy, obrazové záznamy, záznamy dát, nosiče, hlavne platne, diskety,
pásky, kazety, zásobníky a karty nesúce záznam
alebo určené na nahrávanie zvukového záznamu,
videozáznamu, záznamu dát, pojmov, hier, grafov, textov, programov a informácií, počítačové
programy a hry, videohry, elektronické hry používané výhradne v spojení s televíznym prijímačom, pamäťové nosiče, kompaktné disky, CD-ROM nosiče, elektricky, magneticky a opticky
zaznamenané dáta pre počítače, softvér, všetko
patriace do tejto triedy.
16 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, ročenky, tlačiarenské výrobky všetkých druhov, noviny, inzertné noviny, diáre, mapy, skladačky, manuály spolu so zoznamami liekov, adries lekární a zdravotníckych informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť, všetko patriace do tejto triedy.
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(540) Miestne Zlaté stránky
(731) MEDIATEL, spol. s r. o., Prešovská 38/B, 821 02
Bratislava, SK;

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

1347-2007
23.7.2007
9, 16, 35, 38, 39, 41
9 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, noviny, inzertné
noviny, ročenky na všetkých druhoch elektronických nosičov vrátane zoznamov liekov, adries
lekární a informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť, zvukové záznamy, obrazové záznamy, záznamy dát, nosiče, hlavne platne, diskety,
pásky, kazety, zásobníky a karty nesúce záznam
alebo určené na nahrávanie zvukového záznamu,
videozáznamu, záznamu dát, pojmov, hier, grafov,
textov, programov a informácií, počítačové programy a hry, videohry, elektronické hry používané
výhradne v spojení s televíznym prijímačom, pamäťové nosiče, kompaktné disky, CD-ROM nosiče, elektricky, magneticky a opticky zaznamenané dáta pre počítače, softvér, všetko patriace
do tejto triedy.
16 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, ročenky, tlačiarenské výrobky všetkých druhov, noviny, inzertné noviny, diáre, mapy, skladačky, manuály spolu so zoznamami liekov, adries lekární a zdravotníckych informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť, všetko patriace do tejto triedy.
35 - Marketing, reklamné služby, inzertné služby,
komercionalizácia a publicita v uvedených publikáciách a katalógoch.
38 - Komunikácia prostredníctvom a/alebo medzi
počítačmi a počítačovými terminálmi, prenos odkazov a informácií pomocou počítačov, zaistenie prístupu do databáz, poskytovanie online prístupových služieb, prenos informácií pomocou počítačových sietí, komunikácia pomocou siete internet,
dátové telekomunikačné služby, šírenie softvéru
prostredníctvom počítačových sietí.
39 - Distribúcia tlačiarenských výrobkov všetkého
druhu a informácií na všetkých druhoch nosičov.
41 - Vydavateľstvo a nakladateľstvo s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov.

(540) Zlaté stránky OnLine
(731) MEDIATEL, spol. s r. o., Prešovská 38/B, 821 02
Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)
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1348-2007
23.7.2007
9, 16, 35, 38, 39, 41
9 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, noviny, inzertné
noviny, ročenky na všetkých druhoch elektronických nosičov vrátane zoznamov liekov, adries
lekární a informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť, zvukové záznamy, obrazové záznamy, záznamy dát, nosiče, hlavne platne, diskety,
pásky, kazety, zásobníky a karty nesúce záznam
alebo určené na nahrávanie zvukového záznamu,
videozáznamu, záznamu dát, pojmov, hier, grafov,
textov, programov a informácií, počítačové programy a hry, videohry, elektronické hry používané výhradne v spojení s televíznym prijímačom,
pamäťové nosiče, kompaktné disky, CD-ROM nosiče, elektricky, magneticky a opticky zaznamenané dáta pre počítače, softvér, všetko patriace
do tejto triedy.
16 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, ročenky, tlačiarenské výrobky všetkých druhov, noviny, inzertné noviny, diáre, mapy, skladačky, manuály spolu so zoznamami liekov, adries lekární a zdravotníckych informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť, všetko patriace do tejto triedy.
35 - Marketing, reklamné služby, inzertné služby,
komercionalizácia a publicita v uvedených publikáciách a katalógoch.
38 - Komunikácia prostredníctvom a/alebo medzi
počítačmi a počítačovými terminálmi, prenos odkazov a informácií pomocou počítačov, zaistenie
prístupu do databáz, poskytovanie online prístupových služieb, prenos informácií pomocou počítačových sietí, komunikácia pomocou siete internet, dátové telekomunikačné služby, šírenie softvéru prostredníctvom počítačových sietí.
39 - Distribúcia tlačiarenských výrobkov všetkého
druhu a informácií na všetkých druhoch nosičov.
41 - Vydavateľstvo a nakladateľstvo s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov.

(540) Žlté stránky OnLine
(731) MEDIATEL, spol. s r. o., Prešovská 38/B, 821 02
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1349-2007
23.7.2007
9, 16, 35, 38, 39, 41
9 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, noviny, inzertné
noviny, ročenky na všetkých druhoch elektronických nosičov vrátane zoznamov liekov, adries
lekární a informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť, zvukové záznamy, obrazové záznamy, záznamy dát, nosiče, hlavne platne, diskety,
pásky, kazety, zásobníky a karty nesúce záznam
alebo určené na nahrávanie zvukového záznamu,
videozáznamu, záznamu dát, pojmov, hier, grafov, textov, programov a informácií, počítačové
programy a hry, videohry, elektronické hry používané výhradne v spojení s televíznym prijímačom, pamäťové nosiče, kompaktné disky, CD-ROM nosiče, elektricky, magneticky a opticky
zaznamenané dáta pre počítače, softvér, všetko
patriace do tejto triedy.

16 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, ročenky, tlačiarenské výrobky všetkých druhov, noviny, inzertné noviny, diáre, mapy, skladačky, manuály spolu so zoznamami liekov, adries lekární a zdravotníckych informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť, všetko patriace do tejto triedy.
35 - Marketing, reklamné služby, inzertné služby, komercionalizácia a publicita v uvedených
publikáciách a katalógoch.
38 - Komunikácia prostredníctvom a/alebo medzi
počítačmi a počítačovými terminálmi, prenos odkazov a informácií pomocou počítačov, zaistenie
prístupu do databáz, poskytovanie online prístupových služieb, prenos informácií pomocou počítačových sietí, komunikácia pomocou siete internet, dátové telekomunikačné služby, šírenie softvéru prostredníctvom počítačových sietí.
39 - Distribúcia tlačiarenských výrobkov všetkého
druhu a informácií na všetkých druhoch nosičov.
41 - Vydavateľstvo a nakladateľstvo s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov.
(540) Yellow Pages OnLine
(731) MEDIATEL, spol. s r. o., Prešovská 38/B, 821 02
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1350-2007
23.7.2007
9, 16, 35, 38, 39, 41
9 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, noviny, inzertné noviny, ročenky na všetkých druhoch elektronických
nosičov vrátane zoznamov liekov, adries lekární
a informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť, zvukové záznamy, obrazové záznamy,
záznamy dát, nosiče, hlavne platne, diskety, pásky, kazety, zásobníky a karty nesúce záznam alebo určené na nahrávanie zvukového záznamu,
videozáznamu, záznamu dát, pojmov, hier, grafov,
textov, programov a informácií, počítačové programy a hry, videohry, elektronické hry používané
výhradne v spojení s televíznym prijímačom,
pamäťové nosiče, kompaktné disky, CD-ROM
nosiče, elektricky, magneticky a opticky zaznamenané dáta pre počítače, softvér, všetko patriace do tejto triedy.
16 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, ročenky, tlačiarenské výrobky všetkých druhov, noviny, inzertné noviny, diáre, mapy, skladačky, manuály spolu so zoznamami liekov, adries lekární a zdravotníckych informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť, všetko patriace do tejto triedy.
35 - Marketing, reklamné služby, inzertné služby, komercionalizácia a publicita v uvedených
publikáciách a katalógoch.
38 - Komunikácia prostredníctvom a/alebo medzi
počítačmi a počítačovými terminálmi, prenos odkazov a informácií pomocou počítačov, zaistenie
prístupu do databáz, poskytovanie online prístupových služieb, prenos informácií pomocou počítačových sietí, komunikácia pomocou siete internet, dátové telekomunikačné služby, šírenie softvéru prostredníctvom počítačových sietí.
39 - Distribúcia tlačiarenských výrobkov všetkého
druhu a informácií na všetkých druhoch nosičov.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
41 - Vydavateľstvo a nakladateľstvo s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov.
(540)

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

(731) MEDIATEL, spol. s r. o., Prešovská 38/B, 821 02
Bratislava, SK;

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

1351-2007
23.7.2007
9, 16, 35, 38, 39, 41
9 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, noviny, inzertné
noviny, ročenky na všetkých druhoch elektronických nosičov vrátane zoznamov liekov, adries
lekární a informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť, zvukové záznamy, obrazové záznamy, záznamy dát, nosiče, hlavne platne, diskety,
pásky, kazety, zásobníky a karty nesúce záznam
alebo určené na nahrávanie zvukového záznamu,
videozáznamu, záznamu dát, pojmov, hier, grafov, textov, programov a informácií, počítačové
programy a hry, videohry, elektronické hry používané výhradne v spojení s televíznym prijímačom, pamäťové nosiče, kompaktné disky, CD-ROM nosiče, elektricky, magneticky a opticky
zaznamenané dáta pre počítače, softvér, všetko
patriace do tejto triedy.
16 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, ročenky, tlačiarenské výrobky všetkých druhov, noviny, inzertné noviny, diáre, mapy, skladačky, manuály spolu so zoznamami liekov, adries lekární a zdravotníckych informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť, všetko patriace do tejto triedy.
35 - Marketing, reklamné služby, inzertné služby,
komercionalizácia a publicita v uvedených publikáciách a katalógoch.
38 - Komunikácia prostredníctvom a/alebo medzi
počítačmi a počítačovými terminálmi, prenos odkazov a informácií pomocou počítačov, zaistenie
prístupu do databáz, poskytovanie online prístupových služieb, prenos informácií pomocou počítačových sietí, komunikácia pomocou siete internet, dátové telekomunikačné služby, šírenie softvéru prostredníctvom počítačových sietí.
39 - Distribúcia tlačiarenských výrobkov všetkého
druhu a informácií na všetkých druhoch nosičov.
41 - Vydavateľstvo a nakladateľstvo s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov.

(540)

(731) MEDIATEL, spol. s r. o., Prešovská 38/B, 821 02
Bratislava, SK;
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1352-2007
23.7.2007
9, 16, 35, 38, 39, 41
9 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, noviny, inzertné noviny, ročenky na všetkých druhoch elektronických nosičov vrátane zoznamov liekov, adries lekární a informácií určených pre laickú aj odbornú
verejnosť, zvukové záznamy, obrazové záznamy,
záznamy dát, nosiče, hlavne platne, diskety, pásky, kazety, zásobníky a karty nesúce záznam alebo určené na nahrávanie zvukového záznamu,
videozáznamu, záznamu dát, pojmov, hier, grafov, textov, programov a informácií, počítačové
programy a hry, videohry, elektronické hry používané výhradne v spojení s televíznym prijímačom, pamäťové nosiče, kompaktné disky, CD-ROM nosiče, elektricky, magneticky a opticky
zaznamenané dáta pre počítače, softvér, všetko
patriace do tejto triedy.
16 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, ročenky, tlačiarenské výrobky všetkých druhov, noviny, inzertné noviny, diáre, mapy, skladačky, manuály spolu so zoznamami liekov, adries lekární a zdravotníckych informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť, všetko patriace do tejto triedy.
35 - Marketing, reklamné služby, inzertné služby, komercionalizácia a publicita v uvedených
publikáciách a katalógoch.
38 - Komunikácia prostredníctvom a/alebo medzi
počítačmi a počítačovými terminálmi, prenos odkazov a informácií pomocou počítačov, zaistenie
prístupu do databáz, poskytovanie online prístupových služieb, prenos informácií pomocou počítačových sietí, komunikácia pomocou siete internet, dátové telekomunikačné služby, šírenie softvéru prostredníctvom počítačových sietí.
39 - Distribúcia tlačiarenských výrobkov všetkého
druhu a informácií na všetkých druhoch nosičov.
41 - Vydavateľstvo a nakladateľstvo s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov.

(540)

(731) MEDIATEL, spol. s r. o., Prešovská 38/B, 821 02
Bratislava, SK;

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

1353-2007
23.7.2007
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, noviny, inzertné
noviny, ročenky na všetkých druhoch elektronických nosičov vrátane zoznamov liekov, adries lekární a informácií určených pre laickú aj odbornú
verejnosť, zvukové záznamy, obrazové záznamy, záznamy dát, nosiče, hlavne platne, diskety,
pásky, kazety, zásobníky a karty nesúce záznam
alebo určené na nahrávanie zvukového záznamu,
videozáznamu, záznamu dát, pojmov, hier, grafov,
textov, programov a informácií, počítačové programy a hry, videohry, elektronické hry používané
výhradne v spojení s televíznym prijímačom, pa-
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mäťové nosiče, kompaktné disky, CD-ROM nosiče, elektricky, magneticky a opticky zaznamenané dáta pre počítače, softvér, všetko patriace
do tejto triedy.
16 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, ročenky, tlačiarenské výrobky všetkých druhov, noviny, inzertné noviny, diáre, mapy, skladačky, manuály spolu so zoznamami liekov, adries lekární a zdravotníckych informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť, všetko patriace do tejto triedy.
35 - Marketing, reklamné služby, inzertné služby, komercionalizácia a publicita v uvedených
publikáciách a katalógoch.
38 - Komunikácia prostredníctvom a/alebo medzi
počítačmi a počítačovými terminálmi, prenos odkazov a informácií pomocou počítačov, zaistenie
prístupu do databáz, poskytovanie online prístupových služieb, prenos informácií pomocou počítačových sietí, komunikácia pomocou siete internet, dátové telekomunikačné služby, šírenie softvéru prostredníctvom počítačových sietí.
39 - Distribúcia tlačiarenských výrobkov všetkého
druhu a informácií na všetkých druhoch nosičov.
41 - Vydavateľstvo a nakladateľstvo s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov.
42 - Vývoj výpočtovej techniky, konzultácia (odborné poradenstvo) v oblasti výpočtovej techniky,
konzultačná a poradenská činnosť v odboroch
a službách uvedených v triede 42.

(540) ZLATÝ ADRESÁR
(731) MEDIATEL, spol. s r. o., Prešovská 38/B, 821 02
Bratislava, SK;

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

1354-2007
23.7.2007
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, noviny, inzertné
noviny, ročenky na všetkých druhoch elektronických nosičov vrátane zoznamov liekov, adries
lekární a informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť, zvukové záznamy, obrazové záznamy, záznamy dát, nosiče, hlavne platne, diskety,
pásky, kazety, zásobníky a karty nesúce záznam
alebo určené na nahrávanie zvukového záznamu,
videozáznamu, záznamu dát, pojmov, hier, grafov, textov, programov a informácií, počítačové
programy a hry, videohry, elektronické hry používané výhradne v spojení s televíznym prijímačom, pamäťové nosiče, kompaktné disky, CD-ROM nosiče, elektricky, magneticky a opticky
zaznamenané dáta pre počítače, softvér, všetko
patriace do tejto triedy.
16 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, ročenky, tlačiarenské výrobky všetkých druhov, noviny, inzertné noviny, diáre, mapy, skladačky, manuály spolu so zoznamami liekov, adries lekární a zdravotníckych informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť, všetko patriace do tejto triedy.
35 - Marketing, reklamné služby, inzertné služby, komercionalizácia a publicita v uvedených
publikáciách a katalógoch.

38 - Komunikácia prostredníctvom a/alebo medzi
počítačmi a počítačovými terminálmi, prenos odkazov a informácií pomocou počítačov, zaistenie
prístupu do databáz, poskytovanie online prístupových služieb, prenos informácií pomocou počítačových sietí, komunikácia pomocou siete internet, dátové telekomunikačné služby, šírenie softvéru prostredníctvom počítačových sietí.
39 - Distribúcia tlačiarenských výrobkov všetkého
druhu a informácií na všetkých druhoch nosičov.
41 - Vydavateľstvo a nakladateľstvo s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov.
42 - Vývoj výpočtovej techniky, konzultácia (odborné poradenstvo) v oblasti výpočtovej techniky,
konzultačná a poradenská činnosť v odboroch
a službách uvedených v triede 42.
(540) ŽLTÝ KONTAKT
(731) MEDIATEL, spol. s r. o., Prešovská 38/B, 821 02
Bratislava, SK;

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

1355-2007
23.7.2007
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, noviny, inzertné
noviny, ročenky na všetkých druhoch elektronických nosičov vrátane zoznamov liekov, adries
lekární a informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť, zvukové záznamy, obrazové záznamy, záznamy dát, nosiče, hlavne platne, diskety,
pásky, kazety, zásobníky a karty nesúce záznam
alebo určené na nahrávanie zvukového záznamu,
video záznamu, záznamu dát, pojmov, hier, grafov, textov, programov a informácií, počítačové
programy a hry, videohry, elektronické hry používané výhradne v spojení s televíznym prijímačom, pamäťové nosiče, kompaktné disky, CD-ROM nosiče, elektricky, magneticky a opticky
zaznamenané dáta pre počítače, softvér, všetko
patriace do tejto triedy.
16 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, ročenky, tlačiarenské výrobky všetkých druhov, noviny, inzertné noviny, diáre, mapy, skladačky, manuály spolu so zoznamami liekov, adries lekární a zdravotníckych informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť, všetko patriace do tejto triedy.
35 - Marketing, reklamné služby, inzertné služby, komercionalizácia a publicita v uvedených
publikáciách a katalógoch.
38 - Komunikácia prostredníctvom a/alebo medzi
počítačmi a počítačovými terminálmi, prenos odkazov a informácií pomocou počítačov, zaistenie
prístupu do databáz, poskytovanie online prístupových služieb, prenos informácií pomocou počítačových sietí, komunikácia pomocou siete internet, dátové telekomunikačné služby, šírenie softvéru prostredníctvom počítačových sietí.
39 - Distribúcia tlačiarenských výrobkov všetkého
druhu a informácií na všetkých druhoch nosičov.
41 - Vydavateľstvo a nakladateľstvo s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov.
42 - Vývoj výpočtovej techniky, konzultácia (odborné poradenstvo) v oblasti výpočtovej techniky,
konzultačná a poradenská činnosť v odboroch
a službách uvedených v triede 42.
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bo určené na nahrávanie zvukového záznamu,
videozáznamu, záznamu dát, pojmov, hier, grafov,
textov, programov a informácií, počítačové programy a hry, videohry, elektronické hry používané
výhradne v spojení s televíznym prijímačom,
pamäťové nosiče, kompaktné disky, CD-ROM
nosiče, elektricky, magneticky a opticky zaznamenané dáta pre počítače, softvér, všetko patriace do tejto triedy.
16 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, ročenky, tlačiarenské výrobky všetkých druhov, noviny, inzertné noviny, diáre, mapy, skladačky, manuály spolu so zoznamami liekov, adries lekární a zdravotníckych informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť, všetko patriace do tejto triedy.
35 - Marketing, reklamné služby, inzertné služby, komercionalizácia a publicita v uvedených
publikáciách a katalógoch.
38 - Komunikácia prostredníctvom a/alebo medzi
počítačmi a počítačovými terminálmi, prenos odkazov a informácií pomocou počítačov, zaistenie
prístupu do databáz, poskytovanie online prístupových služieb, prenos informácií pomocou počítačových sietí, komunikácia pomocou siete internet, dátové telekomunikačné služby, šírenie softvéru prostredníctvom počítačových sietí.
39 - Distribúcia tlačiarenských výrobkov všetkého
druhu a informácií na všetkých druhoch nosičov.
41 - Vydavateľstvo a nakladateľstvo s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov.
42 - Vývoj výpočtovej techniky, konzultácia (odborné poradenstvo) v oblasti výpočtovej techniky,
konzultačná a poradenská činnosť v odboroch
a službách uvedených v triede 42.

(540) ŽLTÁ KNIHA
(731) MEDIATEL, spol. s r. o., Prešovská 38/B, 821 02
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1356-2007
23.7.2007
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, noviny, inzertné
noviny, ročenky na všetkých druhoch elektronických nosičov vrátane zoznamov liekov, adries lekární a informácií určených pre laickú aj odbornú
verejnosť, zvukové záznamy, obrazové záznamy,
záznamy dát, nosiče, hlavne platne, diskety, pásky, kazety, zásobníky a karty nesúce záznam alebo určené na nahrávanie zvukového záznamu,
videozáznamu, záznamu dát, pojmov, hier, grafov,
textov, programov a informácií, počítačové programy a hry, videohry, elektronické hry používané
výhradne v spojení s televíznym prijímačom, pamäťové nosiče, kompaktné disky, CD-ROM nosiče, elektricky, magneticky a opticky zaznamenané dáta pre počítače, softvér, všetko patriace
do tejto triedy.
16 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, ročenky, tlačiarenské výrobky všetkých druhov, noviny, inzertné noviny, diáre, mapy, skladačky, manuály spolu so zoznamami liekov, adries lekární a zdravotníckych informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť, všetko patriace do tejto triedy.
35 - Marketing, reklamné služby, inzertné služby, komercionalizácia a publicita v uvedených
publikáciách a katalógoch.
38 - Komunikácia prostredníctvom a/alebo medzi
počítačmi a počítačovými terminálmi, prenos odkazov a informácií pomocou počítačov, zaistenie
prístupu do databáz, poskytovanie online prístupových služieb, prenos informácií pomocou počítačových sietí, komunikácia pomocou siete internet, dátové telekomunikačné služby, šírenie softvéru prostredníctvom počítačových sietí.
39 - Distribúcia tlačiarenských výrobkov všetkého
druhu a informácií na všetkých druhoch nosičov.
41 - Vydavateľstvo a nakladateľstvo s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov.
42 - Vývoj výpočtovej techniky, konzultácia (odborné poradenstvo) v oblasti výpočtovej techniky, konzultačná a poradenská činnosť v odboroch a službách uvedených v triede 42.

(540) ŽLTÝ ZOZNAM
(731) MEDIATEL, spol. s r. o., Prešovská 38/B, 821 02
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1357-2007
23.7.2007
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, noviny, inzertné
noviny, ročenky na všetkých druhoch elektronických nosičov vrátane zoznamov liekov, adries lekární a informácií určených pre laickú aj odbornú
verejnosť, zvukové záznamy, obrazové záznamy,
záznamy dát, nosiče, hlavne platne, diskety, pásky, kazety, zásobníky a karty nesúce záznam ale-
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(540) ŽLTÝ KATALÓG
(731) MEDIATEL, spol. s r. o., Prešovská 38/B, 821 02
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1358-2007
23.7.2007
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, noviny, inzertné
noviny, ročenky na všetkých druhoch elektronických nosičov vrátane zoznamov liekov, adries lekární a informácií určených pre laickú aj odbornú
verejnosť, zvukové záznamy, obrazové záznamy,
záznamy dát, nosiče, hlavne platne, diskety, pásky, kazety, zásobníky a karty nesúce záznam alebo určené na nahrávanie zvukového záznamu,
videozáznamu, záznamu dát, pojmov, hier, grafov,
textov, programov a informácií, počítačové programy a hry, videohry, elektronické hry používané
výhradne v spojení s televíznym prijímačom,
pamäťové nosiče, kompaktné disky, CD-ROM
nosiče, elektricky, magneticky a opticky zaznamenané dáta pre počítače, softvér, všetko patriace do tejto triedy.
16 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, ročenky, tlačiarenské výrobky všetkých druhov, noviny, inzertné noviny, diáre, mapy, skladačky, manuály spolu so zoznamami liekov, adries lekární a zdravotníckych informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť, všetko patriace do tejto triedy.
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35 - Marketing, reklamné služby, inzertné služby,
komercionalizácia a publicita v uvedených publikáciách a katalógoch.
38 - Komunikácia prostredníctvom a/alebo medzi
počítačmi a počítačovými terminálmi, prenos odkazov a informácií pomocou počítačov, zaistenie
prístupu do databáz, poskytovanie online prístupových služieb, prenos informácií pomocou počítačových sietí, komunikácia pomocou siete internet, dátové telekomunikačné služby, šírenie softvéru prostredníctvom počítačových sietí.
39 - Distribúcia tlačiarenských výrobkov všetkého
druhu a informácií na všetkých druhoch nosičov.
41 - Vydavateľstvo a nakladateľstvo s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov.
42 - Vývoj výpočtovej techniky, konzultácia (odborné poradenstvo) v oblasti výpočtovej techniky,
konzultačná a poradenská činnosť v odboroch
a službách uvedených v triede 42.

42 - Vývoj výpočtovej techniky, konzultácia (odborné poradenstvo) v oblasti výpočtovej techniky,
konzultačná a poradenská činnosť v odboroch
a službách uvedených v triede 42.
(540) ZLATÉ ADRESY
(731) MEDIATEL, spol. s r. o., Prešovská 38/B, 821 02
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540) ZLATÝ KATALÓG
(731) MEDIATEL, spol. s r. o., Prešovská 38/B, 821 02
Bratislava, SK;

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

1359-2007
23.7.2007
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, noviny, inzertné noviny, ročenky na všetkých druhoch elektronických nosičov vrátane zoznamov liekov, adries lekární a informácií určených pre laickú aj odbornú
verejnosť, zvukové záznamy, obrazové záznamy,
záznamy dát, nosiče, hlavne platne, diskety, pásky, kazety, zásobníky a karty nesúce záznam alebo určené na nahrávanie zvukového záznamu,
videozáznamu, záznamu dát, pojmov, hier, grafov,
textov, programov a informácií, počítačové programy a hry, videohry, elektronické hry používané
výhradne v spojení s televíznym prijímačom, pamäťové nosiče, kompaktné disky, CD-ROM nosiče, elektricky, magneticky a opticky zaznamenané dáta pre počítače, softvér, všetko patriace
do tejto triedy.
16 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, ročenky, tlačiarenské výrobky všetkých druhov, noviny, inzertné noviny, diáre, mapy, skladačky, manuály spolu so zoznamami liekov, adries lekární a zdravotníckych informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť, všetko patriace do tejto triedy.
35 - Marketing, reklamné služby, inzertné služby, komercionalizácia a publicita v uvedených
publikáciách a katalógoch.
38 - Komunikácia prostredníctvom a/alebo medzi
počítačmi a počítačovými terminálmi, prenos odkazov a informácií pomocou počítačov, zaistenie
prístupu do databáz, poskytovanie online prístupových služieb, prenos informácií pomocou počítačových sietí, komunikácia pomocou siete internet, dátové telekomunikačné služby, šírenie softvéru prostredníctvom počítačových sietí.
39 - Distribúcia tlačiarenských výrobkov všetkého
druhu a informácií na všetkých druhoch nosičov.
41 - Vydavateľstvo a nakladateľstvo s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov.

1360-2007
23.7.2007
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, noviny, inzertné
noviny, ročenky na všetkých druhoch elektronických nosičov vrátane zoznamov liekov, adries lekární a informácií určených pre laickú aj odbornú
verejnosť, zvukové záznamy, obrazové záznamy,
záznamy dát, nosiče, hlavne platne, diskety, pásky, kazety, zásobníky a karty nesúce záznam alebo určené na nahrávanie zvukového záznamu,
videozáznamu, záznamu dát, pojmov, hier, grafov,
textov, programov a informácií, počítačové programy a hry, videohry, elektronické hry používané
výhradne v spojení s televíznym prijímačom, pamäťové nosiče, kompaktné disky, CD-ROM nosiče, elektricky, magneticky a opticky zaznamenané dáta pre počítače, softvér, všetko patriace
do tejto triedy.
16 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, ročenky, tlačiarenské výrobky všetkých druhov, noviny, inzertné noviny, diáre, mapy, skladačky, manuály spolu so zoznamami liekov, adries lekární a zdravotníckych informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť, všetko patriace do tejto triedy.
35 - Marketing, reklamné služby, inzertné služby, komercionalizácia a publicita v uvedených
publikáciách a katalógoch.
38 - Komunikácia prostredníctvom a/alebo medzi
počítačmi a počítačovými terminálmi, prenos odkazov a informácií pomocou počítačov, zaistenie
prístupu do databáz, poskytovanie online prístupových služieb, prenos informácií pomocou počítačových sietí, komunikácia pomocou siete internet, dátové telekomunikačné služby, šírenie softvéru prostredníctvom počítačových sietí.
39 - Distribúcia tlačiarenských výrobkov všetkého
druhu a informácií na všetkých druhoch nosičov.
41 - Vydavateľstvo a nakladateľstvo s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov.
42 - Vývoj výpočtovej techniky, konzultácia (odborné poradenstvo) v oblasti výpočtovej techniky,
konzultačná a poradenská činnosť v odboroch
a službách uvedených v triede 42.

(540) ZLATÉ ČÍSLA
(731) MEDIATEL, spol. s r. o., Prešovská 38/B, 821 02
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1362-2007
23.7.2007
35, 36, 39, 45
35 - Administratívna správa hotelov; spravovanie
hotelov; hospodárske, ekonomické predpovede;
štatistické kompilácie; prenájom kancelárskych
strojov a zariadenia; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; poradenstvo
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v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií; profesionálne
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; odborné obchodné poradenstvo; hospodárske alebo
ekonomické predpovede; prenájom reklamných
priestorov; prieskum trhu; obchodný prieskum;
poradenské služby v oblasti obchodného alebo
podnikateľského riadenia.
36 - Oceňovanie nehnuteľností; prenájom bytov;
prenájom kancelárskych priestorov; prenájom
nehnuteľností; správa nehnuteľností; správcovstvo; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami.
39 - Skladovanie; skladovanie tovaru; prenájom
skladov.
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti.
(540)

(591) červená, modrá, biela
(731) Property Investment, a. s., Kopčianska 65, 851 01
Bratislava, SK;

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

1379-2007
24.7.2007
9, 38, 41
9 - Nosiče zvuku s nahrávkami, predovšetkým
hudobnými a hudobno-slovnými.
38 - Rozhlasové vysielanie.
41 - Výroba rozhlasových programov (relácií), vydavateľská činnosť (vydávanie hudobných a hudobno-slovných diel).

(540) Rádio Slovensko
(731) Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, SK;

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

1380-2007
24.7.2007
9, 38, 41
9 - Nosiče zvuku s nahrávkami, predovšetkým hudobnými a hudobno-slovnými.
38 - Rozhlasové vysielanie.
41 - Výroba rozhlasových programov (relácií), vydavateľská činnosť (vydávanie hudobných a hudobno-slovných diel).

(540) Rádio Regina
(731) Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, SK;

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

1403-2007
26.7.2007
16, 35, 41
16 - Tlačoviny; časopisy (periodiká); noviny, publikácie, plagáty.
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; uverejňovanie reklamných textov;
vydávanie reklamných alebo náborových textov.
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41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie kníh; vzdelávanie; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov.
(540)

Nezávislé zelené občianske
hnutie skratka: NeZOHnutie

(731) Pietruchová Oľga, Ing., Slávičie údolie 98, 811 02
Bratislava, SK;

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

1404-2007
26.7.2007
18, 24, 25, 26, 35, 37, 39, 40, 42
18 - Cestovné kufre, cestovné tašky, cestovné tašky kožené, dáždniky, diplomatické kufríky, kabelky, kľúčenky (kožená galantéria), imitácia kože, kožušiny, kožušiny (ako koža zvierat), kufrík
s toaletnými potrebami, kufríky, obaly na dáždniky, cestovné obaly na odevy, peňaženky, plážové tašky.
24 - Látky na bielizeň, plátenná bielizeň, posteľná a stolová bielizeň, cestovné prikrývky, posteľná bielizeň, samolepiaci textil nanášaný teplom, textilné vreckovky, zástavy s výnimkou papierových, závesy textilné alebo umelohmotné,
látkové značky.
25 - Baretky, bielizeň, bielizeň pohlcujúca pot,
osobná bielizeň, boa (kožušinová alebo perová
ozdoba okolo krku), body (bielizeň), bundy, čelenky, chrániče uší (proti chladu, ako pokrývka
hlavy), čiapky, cyklistické oblečenie, detská výbavička, detské nohavičky, gabardénové plášte,
gymnastické (telocvičné) dresy, kabáty, kapucne,
klobúky, kombiné, kombinézy (oblečenie), konfekcia (odevy), korzety, korzety (bielizeň), košele, košeľové sedlá, kostýmy, obleky, kožušinové
štóly, kožušiny (oblečenie), krátke kabátiky, krátke kabáty s kapucňou (teplé), krátke, jazdecké
alebo spodné nohavice, kravaty, manžety (časti odevov), oblečenie pre motoristov, nepremokavý odev,
nohavice, oblečenie z imitácie kože, oblečenie
z kože, oblečenie, odevy, opasky, opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia), palčiaky, pančuchy, pančuchy absorbujúce pot, päty na pančuchy, pančuškové nohavice, pánske podväzky,
pánske spodky, papuče, peleríny, plášte, kúpacie
plášte, plášte (dámske, lemované kožušinou), plavky, plavky (dámske), plavky (pánske), plážová obuv,
plážové oblečenie, pletené svetre, pleteniny (oblečenie), pletiarsky tovar, detské textilné plienky,
podbradníky, nie z papiera, podprsenky, podšívky (časti odevov), podväzky, podväzky na ponožky, podväzky na pančuchy, pokrývky hlavy,
ponožky, potníky, pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, ramienka na dámskej bielizni, rúcha, ornáty, rukavice, rukávniky, vesty pre rybárov, saká,
šály, šály uviazané pod krkom, sárí, šatky, závoje, šaty, sedlo (košele, blúzky alebo dámskych šiat),
šerpy, šilty na pokrývky hlavy, spodničky, športové tričká, dresy, sprchovacie čiapky, sukne, svetre, tielka, tričká, vesty, tógy, turbany, uniformy,
vlnené šály, vrchné ošatenie, vrecká na odevy, vreckovka ozdobná (súčasť oblečenia), zástery, závoje, čipková šatka, živôtiky, korzety (bielizeň), župany, zvrchníky.
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26 - Bordúry, lemy, obruby (na odevy), brmbolce, čipky, galantérny tovar s výnimkou priadzí,
opaskové pracky, ozdoby na klobúky s výnimkou
ozdôb z drahých kovov, ozdoby na šaty, nažehľovacie ozdoby textilných výrobkov, perie (odevný doplnok), písmená ako značky na bielizeň, opaskové pracky, pracky (odevné doplnky), pštrosie
perá (odevné doplnky), vtáčie perie (odevné doplnky), nažehľovacie záplaty ako textilné ozdoby
(galantéria), značky na bielizeň a šatstvo.
35 - Predvádzanie tovaru, predvádzanie (služby
modeliek) na reklamné účely a podporu predaja,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných oznamov, reklama, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov.
37 - Čistenie šatstva, opravy šatstva, žehlenie bielizne.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, doručovanie
tovaru, skladovanie, skladovanie tovaru.
40 - Apretovanie textílií, dámske krajčírstvo, šitie,
pánske krajčírstvo, spracovanie kožušín na zákazku.
42 - Módny dizajn, skúšanie textilu.

octany na použitie ako farmaceutické prípravky,
oleje na lekárske použitie, oleje na lekárske účely, pastilky na farmaceutické účely, potrava na
farmaceutické účely, preháňadlá, prípravky na upokojenie, sterilizačné prípravky, tabletky na farmaceutické účely, tabletky na zahnanie hladu (chuti do jedla) na lekárske použitie, liečivá na zmiernenie zápchy, tekuté lieky, lieky vo forme nápojov.
(540) Oprazole
(731) HIKMA PHARMACEUTICALS LTD. CO., organizačná zložka, Klincová 30, 821 08 Bratislava,
SK;
(740) Advokátska kancelária NIŽNÍK, Košice, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

(591) modrá, oranžová, ružová, zelená
(731) Gečevský Marián, Jankolova 2, 851 04 Bratislava, SK;

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

1405-2007
26.7.2007
5
5 - Absorpčná vata, antibiotiká, alkalické jodidy
na farmaceutické účely, alkaloidy na lekárske
účely, zubné amalgámy, aminokyseliny na lekárske účely, analgetiká, anestetiká, kôra angostury
na lekárske účely, antelmintikum, chemické antikoncepčné prípravky, antipyretiká (lieky proti
horúčke), antiseptická vata, antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky, antiuriká (prípravky
proti močeniu), aseptická vlna, bahno na kúpele,
medicínske bahno, bakteriálne jedy, bakteriálne
prípravky na lekárske a zverolekárske účely, bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske účely, balzamovacie prípravky na lekárske
účely, balzamy na lekárske účely, bielkovinová
potrava na lekárske účely, bielkovinové prípravky na lekárske účely, biocídy, biologické prípravky na lekárske účely, prostriedky proti bolesti hlavy, tyčinky proti bradaviciam, tyčinky proti
bolesti hlavy, bróm na farmaceutické účely,
bronchodilatačné prípravky, chemické prípravky
na farmaceutické účely, enzymatické prípravky
na lekárske účely, kapsuly na farmaceutické účely, kapsuly na lieky, liečivá na ľudskú spotrebu,
masti na farmaceutické účely, masti na lekárske
účely, medicinálne infúzie, náplasti na lekárske
účely, oblátky na farmaceutické účely, obväzový
materiál, obväzy tlakové, chirurgické obväzy,
zdravotnícke obväzy, prípravky na vyplachovanie očí, octan hlinitý na farmaceutické účely,

1411-2007
27.7.2007
6, 19, 35, 37, 39
6 - Kovové okná; kovové dvere.
19 - Okná s výnimkou kovových; dvere s výnimkou kovových.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 6 a 19; obchodné sprostredkovanie služieb s tovarmi uvedenými v triede 6 a 19.
37 - Inštalácia okien a dverí.
39 - Cestná nákladná doprava.

(540) SAFIN
(731) Odlerová Daniela, Tatranská 89, 974 11 Banská
Bystrica, SK;

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

1412-2007
27.7.2007
6, 7, 9, 35, 37, 42
6 - Kovové armatúry.
7 - Odvádzače parného kondenzátu.
9 - Meracie prístroje, teplomery s výnimkou lekárskych, ultrazvukové a laserové meracie zariadenia s výnimkou laserov na lekárske účely.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.
37 - Opravy armatúr, servisná činnosť, montáž
a opravy vykurovacích zariadení.
42 - Skúšky materiálov, meranie.

(540)

(591) červená, modrá
(731) Samec Samuel, Nezbudská Lúčka č. 137, 013 24
Žilina, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1426-2007
1.8.2007
9, 16, 35, 39, 41, 43
9 - Zvukové a obrazové záznamy na optických,
magnetických a magnetooptických nosičoch,
najmä záznamy z oblasti informácií a výučby cudzích jazykov, softvér v spojení s prekladateľskou činnosťou a tlmočením, dabingom a prekladmi videokaziet.
16 - Firemné listiny, papiernický tovar, papierové
propagačné materiály, informačné brožúry, fotografie, katalógy, kalendáre, mapy, noviny, časopisy, tlačivá a kancelárske potreby uvedené v tejto triede, kancelárska technika uvedená v tejto
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triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto triede, knihy, vyučovacie pomôcky a materiály s výnimkou prístrojov a zariadení najmä na výučbu cudzích jazykov.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, so softvérom,
s knihami, s učebnicami a učebnými pomôckami,
stenografické služby v spojení s použitím cudzích
jazykov, 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, sekretárske služby, kopírovacie služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, automobilová doprava, nákladná doprava, kamiónová
doprava, sprostredkovanie prepravy, kuriérske
služby, prepravné služby, prenájom automobilov,
prenájom vozidiel, prenájom chladiacich boxov
a zariadení, doručovanie tovaru.
41 - Vzdelávacie služby v prekladateľskej a tlmočníckej oblasti, najmä organizovanie kongresov,
konferencií, sympózií, školení, prednášok, kurzov, tlačových konferencií, výstavných akcií, zábavných, športových a kultúrnych aktivít s využitím cudzích jazykov; zaisťovanie a organizácia
profesionálneho vzdelávania tlmočníkov a prekladateľov; vyučovanie jazykov, zaistenie konferencií na kľúč; služby prekladateľské a tlmočnícke vrátane tlmočenia s výjazdom do zahraničia;
tlmočenie simultánne, sprievodné, zariaďovanie
oficiálnych prekladov a notársky overených prekladov; dabing a preklady videokaziet, poradenské služby v spojení s použitím cudzích jazykov,
zaistenie tlmočníckej techniky, jazykové preklady softvéru, vyučovanie jazykov, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných alebo náborových, elektronická
edičná činnosť v malom - DTP služby, knižnice,
pedagogické informácie, poskytovanie elektronických publikácií online, vydávanie online kníh
a časopisov v elektronickej forme.
43 - Reštaurácie, reštauračné a gastronomické
služby, kaviarne, pivárne, vinárne, snackbary, jedálne, závodné jedálne, samoobslužné reštaurácie, zariadenia rýchleho občerstvenia, pohostinstvá, bary, bufety, bistrá, verejné stravovanie, hotelierske služby, motelové služby, penzióny a ubytovacie služby s možnosťami stravovania, zasielanie a dodávka baleného alebo nebaleného jedla
a potravinárskych výrobkov, príprava a donáška
jedál a nápojov na objednávku do domu a na spoločenské podujatia, na recepcie a oslavy, služby
v oblasti poskytovania jedál objednaných prostredníctvom interaktívnych komunikačných sietí, informácie a poradenské služby týkajúce sa hotelierskych služieb, reštauračných služieb, gastronomických služieb a prechodného ubytovania.
(540)
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(731) Metropolitan language services, s. r. o., Južná
trieda 48 C, 040 01 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

1436-2007
1.8.2007
5
5 - Farmaceutické humánne prípravky.

(540) CARDICARD
(731) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;

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

1437-2007
1.8.2007
5
5 - Farmaceutické humánne prípravky.

(540) CALMACARD
(731) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;

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

1438-2007
1.8.2007
5
5 - Farmaceutické humánne prípravky.

(540) PETINAL
(731) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;

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

1439-2007
1.8.2007
5
5 - Farmaceutické humánne prípravky.

(540) KAVIHEM
(731) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;

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

1440-2007
1.8.2007
5
5 - Farmaceutické humánne prípravky.

(540) SYNTOASTMIN
(731) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;

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

1441-2007
1.8.2007
77/096791
1.2.2007
US
9
9 - Zváračské prilby, ochranné štíty na tvár, ochranné sklá na zváračské prilby a na ochranné štíty na
tvár.

(540) SPEEDGLAS
(731) 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road,
St. Paul, Minnesota 55144, US;
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK;
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(210) 1442-2007
(220) 1.8.2007
9 (511) 3, 7, 9, 12, 16, 18, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
43, 44, 45
(511) 3 - Prípravky čistiace, leštiace, odmasťovacie, autokozmetika, prípravky na čistenie pneumatík, brúsivá, čistiace oleje a roztoky, kvapaliny na umývanie skiel do ostrekovačov vozidiel, prípravky na odstraňovanie laku a farby, prostriedky na
odstraňovanie hrdze, vosk na leštenie.
7 - Náhradné diely na motocykle patriace do tejto
triedy, osobitne alternátory, čistiace filtre ochladzovacieho vzduchu pre motory, dynamá a remene na dynamá, filtre a vložky do filtrov pre
motory, kľukové hriadele, zapaľovacie magnetá,
nožné štartéry na motocykle, ovládacie káble na
stroje a motory, piestne krúžky a segmenty, prívody do karburátorov.
9 - Akumulátory elektrické pre vozidlá, osobitne
pre motocykle, ďalej autorádiá, okuliare, najmä
motocyklistické, a puzdrá a retiazky na ne, ale aj
okuliare slnečné a okuliarové sklá, ochranné prilby, najmä motocyklistické, rýchlomery a tachometre.
12 - Pneumatiky a duše motocyklové, blatníky,
brzdové obloženia na motocykle a vozidlá, špeciálne tašky na motocykle, čelné ochranné sklá
na motocykle, náradie na opravy duší, diely motocyklových karosérií, prípravkov na napínanie
výstuží v kolesách, kolesá dopravných prostriedkov na motocykle, mopedy a motocykle všetkých
druhov, motorové trojkolky, motory pre motocykle, batožinové nosiče, ochranné kryty na motocykle, pedále na motocykle, pneumatiky, najmä
na motocykle, poplašné a ochranné zariadenia,
najmä na motocykle, tlmiče a pružiny, pumpy
pre motocykle, ráfiky kolies, reťaze na motocykle, riadidlá, poťahy motocyklových sedačiek
a sedačky a sedadlá, spätné zrkadlá a zvončeky,
najmä na motocykle; autá, automobily, mopedy,
motocykle, štvorkolky, skútre, kabínové skútre.
16 - Periodické a neperiodické tlačoviny, ako napríklad noviny, časopisy, mapy, katalógy, prospekty, plagáty, letáky a iné propagačné, reklamné a informačné materiály patriace do tejto triedy, tlačoviny, vstupenky, šatňové lístky, jedálne
a nápojové lístky vrátane obalov, mapy, pohľadnice, fotografie, grafické diela, grafické reprodukcie a iné vyobrazenia, figúrky a iné dekoračné predmety z papierovej hmoty, papierové úložné škatule, iné výrobky z papiera, ako napr. utierky, servítky, obrusy, uteráky, vreckovky, záclony, záclonky, banketové sukne, toaletný papier,
desiatové a olovrantové vrecká, papierové obaly
všetkých druhov, písacie a kancelárske potreby,
puzdrá na písacie potreby, držiaky a stojany na
písacie potreby, stojany na fotografie, rôzne stojany na kancelárske potreby, knihy, zošity, diáre,
poznámkové bloky, zápisníky, kalendáre, listový
papier, listové obálky, kancelárske papiere všetkých druhov, obaly na knihy, zošity a iné papiernické a polygrafické výrobky, zakladače, spomienkové predmety z papiera, vrecká všetkých
druhov ako obaly z papiera a plastov v inej triede
neobsiahnuté.

18 - Koža, kožená lepenka a imitácie kože, výrobky z kože a z jej imitácie, kufre, batohy, kapsy, plecniaky, schránky kožené alebo z koženej
lepenky, kožené šnúry, tašky cestovné, torby, tanistre, kožené vrecká ako obaly, kožené náprsné
tašky, kožené remene, poťahy na sedlá, sedlárske
výrobky, cestovné tašky.
25 - Odevy, svetre, traky, veľké šatky, bundy,
kabáty, vesty, rukavice, džínsy, kovbojské nohavice, košele, šortky, čapice, klobúky, prikrývky
hlavy, pletené klobúky, klobúky do dažďa, opasky, zápästky, kombinézy, pančuchový tovar, topy bez rukávov so zavinovaním na chrbte, kravaty, nočné košele, pyžamá, nohavice, odevy do
dažďa, plášte do dažďa, mikiny, tepláky, krátke
tričká, tričká, spodná bielizeň, obleky a kostýmy,
čelenky, návleky na lýtka, zástery, palčiaky,
dámska spodná bielizeň, kožené odevy, plavky,
sukne, obuv, najmä topánky a vysoké topánky
a časti obuvi, najmä špice topánok, chrániče podošiev, chrániče opätkov, rukavice, všetko najmä
na motocyklové použitie.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom,
komerčné informačné kancelárie, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií, organizovanie komerčných a propagačných výstav, prenájom reklamných materiálov a plôch, predvádzanie tovaru, predvádzanie modeliek pre reklamné
služby a na podporu predaja, reklama online v počítačovej databáze, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vylepovanie plagátov, poskytovanie obchodného prieskumu, reklamná
a propagačná činnosť, dražby, obchodné alebo
podnikateľské informácie, marketingové štúdie,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov, podpora predaja pre tretie osoby, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, sprostredkovanie obchodu s tovarmi v triede 3, 7, 9, 12, 16,
18 a 25.
36 - Prenájom nehnuteľností, realitné kancelárie,
sprostredkovanie poistenia, konateľstvo, zastupiteľstvo, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, oceňovanie nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, sprostredkovanie
nehnuteľností.
37 - Činnosť autoopravovne a servisu patriaceho
do tejto triedy, najmä opravy, montáž, demontáž,
servis dopravných zariadení, osobitne pozemných
motorových vozidiel, motocyklov, mopedov,
skútrov, trojkoliek a štvorkoliek, vodných skútrov,
montáž a demontáž ich doplnkov, montáž a demontáž a vyvažovanie kolies dopravných zariadení, oprava a servis k uvedeným činnostiam,
pneuservis - odborné opravy všetkých druhov pneumatík a duší pneumatík, údržba a servis elektrických akumulátorov, ošetrovanie vozidiel antikoróznym náterom, čistením, umývaním leštením
a mazaním vozidiel, vykonávanie autodiagnostiky, informácie o opravách, najmä motorových
vozidiel.
38 - Telematika, výmena šírenia a/alebo získavania správ a informácií vrátane sprievodného zvuku, šírenie elektronických časopisov, informácií,
elektronických periodík, kníh v elektronickej po-
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dobe, audio alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov, komunikačné služby s počítačovými terminálmi, tlačové kancelárie, rádiové, rozhlasové a televízne vysielanie, vysielanie
káblovej televízie.
39 - Prenájom motorových vozidiel, prenájom dopravných prostriedkov, organizovanie ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie výletov, rezervácie zájazdov, sprostredkovanie dopravy, sprostredkovanie prepravy, taxislužba, sprostredkovanie prepravy, preprava turistov, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, turistické prehliadky, doručovanie tovaru, kuriérske služby,
balenie tovaru.
40 - Apretácia textilu, úprava a spracovanie textilu, úprava a spracovanie textilu, tlačenie vzorov,
úprava a spracovanie kovov, úprava látok vodovzdorná, úprava odevov, spracovanie vlny, pokovovanie, platovanie, poniklovanie, platovanie niklom, pozlacovanie, platovanie zlatom, prešívanie
oblečenia, rytie, gravírovanie, sedlárska výroba,
informácie o spracovaní a oprava materiálov, nekrčivá úprava šatstva, pokovovanie kovových
materiálov, farbenie kože, spracovanie kože.
41 - Poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie, rozptýlenia, výchovy a vzdelávania, organizovania športových súťaží, poskytovanie výcviku a vyučovania, najmä v oblasti motocyklovej jazdy, prevádzkovania športových zariadení,
organizovania živých vystúpení, organizovanie
športových súťaží a podujatí, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích súťaží a podujatí,
plánovanie a organizovanie večierkov, umelecké
módne agentúry, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie súťaží vedomostných alebo zábavných,
organizovanie súťaží krásy, výchovno-zábavné
klubové služby, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav, prevádzkovanie priestorov
s hracími automatmi.
43 - Poskytovanie služieb v oblasti pohostinstva
a ubytovania, najmä služby automatov (rýchle
občerstvenie), bary, bufety, reštaurácie, kaviarne,
poskytovanie prechodného ubytovania, rezervácie ubytovania v hoteloch a penziónoch, ubytovacie služby, príprava a dodávka jedla na objednávku do domu, hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne, motelové služby, penzióny.
44 - Kadernícke salóny, salóny krásy, masáže.
45 - Osobní strážcovia, poradenstvo v oblasti bezpečnosti.
(540)

(591) červená
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(731) TT CHOPPERS TUNING, s. r. o., Nitrianska cesta 30/A, 917 01 Trnava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
9 (511)
(511)

1445-2007
2.8.2007
449380
25.6.2007
CZ
6, 9, 12, 20, 37, 42
6 - Kovové výrobky, najmä mechanické zabezpečovacie zariadenia, kovové zámky s výnimkou
elektrických, kovové zámky na vozidlá, zámky
na radiacu páku prevodovky vozidla, zámky na
pedále a volant vozidla, západky zámkov, kovové vložky, kľúče, kovové bezpečnostné reťaze.
9 - Elektrické zabezpečovacie systémy, najmä zabezpečovacie zariadenia proti krádeži, elektrické
zámky.
12 - Zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu
vozidiel, zabezpečovacie poplašné zariadenia do
vozidiel.
20 - Zámky na vozidlá nekovové.
37 - Zabudovávanie a opravy zabezpečovacej
techniky, najmä zámkov.
42 - Vývoj a výskum v oblasti zabezpečovacej
techniky, najmä zámkov.

(540) CONSTRUCT CERBEROS
(731) CONSTRUCT CZECH a. s., Durďákova 27, 613 00
Brno, CZ;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1447-2007
2.8.2007
39, 43
39 - Informácie o doprave, rezervácie dopravy,
osobná doprava, služby cestovného ruchu s výnimkou ubytovania, stravovania a zmenárenskej
činnosti.
43 - Technicko-poradenské služby v oblasti zabezpečovania a prevádzkovania ubytovania a ubytovacích zariadení, rezervovanie ubytovania.

(540) Slovakia In
(731) SLOVAK INVEST CORPORATION, a. s., Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1448-2007
2.8.2007
6, 11, 17, 19
6 - Komíny, kovové dymovody, kovové komínové
rúry, podložky (kovové), kovové potrubia ústredného kúrenia, kovové kusy na potrubia, rošty (kovové).
11 - Kozuby, kozuby (domové), grily (prístroje
na pečenie), kachle, komínové dúchadlo, ventilátor, konštrukcie pecí, kotlové rúry vykurovacích
kotlov, výhrevné kotly, kovové mriežky ako ochrana pred kachľami alebo kozubom, cement do pece, rošty do pece, tvarovky do pece, pece, sporáky, piecky, pecové popolníky, pekáč, ostrý rošt,
potrubné kohútiky a kohúty, ražne, rošty do pecí,
vykurovacie telesá.
17 - Izolačné žiaruvzdorné materiály, platne (azbestové).
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19 - Komínové rúry, dymovody, komínové nadstavce s výnimkou kovových, komínové rúry nekovové, komíny, dymovody s výnimkou kovových.

zdrojov z bankových trhov; sprostredkovanie a centralizované zabezpečenie kapitálových zdrojov,
poskytovanie úverov a pôžičiek.
37 - Opravy strojov, prístrojov a zariadení, stavebníctvo.
39 - Zabezpečovanie dopravy v rámci cestovnej
a turistickej kancelárie; nákladná a kamiónová
doprava, osobná doprava.
40 - Spracovanie ropy, výroba kotlov a zariadení
pre petrochemický priemysel a na spracovanie
ropy.
41 - Obstarávanie a organizácia školení a vzdelávania; vzdelávanie mládeže a dospelých, poskytovanie ubytovania v internáte, služby poskytované knižnicami, organizovanie konferencií, seminárov, sympózií a školení, organizovanie športových podujatí, služby poskytované prázdninovými tábormi.
42 - Aktualizácia, inštalácia a spúšťanie počítačových programov, expertíza v oblasti životného
prostredia, kalibrácia, kontrola kvality, skúšky
materiálov, technické štúdie, výskum a vývoj nových výrobkov, projektová činnosť; poskytovanie prechodného ubytovania, reštaurácie; poradenské služby vrátane poradenstva v stavebníctve a investíciách, poradenstvo v oblasti životného prostredia, poradenstvo v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, poradenstvo v oblasti
riadenia a informačných systémov, poradenstvo
v oblasti výskumu a vývoja; výskum v oblasti rafinérskej, petrochemickej a anorganickej výroby.

(540)

(591) červená, čierna
(731) J & R INSPIRE, spol. s r. o., Jilemnického 963/21,
960 01 Zvolen, SK;
(740) Messinger Ľubomír, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

1449-2007
2.8.2007
7
7 - Stroje na odstraňovanie vetiev lesných stromov preťahovaním s autonómnym pohonom.

(540) APOS
(731) Ing. Ivan Honč - H - TRADE, Starohorská 47,
974 11 Banská Bystrica, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

1450-2007
3.8.2007
1, 3, 4, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo;
plastické hmoty v nespracovanom stave s výnimkou fungicídov, herbicídov a insekticídov.
3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie
a brúsenie.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; pohonné hmoty do motorových vozidiel.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, elektrické, optické, signalizačné a kontrolné, benzínové čerpacie
stanice, destilačné prístroje laboratórne, nahrané
operačné programy, počítačový softvér, palivové
čerpadlá na čerpacie stanice.
11 - Destilačné veže, zariadenia na spracovanie
ropy; konštrukcie pecí a rúr, komíny pre priemysel ropy; regulačné a bezpečnostné zariadenia na
plynové potrubia; výmenníky tepla.
16 - Tlačoviny, knihárske výrobky; obalové materiály nezaradené do iných tried.
17 - Plastové výlisky ako polotovary; granulovaný
polyetylén, granulovaný polypropylén, plastové
pásy, pásky a fólie (nie ako obalový materiál).
19 - Asfalt, smola, bitúmeny.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment;
obchodná správa; riadenie priemyselných alebo
obchodných podnikov; ekonomické a organizačné
poradenstvo; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarom; poradenstvo vo veciach
obchodu a služieb; poradenstvo vo veciach personalistiky; obchodné sprostredkovanie ako podpora zabezpečenia odbytu produkcie klientov
a ďalej sprostredkovanie uzatvorenia zmlúv o jednorazových či dlhodobých dodávkach surovinových zdrojov.
36 - Služby v oblasti poisťovníctva, finančné
služby, služby investičných trustov a holdingových spoločností; služby maklérov na tovarovej
burze a burze cenných papierov; sprostredkovanie a centralizované zabezpečovanie finančných

(540)

(591) zelená, modrá, červená, sivá
(731) UNIRAF SLOVENSKO s. r. o., Panónska cesta 9,
850 00 Bratislava, SK;

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

1455-2007
6.8.2007
9, 35, 38, 41
9 - Kompaktné disky; magnetické médiá; videopásky; zvukové nahrávky (disky); zvukové nahrávky (nosiče); zvukové nahrávky (pásky).
35 - Reklama; reklama (online); rozširovanie reklamných materiálov; vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov.
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie;
vysielanie káblovej televízie.
41 - Služby v oblasti estrád; filmová tvorba; filmové štúdiá; hudobné skladateľské služby; vydávanie kníh; koncertné siene, sály; nahrávacie
štúdiá; nočné kluby; služby poskytované orchestrami; organizovanie a vedenie koncertov; výroba divadelných alebo iných predstavení; výroba
rozhlasových a televíznych programov; televízna
zábava; tvorba videofilmov; živé predstavenie;
zábava, pobavenie; klubové služby (výchovnozábavné).

(540) HAMMERHEART
(731) Beláčik Denis, Hurbanova 1523/9, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

1456-2007
6.8.2007
16, 35, 41, 42
16 - Časopisy, formuláre, fotografie, grafické zobrazenia, katalógy, knihy, publikácie, tlačoviny,
zoznamy.
35 - Analýzy nákladov, ekonomické prognózy, poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií; pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov, marketingové štúdie, obchodný a podnikateľský prieskum, poradenstvo v podnikovom manažmente, posudzovanie efektívnosti
prevádzky a racionalizácie práce, prieskum trhu,
vzťahy s verejnosťou.
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie
a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie sympózií, pedagogické informácie, výroba rozhlasových a televíznych programov, vydávanie kníh, vydávanie odborných textov, výroba videofilmov,
vyučovanie, vzdelávanie.
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.

(540) MANUFUTURE - SK
(731) CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, s. r. o., Internátna 18, 010 08 Žilina,
SK;

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

1459-2007
6.8.2007
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

25 - Odevy; obuv; klobučnícky tovar.
29 - Bielkoviny, proteíny ako potrava; mlieko
a mliečne výrobky.
32 - Nealkoholické nápoje vrátane sýtených; minerálne vody; ovocné šťavy; minerálne prípravky; energetické, bielkovinové (proteínové), iónové a vitamínové nápoje; práškové substancie na
prípravu nápojov; pivo.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
(540) FACE OF THE YEAR
(731) Spišiak Roman, JUDr., Jakubovo nám. 14, 813 48
Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1468-2007
3.2.2006
42
42 - Vedecké a technologické služby, výskum
a navrhovanie, ktoré s tým súvisia; priemyselné
analýzy a výskumné služby; navrhovanie a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru; právnické
služby.

(540) Capitol Legal
(731) Maštena Michal, Mgr., Fraňa Kráľa 16, 811 05
Bratislava, SK;

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

1482-2007
10.8.2007
30
30 - Cukrovinky, najmä žuvačky, bublinové (nafukovacie) žuvačky, cukríky a mätové (vetrové,
pepermintové) cukríky.

(540) COOL EXOTIC
(731) Wm. WRIGLEY Jr. Company, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

(591) zelená, žltá
(731) Karloff Distillery Company, s. r. o., Svodín 1120,
943 54 Svodín, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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1460-2007
6.8.2007
3, 5, 25, 29, 32, 33
3 - Kozmetické prípravky; mydlá vrátane tekutých, sprchové gély; šampóny, prípravky na ošetrovanie vlasov; prípravky na ošetrovanie pleti,
telové oleje, krémy, mlieka; prípravky na starostlivosť o chrup.
5 - Vitamíny; prípravky obsahujúce stopové prvky na ľudskú výživu; doplnková výživa pre športovcov (na lekárske účely).

1484-2007
13.8.2007
5
5 - Liečivá, farmaceuticé prípravky humánne.

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

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

1485-2007
13.8.2007
5
5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne.

(540) TESARAN
(731) Zentiva, a. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha - Dolní Měcholupy, CZ;
(740) Kertész Jozef, Ing., Hlohovec, SK;
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vých a televíznych prijímačov; prenájom videokamier; prenájom videorekordérov; prevádzkovanie karaoke; prevádzkovanie kinosál; redigovanie scenárov; informácie o možnostiach rekreácie; služby pre oddych a rekreáciu; reportérske
služby; rezervácia vstupeniek; rozhlasová zábava; organizovanie a vedenie seminárov; filmové
štúdiá; telesné cvičenie; televízna zábava; prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov; výroba rozhlasových a televíznych programov; písanie textov (okrem reklamných); zverejňovanie
textov okrem reklamných; tlmočenie posunkovej
reči; tvorba videofilmov; umelecké módne agentúry; organizovanie a plánovanie večierkov; organizovanie a vedenie koncertov; nahrávanie na videopásky; prenájom videopások; poradenstvo pri
voľbe povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania); predaj vstupeniek na zábavné predstavenia; rezervácia vstupeniek; výcvik; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; výroba (tvorba) videofilmov; výroba divadelných
alebo iných predstavení; zábava, pobavenie; prenájom zvukových nahrávacích zariadení; živé
predstavenie.

1486-2007
13.8.2007
5
5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne.

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

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

1487-2007
13.8.2007
5
5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne.

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

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

1490-2007
13.8.2007
41
41 - Cirkusy; praktické cvičenie (ukážky); prenájom dekorácií; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; služby diskoték; prenájom divadelných dekorácií; divadelné predstavenia; 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; hudobné skladateľské služby;
informácie o možnostiach rekreácie; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní;
výchovno-zábavné klubové služby; kluby zdravia
(telesné cvičenia); vydávanie kníh; knižnice (požičovne kníh); koncertné siene, sály; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; služby nahrávacích štúdií; nahrávanie videopások; organizácia a vedenie dielní na
výučbu; 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 živých vystúpení; služby poskytované orchestrami; písanie
textov (okrem reklamných); plánovanie a organizovanie večierkov; online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); poskytovanie
elektronických publikácií online (bez možnosti
kopírovania); požičiavanie filmov; požičiavanie
filmových premietačiek a príslušenstva; požičiavanie videopások; požičovne kníh (knižnice);
praktický výcvik (ukážky); organizovanie predstavení (manažérske služby); výroba divadelných
alebo iných predstavení; prekladateľské služby;
prenájom audionahrávok; prenájom audioprístrojov; prenájom dekorácií; prenájom divadelných
dekorácií; prenájom kinematografických filmov;
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom rozhlaso-

(540)

(731) Bystrický Kamil, M. Turkovej 30, 911 01 Trenčín, SK;

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

1491-2007
13.8.2007
35, 36, 41, 45
35 - Reklamné agentúry; analýzy nákladov; príprava a vyhotovovanie daňových priznaní; hospodárske, ekonomické predpovede; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; marketingové štúdie; príprava miezd a výplatných listín; pomoc pri riadení obchodných a priemyselných podnikov; obchodný alebo podnikateľský
prieskum, personálne poradenstvo; zoraďovanie
údajov v počítačových databázach; poradenstvo
pri vedení podnikov; prieskum trhu.
36 - Finančné analýzy; finančné informácie; finančné poradenstvo.
41 - Praktické cvičenie (ukážky); organizovanie
a vedenie seminárov; školenie.
45 - Spravovanie autorských práv; sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva.

(540)

(591) modrá, zelená
(731) Uramová Mária, prof., Ing., PhD., Tajovského 10,
974 01 Banská Bystrica, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1492-2007
13.8.2007
35, 36, 41, 45
35 - Reklamné agentúry; analýzy nákladov; príprava a vyhotovovanie daňových priznaní; hospodárske, ekonomické predpovede; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; marketingové štúdie; príprava miezd a výplatných listín; pomoc pri riadení obchodných a priemyselných podnikov; obchodný alebo podnikateľský
prieskum, personálne poradenstvo; zoraďovanie
údajov v počítačových databázach; poradenstvo
pri vedení podnikov; prieskum trhu.
36 - Finančné analýzy; finančné informácie; finančné poradenstvo.
41 - Praktické cvičenie (ukážky); organizovanie
a vedenie seminárov; školenie.
45 - Spravovanie autorských práv; sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva.

(540)

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

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

1494-2007
13.8.2007
30
30 - Cukrovinky, najmä žuvačky, bublinové (nafukovacie) žuvačky, cukríky a mätové (vetrové,
pepermintové) cukríky.

(540) SWEETMINT TROPICAL
(731) Wm. WRIGLEY Jr. Company, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

1495-2007
14.8.2007
9, 38, 42
9 - Počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete.
38 - Poskytovanie prístupu do databáz; elektronická pošta; služby poskytované elektronickými
tabuľami (telekomunikačné služby); telefonická
komunikácia; telefonické služby.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových
stránkach); počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom
počítačového softvéru; prenájom webových serverov; vytváranie a udržiavanie počítačových
stránok (webových stránok) pre zákazníkov.

(540) Domain Stock Exchange
(731) Senza Limiti s. r. o., Banskobystrická 6, 811 06
Bratislava, SK;

1496-2007
14.8.2007
9, 38, 42
9 - Počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete.
38 - Poskytovanie prístupu do databáz; elektronická pošta; služby poskytované elektronickými
tabuľami (telekomunikačné služby); telefonická
komunikácia; telefonické služby.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových
stránkach); počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom
počítačového softvéru; prenájom webových serverov; vytváranie a udržiavanie počítačových
stránok (webových stránok) pre zákazníkov.

(540) FUSU
(731) Senza Limiti s. r. o., Banskobystrická 6, 811 06
Bratislava, SK;

(591) zelená, modrá
(731) Uramová Mária, prof., Ing., PhD., Tajovského 10,
974 01 Banská Bystrica, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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1497-2007
14.8.2007
16, 33, 35
16 - Reklamné tlačoviny; propagačné a informačné materiály v papierovej forme; etikety s výnimkou textilných; fotografie; obaly a tašky z papiera a plastov neuvedené v iných triedach.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; vína;
destilované nápoje; liehoviny.
35 - Maloobchodná činnosť s vínami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov; reklama; reklamná a propagačná činnosť; reklama online
v počítačovej komunikačnej sieti; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; podpora predaja (pre tretie osoby); rozširovanie vzoriek; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja.

(540)

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

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

1498-2007
14.8.2007
6, 17, 19, 35, 36, 37
6 - Drôtené pletivo; dvere kovové; dverové a okenné rámy kovové; kľučky dverí kovové; klince;
konštrukcie kovové stavebné; kostry budov kovové; kovania stavebné; kovové konzoly, podpery
pre stavebníctvo; kovové skrinky; kovové okenice a žalúzie; kovové potrubia; kovové schody
a schodiská; lešenia kovové; maltovnice kovové;
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nádrže kovové; nosníky kovové; obyčajné kovy
surové alebo ako polotovar; odkvapové rúry kovové; plechy, rímsy kovové; rošty kovové; stavebný materiál kovový; strešné krytiny kovové;
výstužové materiály do betónu kovové.
17 - Azbestové izolácie; fólie plastové, nie ako
obalový materiál; guma ako surovina alebo ako
polotovar; hadice s výnimkou kovových; izolačné materiály; tesniace materiály; tmely; zvukovoizolačné materiály; plasty ako polotovar.
19 - Asfalt; asfaltové výrobky pre stavebníctvo;
asfaltové nátery na strechy; bazény nekovové;
betón; materiál na výrobu betónu; brány s výnimkou kovových; materiály na stavbu a pokryvy
ciest; debnenie s výnimkou kovového; dlažba s výnimkou kovovej; dlaždice, obkladačky stavebné
nekovové; dlaždicové podlahy s výnimkou kovových; dlážky s výnimkou kovových; dosky; drevo
opracované; drevo stavebné; dvere a dverové prahy s výnimkou kovových; dyhy drevené; kameň
a kamenárske výrobky; komíny, dymovody s výnimkou kovových; konštrukcie s výnimkou kovových; lepenka na stavebné účely; lešenia s výnimkou kovových; malta stavebná; mramor; náterové hmoty, omietky pre stavebníctvo; obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového;
okenné rámy, okenice, žalúzie s výnimkou kovových; okenné sklá s výnimkou skiel na okná
automobilov; parkety; piesok s výnimkou lejárskeho; rámy okien a dvier s výnimkou kovových;
rúry nekovové vodovodné, odkvapové; sadra;
schody a schodiská s výnimkou kovových; sklo
stavebné; stavby prenosné s výnimkou kovových;
stavebné panely s výnimkou kovových; strechy
a strešné krytiny s výnimkou kovových; stropy,
stropné dosky s výnimkou kovových; šindle, škridly s výnimkou kovových; tehly; umelý kameň,
vápno; zárubne s výnimkou kovových; azbestocementové krytiny.
35 - Obchodné sprostredkovanie tovarov a služieb
v triedach 6, 17, 19, 36, 37, 43; reklamná činnosť;
obchodný manažment.
36 - Prenájom bytov, domov a iných nehnuteľností; oceňovanie a odhady nehnuteľností; správa
nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností.
37 - Stavba budov, bytov, domov; dozor nad
stavbami; informácie stavebné; demolácia budov;
izolácie stavieb; klampiarstvo a inštalatérstvo;
murárstvo; inštalácia a opravy klimatizačných
zariadení; montáž kuchynských zariadení; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie;
montovanie lešení; prenájom stavebných strojov
a zariadení; kladenie cestných povrchov; stavebníctvo; štukovanie, sadrovanie; tapetovanie; tesárstvo; utesňovanie stavieb; stavba strešných
konštrukcií a pokrývačské práce; montáž a opravy vykurovacích zariadení; obkladačské práce.

(540)

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

(540)

(591) modrá
(731) Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o., Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1541-2007
20.8.2007
41, 43
41 - Televízne programy (výroba rozhlasových
a televíznych programov); vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových.
43 - Služby barov.

(540) FLYING BARTENDERS
(731) SHAKE THE WORLD s. r. o., Kozia 28, 811 03
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1542-2007
20.8.2007
41, 43
41 - Vzdelávanie; organizovanie predstavení (manažérske služby).
43 - Služby barov.

(540) STREET FLAIR
(731) SHAKE THE WORLD s. r. o., Kozia 28, 811 03
Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(731) STAVOREX, s. r. o., Mostná 13, 949 01 Nitra, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

1539-2007
20.8.2007
16, 35, 41, 44
16 - Propagačné, reklamné a inzertné materiály
v papierovej forme, knihy, časopisy, letáky, tlačoviny, brožúry, tlačivá, plagáty, prospekty, pohľadnice, fotografie.
35 - Vydávanie reklamných a náborových textov.
41 - Vydavateľská a publikačná činnosť s výnimkou vydávania a publikovania reklamných a náborových textov, výchova a vzdelávanie v oblasti
zdravotníckej starostlivosti, organizovanie prednášok, seminárov, konferencií, kurzov v oblasti
zdravotníckej starostlivosti.
44 - Služby zdravotných zariadení, služby súkromných kliník, poskytovanie služieb v oblasti
zdravotníckej starostlivosti, lekárske vyšetrenia,
diagnostické vyšetrenia, plánovanie a riadenie
liečby, konzultačné a poradenské služby v oblasti
zdravotnej starostlivosti, farmaceutické poradenstvo, poskytovanie zdravotníckej starostlivosti
v odbore ortopédia a protetika; lekárske služby;
súkromné sanatóriá alebo kliniky; zdravotnícka
starostlivosť; ošetrovateľské služby; plastická chirurgia; fyzioterapia; nemocničné služby.

1543-2007
20.8.2007
41, 43
41 - Vzdelávanie; organizovanie predstavení
(manažérske služby).
43 - Služby barov.

(540) SHAKE THE WORLD
(731) SHAKE THE WORLD s. r. o., Kozia 28, 811 03
Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

1544-2007
20.8.2007
35, 37
35 - Maloobchodné služby s odevmi (dámske, pánske, detské), obuvou, koženou galantériou, módnymi doplnkami; reklama; obchodný manažment;
predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja.
37 - Čistenie šatstva; čistenie chemické.

(540)

(591) hnedo - sivá
(731) ALIZÉ, s. r. o., Hurbanovo nám. 6, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Jakubcová Karin, JUDr., Bratislava, SK;

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

1545-2007
20.8.2007
35, 37
35 - Maloobchodné služby s odevmi (dámske,
pánske, detské), obuvou, koženou galantériou, módnymi doplnkami; reklama; obchodný manažment;
predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja.
37 - Čistenie šatstva; čistenie chemické.

(540)

(591) hnedo - sivá
(731) ALIZÉ, s. r. o., Hurbanovo nám. 6, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Jakubcová Karin, JUDr., Bratislava, SK;

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

1546-2007
20.8.2007
35, 37
35 - Maloobchodné služby s odevmi (dámske,
pánske, detské), obuvou, koženou galantériou, módnymi doplnkami; reklama; obchodný manažment;
predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja.
37 - Čistenie šatstva; čistenie chemické.

(540)

(591) hnedo - sivá
(731) ALIZÉ, s. r. o., Hurbanovo nám. 6, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Jakubcová Karin, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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1551-2007
21.8.2007
16, 33, 35, 41, 43
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 papierenský tovar), obaly (papierenský 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.
33 - Víno, alkoholické nápoje okrem piva, likéry,
brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje.
35 - Maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a vínom, komerčné informačné kancelárie,
obchodné alebo podnikateľské informácie, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej
činnosti, poradenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, odborné obchodné
poradenstvo, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce, poskytovanie pomoci
pri riadení obchodných alebo priemyselných
podnikov, riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, prepisovanie, reprografia dokumentov, spracovanie textov, kopírovanie, kopírovanie alebo
rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., personálne poradenstvo, výber osôb pomocou psychologických testov, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklama online na počítačovej
komunikačnej sieti, reklamné agentúry, zásielkové reklamné služby, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely, uverejňovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov,
príprava inzertných stĺpcov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky), prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch a priestorov, lepenie plagátov, štatistické informácie, vzťahy
s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi,
inštitúciami a spoločenským prostredím), marketingové štúdie, prieskum trhu, prieskum verejnej
mienky, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
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vedenie kartoték v počítači, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov),
zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, sprostredkovateľské práce, sprostredkovanie obchodu
s tovarom, zásobovacie služby pre tretie osoby
(nákup tovarov a služieb pre iné podniky), podpora predaja (pre tretie osoby), rozširovanie vzoriek, predvádzanie tovaru, ochutnávka vín na
komerčné účely, obchodné sprostredkovanie uvedených služieb v triede 43.
41 - Organizovanie výcvikov a školení (manažérske služby), organizovanie nekomerčných výstav
a predstavení, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie a vedenie
konferencií, organizovanie a vedenie kongresov,
organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie a vedenie
kolokvií, organizovanie kurzov, zverejňovanie
textov okrem reklamných, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vydávanie časopisov, katalógov, novín a iných periodických publikácií, tvorba, požičiavanie, distribúcia
videofilmov, sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, sprostredkovanie premietania filmov, prevádzkovanie kinosál, prevádzkovanie zábavných klubov, organizačné zabezpečenie výstav, prenájom videopások, rozmnožovanie nahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov, sprostredkovanie služieb
cestovných kancelárií patriacich do tejto triedy
(informácie o možnostiach rekreácie, rozptýlenia
a zábavy), zverejňovanie a vydávanie kníh, revue
a magazínov, časopisov periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných, umelecké módne agentúry, informácie o možnostiach
rozptýlenia a zábavy, požičiavanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, prenájom hudobných nástrojov a hudobnej
aparatúry, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných hudobných a tanečných produkcií na účely kultúrne a zábavné, fotografická reportáž, fotografovanie, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné.
43 - Barové služby, bufety (rýchle občerstvenie),
hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne,
kaviarne, prevádzkovanie kempov, motelové služby, penzióny, poskytovanie prechodného ubytovania, prenájom prenosných stavieb, prenájom
turistických stanov, reštaurácie (jedálne), samoobslužné reštaurácie, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, turistické ubytovne, ubytovacie kancelárie
(hotely, penzióny), prenájom prechodného ubytovania.

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

1560-2007
21.8.2007
33
33 - Medovina.

STAROSLOVANSKÁ
MEDOVINA

(731) Kudláč Peter Ing. / APIMED, Dolná Krupá 645,
919 65 Dolná Krupá, SK;

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

1636-2007
3.9.2007
5, 30, 32
5 - Výrobky farmaceutické, zdravotnícke, dietetické, obväzy.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, múka, chlieb, pečivo, horčica, korenie.
32 - Pivo, nealkoholické nápoje.

(540) REVITAL FENOMEN
(731) VITAR, spol. s r.o., tř. T. Bati 385, 763 02 Zlín,
CZ;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

1730-2007
19.9.2007
12, 37, 42
12 - Automobily; elektromobily; hnacie motory
do automobilov; kapoty na automobilové motory; karosérie automobilov; karosérie na automobily ako skladačky; kolesá automobilov; nápravy
automobilov; nárazníky automobilov; okenné tabule a okná automobilov; ozubené kolesá a ozubené prevody do automobilov; pneumatiky; podvozky automobilov; rámy automobilov; príslušenstvo k automobilom obsiahnuté v tejto triede;
reaktívne motory do automobilov; sedadlá a sedadlové poťahy do automobilov; športové automobily; turbínové motory do automobilov; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu automobilov.
37 - Autoservisy - údržba, opravy a tankovanie;
čistenie, leštenie, mazanie, údržba a umývanie
automobilov; inštalácia a opravy poplašných systémov do automobilov; mechanické úpravy automobilov na zákazku; oprava opotrebovaných
alebo poškodených motorov; stavba a opravy karosérií automobilov.
42 - Automobilové dizajnérstvo; inštalácia počítačových programov, navrhovanie automobilov;
počítačové programovanie; strojársky výskum;
technická kontrola automobilov; tvorba softvéru;
výskum a vývoj nových výrobkov.

(540)

(540)

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

(731) K-1 ENGINEERING s. r. o., Trenčianska 47,
821 09 Bratislava, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

1866-2007
11.10.2007
1, 5, 10, 35, 36, 39, 44
1 - Etylalkohol; konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov; destilovaná voda; emulgátory; fluór; kyslík; chladivá.
5 - Balzamovacie prípravky na lekárske účely;
balzamy na lekárske účely; liečivé cukríky, pastilky; farmaceutické prípravky, chemicko-farmaceutické prípravky; liečivé čaje; gáza na obväzovanie; liečivé bylinky; masti na lekárske účely;
séra; masti na farmaceutické účely; bylinkové čaje na lekárske použitie; lekárničky (plné); dietetické potraviny upravené na lekárske účely; chemické prípravky na farmaceutické účely; liečivé
prípravky na zuby; liečivá na ľudskú spotrebu;
liečivá na zverolekárske účely; liečivé nápoje;
chemické prípravky na lekárske účely; chemické
prípravky na zverolekárske účely; doplnky výživy na lekárske účely.
10 - Zdravotná obuv; ortopedické výrobky; zariadenia na hygienu a umývanie telesných dutín;
vankúše proti nespavosti; tlakomery krvného tlaku; lekárske tašky; vankúše proti preležaninám;
fyzioterapeutické zariadenia; teplomery na lekárske účely; zariadenia na premiestňovanie invalidov; prístroje na ortodontológiu.
35 - Komerčné informačné kancelárie; analýzy
nákladov; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; štatistické kompilácie; účtovníctvo; personálne poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
dražby; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
prenájom reklamných materiálov; reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; prieskum trhu;
vedenie kartoték v počítači; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; obchodné alebo podnikateľské informácie;
prieskum verejnej mienky; nábor zamestnancov;
prenájom reklamných plôch; spracovanie textov;
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; oceňovanie nehnuteľností; kapitálové investície; kaucie,
záruky, garancie; finančné odhady a oceňovanie
(poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správcovstvo; finančné riadenie; správa nehnuteľností;
vedenie nájomných domov; prenájom bytov; prenájom fariem; hypotéky; finančný lízing; finančné konzultačné služby; finančné informácie; vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov; likvidácia podnikov.
39 - Vzdušná doprava; prenájom automobilov; dovoz, doprava; doručovanie balíkov; nosenie batožín; balenie tovaru; doručovanie tovaru; skladovanie; prenájom skladísk; prenájom dopravných
prostriedkov; prenájom garáží; prenájom parkovacích miest; osobná doprava; taxislužby; sťahovanie; kuriérske služby; distribúcia tovaru na dobierku; distribúcia energie.
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44 - Zotavovne; chov zvierat; verejné kúpele; salóny krásy; zdravotné strediská; kadernícke salóny; nemocničné služby; zdravotnícka starostlivosť; záhradníctvo; záhradkárske služby; masáže; lekárske služby; sanatóriá; stomatológia; súkromné kliniky; aranžovanie kvetov; ošetrovateľské služby; farmaceutické poradenstvo; plastická
chirurgia; farmaceutické služby.
(540) AURIDA
(731) XEDEX HOLDING, spol. s r. o., Ľubínska 18,
811 03 Bratislava, SK;
(740) SYSOON, spol. s r. o., Bratislava, SK;
(210) 1867-2007
(220) 11.10.2007
9 (511) 18, 21, 22, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 43,
44, 45
(511) 18 - Dáždniky; peňaženky; kabelky; aktovky; kufre.
21 - Kefy; vedrá; cisterny; obuváky; fľaše; kvetináče; hrnce, hrnčeky; porcelán; hrnčiarsky tovar;
smetníky; rozprašovače na voňavky.
22 - Celtovina; vlasy; siete; stany; textilné vlákna.
28 - Hojdačky; golfové palice; stavebnice; šachovnice; spoločenské hry; rakety; lyže; golfové
rukavice; puzzle; hracie karty.
30 - Kakao; káva; čaj; čokoláda; cukríky; zmrzlina;
chlieb; med; pizza; korenie; ryža; špagety; suši.
32 - Minerálne vody (nápoje); stolové vody; citronády; sóda; sýtená voda; aperitív nealkoholický.
33 - Víno; likéry; whisky; vodka.
34 - Zápalky; tabak; zapaľovače pre fajčiarov; cigary; cigarety.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; oceňovanie nehnuteľností; kapitálové investície; kaucie,
záruky, garancie; finančné odhady a oceňovanie
(poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správcovstvo; finančné riadenie; správa nehnuteľností;
vedenie nájomných domov; prenájom bytov; prenájom fariem; hypotéky; finančný lízing; finančné konzultačné služby; finančné informácie; vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych
priestorov; likvidácia podnikov.
37 - Umývanie automobilov; čistenie interiérov;
pranie a čistenie; prenájom stavebných strojov
a zariadení; stavebníctvo, stavebná činnosť; stavebný dozor; dezinfekcia; umývanie dopravných
prostriedkov; čistenie; murárstvo; tapetovanie; deratizácia; nitovanie; autoservisy; stavebné informácie.
38 - Rozhlasové vysielanie; posielanie správ; televízne vysielanie; telefonické služby; informačné kancelárie; tlačové kancelárie; počítačová komunikácia; prenos správ a obrazových informácií
pomocou počítača; elektronická pošta; telekomunikačné informácie; prenájom modemov; prenájom telekomunikačných prístrojov; poskytovanie
telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; telekonferenčné služby.
39 - Vzdušná doprava; prenájom automobilov; dovoz, doprava; doručovanie balíkov; nosenie batožín; balenie tovaru; doručovanie tovaru; skladovanie; prenájom skladísk; prenájom dopravných
prostriedkov; prenájom garáží; prenájom parkovacích miest; osobná doprava; taxislužby; sťahovanie; kuriérske služby; distribúcia tovaru na dobierku; distribúcia energie.
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43 - Prevádzkovanie hotelového ubytovania; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu;
domovy dôchodcov; kaviarne; poskytovanie prechodného ubytovania; penzióny; turistické ubytovne; hotelierske služby; reštaurácie (jedálne);
rezervácia hotelov; bary (služby); prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov;
prenájom prednáškových sál.
44 - Zotavovne; chov zvierat; verejné kúpele; salóny krásy; kadernícke salóny; záhradníctvo; záhradkárske služby; masáže; lekárske služby; sanatóriá; stomatológia; súkromné kliniky; aranžovanie kvetov; ošetrovateľské služby; farmaceutické poradenstvo; plastická chirurgia.
45 - Osobní strážcovia; sprevádzanie do spoločnosti; detektívne kancelárie; zoznamovacie služby; nočné stráženie; pohrebné služby; požičiavanie odevov; civilná obrana; poradenstvo v oblasti
bezpečnosti.

(540) smer.sk
(731) XEDEX HOLDING, spol. s r. o., Ľubínska 18,
811 03 Bratislava, SK;
(740) SYSOON, spol. s r. o., Bratislava, SK;

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

1889-2007
16.10.2007
35, 36, 41
35 - Prieskum trhu a marketing; marketingové
štúdie; obchodné alebo podnikateľské informácie
a prieskum; činnosť organizačných a ekonomických poradcov; obchodný manažment a podnikové poradenstvo, poradenstvo v obchodnej činnosti; pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov; administratívne práce; sprostredkovateľská činnosť s tovarmi; organizovanie
a zabezpečovanie kurzov, výstav, kultúrnych a spoločenských podujatí na komerčné účely; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov
a služieb pre iné podniky).
36 - Faktoring a forfaiting; finančné analýzy; finančné informácie; informácie o poistení, sprostredkovanie poistenia, poisťovací agenti, poradenstvo v oblasti poistenia; uzatváranie poistiek;
investičné služby, kapitálové investície; sprostredkovanie investičných služieb; finančné konzultačné služby; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; prenájom a správa nehnuteľností,
oceňovanie a odhady nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; finančný lízing; obstarávateľská činnosť v oblasti správy a prenájmu nehnuteľností; sprostredkovanie všetkých vymenovaných služieb v triede 36.
41 - Organizovanie a zabezpečovanie kurzov, školení, seminárov; organizovanie a zabezpečovanie
výstav, kultúrnych a spoločenských podujatí na
nekomerčné účely.

(540)

(591) tmavočervená, sivá, biela
(731) PARTNERS GROUP SK s. r. o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

1892-2007
17.10.2007
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) fialová, sivá, biela, zlatá, bordová
(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)

1908-2007
19.10.2007
16, 25, 35
16 - Baliaci papier, bublinové obaly z plastových
materiálov (na balenie), farebné pásky, fólie umelohmotné na balenie, fólie umelohmotné, priľnavé, naťahovacie na paletizáciu, predmety z kartónu, kartón, lepenka, lepenkové alebo papierové
škatule, lepiaca páska (kancelárska pomôcka na
lepenie).
25 - Baretky, bielizeň, osobná bielizeň, bielizeň
pohlcujúca pot, bielizeň zabraňujúca poteniu, body (bielizeň), bundy, čelenky, čiapky, čiapky priliehavé, detská výbavička, detské nohavičky, espadrily (letná obuv s plátenným zvrškom a podošvou z prírodného materiálu), futbalová obuv, futbalové topánky (kopačky), galoše, gamaše, gymnastické dresy, kabáty, kombiné, kombinézy - oblečenie, konfekcia - odevy, kostýmy a obleky, košele, krátke kabátiky, krátke kabáty s kapucňou
teplé, kravaty, kúpacie plášte, obuv na kúpanie,
šľapky na kúpanie, nepremokavý odev, nohavice,
oblečenie z imitácie kože, obuv, obuv vysoká,
odevy, opasky, palčiaky, pančuchy, pančuškové
nohavice, pánske spodky, papuče, plášte, dámske
plášte lemované kožušinou, plavky dámske, plavky pánske, plavky detské, plážová obuv, plážové
oblečenie, pletené svetre, pleteniny - oblečenie, podprsenky, pokrývky hlavy, ponožky, potníky, pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, rukavice, saká - bundy, sandále, spodky pánske, spodničky, sukne, svetre, šály, šaty, šilty na čiapke, šilty na pokrývky hlavy, šnurovacie topánky, športová obuv,
športové tričká - dresy, tielka - tričká, tielka - vesty, topánky celé, topánky na šport, tričká, vlnené
šály, vnútorné podošvy, vrchné ošatenie, zvrchníky, zvršky, zvršky - obuv, zvršky topánok, župany.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, predvádzanie tovaru, reklama, reklama online v počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky.
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(540)

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

(731) Kaiqiang Ye, Bajkalská 12188/5, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Valent Vladimír, Ing., Piešťany, SK;

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

5181-2007
22.2.2007
6, 9, 19, 35, 38, 41, 42
6 - Reklamné stĺpy a tabule z kovu; kovové reklamné panely.
9 - Počítačové programy nahrané (softvér); nosiče
informácií nahrané; dáta, databázy a iné informačné produkty na magnetických nosičoch
a v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach.
19 - Reklamné stĺpy a tabule nekovové; nekovové reklamné panely.
35 - Reklama, reklamná agentúra; vytváranie reklamných tabúľ a reklamných textov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov, plôch a priestorov; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triedach 6, 9 a 19; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky);
podpora predaja (pre tretie osoby); sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach 6,
9 a 19; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35; zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
38 - Prenos správ a obrazových informácií pomocou počítačovej siete a elektronických médií; poskytovanie telekomunikačnej služby audiotex, prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom modemov, prenájom faxových prístrojov, prenájom
telefónov, prenájom telekomunikačných prístrojov, telekomunikačné služby, SMS a MMS služby s im podobným princípom; vysielanie v elektronických médiách, ako sú TV, rozhlas, LAN,
WAN, PP, MAN, VPN videotelefóny a v ostatných médiách s podobným princípom; zdieľanie
video/audiodát v rámci elektronických médií a ICT;
poskytovanie priameho prístupu k informačným
a komunikačným službám.
41 - Prenájom audioprístrojov; prenájom videokamier.
42 - Vývoj softvéru; prenájom softvéru; grafický
dizajn.

(540)

(591) modrá, červená, biela
(731) L2media, s. r. o., Baltská 17, 821 07 Bratislava, SK;
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5182-2007
22.2.2007
6, 9, 19, 35, 38, 41, 42
6 - Reklamné stĺpy a tabule z kovu; kovové reklamné panely.
9 - Počítačové programy nahrané (softvér); nosiče
informácií nahrané; dáta, databázy a iné informačné produkty na magnetických nosičoch
a v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach.
19 - Reklamné stĺpy a tabule nekovové; nekovové reklamné panely.
35 - Reklama, reklamná agentúra; vytváranie reklamných tabúľ a reklamných textov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov, plôch a priestorov; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triedach 6, 9 a 19; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky);
podpora predaja (pre tretie osoby); sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach 6,
9 a 19; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35; zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
38 - Prenos správ a obrazových informácií pomocou počítačovej siete a elektronických médií; poskytovanie telekomunikačnej služby audiotex, prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom modemov, prenájom faxových prístrojov, prenájom
telefónov, prenájom telekomunikačných prístrojov, telekomunikačné služby, SMS a MMS služby s im podobným princípom; vysielanie v elektronických médiách, ako sú TV, rozhlas, LAN,
WAN, PP, MAN, VPN videotelefóny a v ostatných médiách s podobným princípom; zdieľanie
video/audiodát v rámci elektronických médií a ICT;
poskytovanie priameho prístupu k informačným
a komunikačným službám.
41 - Prenájom audioprístrojov; prenájom videokamier.
42 - Vývoj softvéru; prenájom softvéru; grafický
dizajn.

(540)

(591) modrá, červená, biela
(731) L2media, s. r. o., Baltská 17, 821 07 Bratislava, SK;

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

5229-2007
2.3.2007
30
30 - Rezance.

(540) REZANCE STAREJ MAMY
(731) Babiččiny nudle s. r. o., Nádražní 159/21, 370 01
České Budějovice, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
9 (511)
(511)
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5340-2007
28.3.2007
445508
16.2.2007
CZ
7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 35, 39
7 - Práčky klasické i automatické, umývačky riadu, žmýkačky, kuchynské prístroje elektromechanické obsiahnuté v tejto triede, najmä stroje
na spracovanie potravín, ako kuchynské roboty,
šľahače a mixéry, miesiace stroje, elektrické nože, krájače a multikrájače, elektrické odšťavovače a lisy na ovocie, elektrické mlynčeky na kávu,
mlynčeky na mäso (stroje), elektrické drviče na poraviny, vysávače a čističe kobercov, otvárače konzerv elektrické.
8 - Kulmy a ondulačné zariadenia, otvárače konzerv neelektrické, holiace strojčeky.
9 - Prístroje a nástroje elektrické patriace do tejto
triedy: výpočtová technika - zariadenia na zber,
prenos, spracovanie a uchovávanie dát a ich vzájomné kombinácie, PC, notebooky, monitory, tlačiarne, periférne zariadenia k počítačom a príslušenstvo; videosystémy; prepojovacie a predlžovacie káble, kancelárska technika - telefónne prístroje, faxy, kopírovacie zariadenia, kalkulátory;
mobilné telefóny a príslušenstvo k nim, akumulátory; nabíjačky akumulátorov, napájacie zdroje;
fotografické prístroje a kamery, digitálne fotoaparáty vrátane pamäťových kariet; pamäťové médiá,
pamäťové karty, rádioprijímače, rádioprijímače
vrátane DAB prijímačov, rádiostanice - vysielačky; tunery; videotechnika, video- a dátaprojektory; magnetofóny, diktafóny, gramofóny; CD prehrávače, HI-FI súpravy vrátane komponentov - reproduktory, mikrofóny, slúchadlá, meniče, zosilňovače; mikrosystémy; minisystémy; rádiomagnetofóny; televízne prijímače vrátane antén, satelitov, diaľkových ovládačov; prenosné a osobné
prijímače a prehrávače, elektronické budíky; rádiobudíky; autorádiá a autoreproduktory; navigácie osobné a mobilné; záznamové médiá - audiokazety, videokazety, DVD nosiče, CD nosiče;
zostavy domácich kín a jednotlivé komponenty
zostáv domácich kín; elektronické hry; herné
konzoly vrátane príslušenstva, SAT a DVB - T
prijímače; DVD prehrávače, DVD rekordéry,
MP3 prehrávače; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu; meteorologické stanice,
babysittery (el. opatrovateľky); jazykové prekladače; databanky; tlakomery; teplomery; žehličky
elektrické vrátane naparovacích, váhy, zastrihávače vlasov; zastrihávače chlpov zvierat, epilátory, žehličky na vlasy, puzdrá a kufríky na elektrické zariadenia, najmä mobilné telefóny, notebooky a fotografické prístroje, všetko spadajúce
do tejto triedy.
10 - Prístroje na masáž nôh.
11 - Chladničky, mrazničky a výrobníky ľadu,
elektrické, plynové a kombinované zariadenia na
varenie, pečenie, smaženie a opekanie, najmä
sporáky, rúry elektrické, plynové i mikrovlnné, grily, rošty, sendvičovače, toustovače a opekače hrianok, elektrické fritovacie hrnce, elektrické panvice a formy na pečenie, variče a varné dosky, sporáky na tuhé palivá, kávovary elektrické, stroje
na espreso, instantné dávkovače horúcej vody,

rýchlovarné kanvice, zariadenia vetracie a klimatizačné, prístroje na úpravu vzduchu v miestnostiach, ako sú filtračné zariadenia, zvlhčovače a odvlhčovače, odsávače pary, elektrické a plynové vykurovacie zariadenia vrátane kotlov, radiátorov,
plynových vykurovacích zariadení, elektrických
vykurovacích telies, infražiaričov a konvektorov,
elektrické a plynové ohrievače vody, filtre do odsávačov pár, vodovodné batérie, bojlery, sušiče
vlasov; vínotéky - chladničky na uchovávanie fliaš
s vínom.
16 - Papierové filtre do vysávačov, papierové filtre do kávovarov.
18 - Kožené a textilné tašky, puzdrá a kufríky
spadajúce do tejto triedy.
21 - Potreby a prenosné nádoby pre domácnosť
a kuchyňu, neelektrické ručné mlynčeky, kuchynské mixéry s výnimkou elektrických, neelektrické šľahače, strúhadlá, panvice, kuchynské hrnce,
kastróliky, neelektrické kanvice, súpravy na varenie a pitie kávy, grilovacie ihly a ražne používané pri varení, elektrické zubné kefky.
35 - Marketing, prieskum a analýza trhu, sprostredkovanie obchodných záležitostí v odbore
výroby, predaja a propagácie elektrospotrebičov
a súvisiaceho tovaru, poradenstvo v otázkach organizovania obchodnej činnosti, vytváranie a prevádzkovanie obchodných sietí, organizovanie komerčných výstav a veľtrhov.
39 - Balenie tovaru a výrobkov, zásielková služba, preprava tovaru motorovými vozidlami.
(540)

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

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

5392-2007
10.4.2007
36
36 - Poisťovacia činnosť pre odvetvie životného
poistenia a odvetvie neživotného poistenia; sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s poisťovacou
činnosťou; zaisťovacia činnosť; činnosť súvisiaca s poistením slúžiaca na podporu a rozvoj poisťovníctva; činnosť zameraná na predchádzanie
škodám (zábranná činnosť); poistenie zahraničných záujmov; poisťovanie všetkých druhov majetku, zodpovednosti za škody fyzických a právnických osôb; podnikanie na finančnom trhu; vykonávanie investičnej činnosti; nemocenské a dôchodkové pripoistenie.

(540) iXtra život Junior
(731) Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s., Priemyselná 1/a, 821 09 Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

5404-2007
12.4.2007
35, 39, 43
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment,
obchodná správa; obchodná administratíva; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov; obchodné alebo podnikateľské informácie; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom predajných automatov; prenájom reklamných materiálov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky);
zasielanie reklamných materiálov zákazníkom;
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
distribúcia vzoriek; organizovanie reklamných
hier na propagáciu predaja; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vzťahy s verejnosťou, prenájom
reklamných plôch; riadenie priemyselných alebo
obchodných podnikov; ponuka, sprostredkovanie
a výber tovaru prostredníctvom katalógu, reklamná a inzertná činnosť, propagácia, marketing, pomoc pri podnikaní, reklamná, inzertná a propagačná a činnosť prostredníctvom akéhokoľvek
média prostredníctvom telefónnej dátovej alebo
informačnej siete; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; maloobchodné
služby v oblasti potravinových výrobkov; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov
a služieb); maloobchodné služby, poskytované aj
online formou, týkajúce sa najmä potravinových
tovarov.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; doručovanie tovaru; prenájom skladísk; prenájom
skladov; prenájom skladovacích kontajnerov.
43 - Bufety (rýchle občerstvenie); jedálne a závodné jedálne; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov; príprava a dodávka
jedál na objednávku do domu; samoobslužné reštaurácie; reštaurácie.

(540)

(591) biela, červená, zelená
(731) M+M Market Centrum, s. r. o., Tupolevova 1,
851 01 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5433-2007
17.4.2007
30, 35, 39
30 - Káva, kávové náhradky.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment,
obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; služby
spojené s cestovaním patriace do tejto triedy.
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(540)

(731) Holiš Oldřich, Lipová 693, 925 53 Pata, SK;

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

5438-2007
20.4.2007
9, 35, 36, 38, 42, 45
9 - Platobné karty; počítačové zariadenia a počítačový softvér vrátane počítačového softvéru na
prístup k sieti na prenos dát vrátane elektronických komunikačných sietí, počítačových sietí
a internetu na účely služieb v bankovníctve a finančníctve.
35 - Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia (manažmentu) podnikov, poradenstvo v oblasti akvizícií, spájania a predaja podnikov; ekonomické analýzy a predpovede; analýzy nákladov;
zaraďovanie, vyhľadávanie a poskytovanie informácií v bankových databázach pre zákazníkov;
vedenie kartoték a centrálnych kartoték; poskytovanie výpisov z účtov; poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty, počítačových sietí, terminálov a internetu.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby; finančníctvo; finančné poradenstvo; finančné analýzy
a predpovede, finančné služby; prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie bankových účtov klientov; vedenie vkladných knižiek; vydávanie cenín a cenných papierov; úvery,
pôžičky a iné formy financovania; investovanie
do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové
investície; financovanie spoločných podnikov;
majetkové účasti; finančný prenájom (lízing);
platobný styk (prevod finančných prostriedkov)
a zúčtovanie (klíring); elektronický prevod kapitálu; vydávanie a správa platobných prostriedkov
vrátane platobných kariet, úverových (kreditných) a debetných kariet, cestovných šekov a ich
overovanie; bankové služby poskytované prostredníctvom bankomatov; záruky; kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa
vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie
na vlastný účet alebo na účet klienta s valutami
a devízovými hodnotami; obchodovanie v oblasti
termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi, obchodovanie so
zlatými a striebornými mincami; finančné maklérstvo; hospodárenie s cennými papiermi klienta
na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); uloženie a správa cenných papierov
alebo iných hodnôt; činnosť depozitára; zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov);
prenájom bezpečnostných schránok a denného
a nočného trezoru; úschova cenností v bezpečnostných schránkach; vykonávanie hypotekárnych obchodov; ostatné bankové a finančné činnosti a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; finančné poradenstvo; finančné
analýzy; poskytovanie bankových finančných informácií; výpisy z bankových účtov klientov; fi-
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nančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých
uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov,
elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (internet).
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby);
komunikácia, posielanie a prenos správ, dát a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (internet).
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 médií na elektronické
médiá; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie
počítačových stránok (web pre zákazníkov; zhotovovanie kópií počítačových programov.
45 - Spravovanie autorských práv; licencie práv
duševného vlastníctva; poradenstvo v oblasti práv
duševného vlastníctva; sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva.

(540)

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

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

5439-2007
20.4.2007
9, 35, 36, 38, 42, 45
9 - Platobné karty; počítačové zariadenia a počítačový softvér vrátane počítačového softvéru na
prístup k sieti na prenos dát vrátane elektronických komunikačných sietí, počítačových sietí
a internetu na účely služieb v bankovníctve a finančníctve.
35 - Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia (manažmentu) podnikov, poradenstvo v oblasti akvizícií, spájania a predaja podnikov; ekonomické analýzy a predpovede; analýzy nákladov;
zaraďovanie, vyhľadávanie a poskytovanie informácií v bankových databázach pre zákazníkov;
vedenie kartoték a centrálnych kartoték; poskytovanie výpisov z účtov; poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej
pošty, počítačových sietí, terminálov a internetu.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby; finančníctvo; finančné poradenstvo; finančné analýzy

a predpovede, finančné služby; prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie bankových účtov klientov; vedenie vkladných knižiek; vydávanie cenín a cenných papierov; úvery,
pôžičky a iné formy financovania; investovanie
do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové
investície; financovanie spoločných podnikov;
majetkové účasti; finančný prenájom (lízing);
platobný styk (prevod finančných prostriedkov)
a zúčtovanie (klíring); elektronický prevod kapitálu; vydávanie a správa platobných prostriedkov
vrátane platobných kariet, úverových (kreditných) a debetných kariet, cestovných šekov a ich
overovanie; bankové služby poskytované prostredníctvom bankomatov; záruky; kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na
vlastný účet alebo na účet klienta s valutami
a devízovými hodnotami; obchodovanie v oblasti
termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi, obchodovanie so
zlatými a striebornými mincami; finančné maklérstvo; hospodárenie s cennými papiermi klienta
na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); uloženie a správa cenných papierov
alebo iných hodnôt; činnosť depozitára; zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov);
prenájom bezpečnostných schránok a denného
a nočného trezoru; úschova cenností v bezpečnostných schránkach; vykonávanie hypotekárnych
obchodov; ostatné bankové a finančné činnosti
a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva
a financií; finančné poradenstvo; finančné analýzy; poskytovanie bankových finančných informácií; výpisy z bankových účtov klientov; finančné
odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (internet).
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby);
komunikácia, posielanie a prenos správ, dát a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (internet).
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 médií na elektronické
médiá; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie
počítačových stránok (web pre zákazníkov; zhotovovanie kópií počítačových programov.
45 - Spravovanie autorských práv; licencie práv
duševného vlastníctva; poradenstvo v oblasti práv
duševného vlastníctva; sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva.
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(540)

(591) žltá, biela, čierna, modrá, tyrkysová, červená, ružová
(731) Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 816 07
Bratislava, SK;

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

5481-2007
2.5.2007
6, 19, 22, 36, 37, 40
6 - Kovové stavebné materiály, kovové stavebné
materiály prenosné, kovové výrobky patriace do
tejto triedy.
19 - Stavebné materiály nekovové.
22 - Sieťky, stany, plachty, plachtoviny, vrecia,
textilné materiály z textilných vlákien surových
alebo umelých, papiera alebo umelej hmoty patriace do tejto triedy.
36 - Činnosť realitnej kancelárie, správa nehnuteľností.
37 - Uskutočňovanie stavieb, zmeny stavieb, údržba
stavieb, inžinierska činnosť vo výstavbe.
40 - Mechanické spracovanie tkanín technického
a netechnického charakteru.

(540)

(591) červená, čierna
(731) TECHTEX s. r. o., Labský Mlyn, 543 71 Hostinné, CZ;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

5489-2007
4.5.2007
12, 35, 36, 37, 39
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu, autá, automobily, autobusy, autokary, automobilové obývacie prívesy, automobilové pneumatiky, automobilové podvozky, karosérie automobilov, karosérie dopravných prostriedkov, automobilové strechy, plátenné strechy na
automobily, autopoťahy, autosedadlá, batožinové
nosiče na vozidlá, batožinové kufre na motocykle, bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov,
bezpečnostné sedačky pre deti do automobilov,
bicykle, blatníky, brzdové diely do vozidiel, čalúnenie automobilov, čelné sklá, dvere na dopravné prostriedky, elektromobily, motory do pozemných vozidiel, kamióny, nákladné vozidlá, kapoty na vozidlá, karavany (obytné prívesy), kolesá
vozidiel, motocykle, náboje kolies automobilov,
nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky pre
vodičov pri nehodách), nápravy vozidiel, nárazníky vozidiel, nosiče lyží na autá, opierky na sedadlá automobilov, opravárske náradie na opravu
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pneumatík, zariadenia do automobilov proti oslneniu, ozubené kolesá a ozubené prevody do pozemných vozidiel, pneumatiky, protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov, poťahy na
sedadlá vozidiel, poťahy na volanty vozidiel, prevodovky do pozemných vozidiel, protišmykové
reťaze, snehové reťaze, tlmiace pružiny do dopravných prostriedkov, ráfy kolies automobilov,
rámy, podvozky automobilov, sedadlá automobilov, sklopné zadné dosky (časti dopravných prostriedkov), smerovky na vozidlá, spätné zrkadlá,
stierače, hydraulické obvody pre vozidlá, tlmiče
automobilov, ložiskové čapy hriadeľov a náprav,
volanty vozidiel, diaľkovo ovládané vozidlá iné
než hračky, zabezpečovacie poplašné zariadenia
proti odcudzeniu vozidiel, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, závažie na vyváženie kolies vozidiel, kryty na automobilové
kolesá, disky na kolesá vozidiel, okenné tabule
na okná vozidiel, ťažné zariadenia pre vozidlá,
časti a súčasti dopravných prostriedkov patriace
do triedy 12.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
v oblasti vozidiel, náhradných dielov do vozidiel,
súčastí vozidiel, autodoplnkov, maloobchodná
a veľkoobchodná činnosť v oblasti povinnej a doplnkovej výbavy a výstroja vozidiel, zhromažďovanie rozličných výrobkov, predovšetkým vozidiel pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom
umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky
pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom
telenákupu, sprostredkovanie obchodu s novými
alebo ojazdenými vozidlami, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, oceňovanie vozidiel,
reklama, online reklama na 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, public relations, obchodné sprostredkovanie lízingových zmlúv, najmä na dopravné prostriedky, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35 až 45.
36 - Finančný lízing, finančný lízing dopravných
prostriedkov, poisťovníctvo, služby týkajúce sa
poistenia, informácie o poistení v oblasti poistenia dopravných prostriedkov, uzatváranie a sprostredkovanie poistiek, poistenie proti nehodám,
poistenie pri pozemnej doprave, služby v oblasti
financovania a peňažníctva, služby úverových
ústavov, ktoré nie sú bankami, ako napríklad samostatné finančné spoločnosti, služby investičných trustov a holdingových spoločností, finančné informácie, finančné záruky, kaucie a garan-
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cie, platenie na splátky, služby týkajúce sa úverových kariet, zmenárenské služby, organizovanie zbierok, záložňa, prenájom kancelárskych
priestorov, realitné kancelárie, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
37 - Autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie),
umývanie dopravných prostriedkov, opravy, montážne a inštalačné služby, služby klampiarov, autoservisy, nastavovanie dopravných prostriedkov,
informácie o opravách vozidiel, údržba a opravy
vozidiel, protikorózne nátery ako ošetrovanie vozidiel, čalúnenie a čalúnnické opravy interiérov
v dopravných prostriedkoch, oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov, inštalácia a opravy zabezpečovacích zariadení proti odcudzeniu
vozidiel, protektorovanie pneumatík, vulkanizácia
pneumatík (oprava), leštenie a mazanie vozidiel,
čistenie vozidiel, čistenie interiérov vozidiel, montáž a demontáž častí a súčastí motorových vozidiel, montáž a demontáž autopríslušenstva, stavebníctvo (stavebná činnosť), poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
39 - Prenájom automobilov, prenájom dopravných
prostriedkov, prenájom nosičov na automobily,
informácie o doprave, odťahová služba, ťahanie
alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách alebo nehodách, informácie o doprave,
automobilová preprava, služby parkovania automobilov, poskytovanie pomoci pri doprave, prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie,
skladovanie tovaru, sprostredkovanie prepravy,
služby vodičov, poskytovanie uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.

(540)

(591) modrá, červená
(731) AUTO-IMPEX spol. s r. o., Trnavské Mýto 1,
832 21 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5491-2007
4.5.2007
22, 28, 31, 35, 41
22 - Rybárske siete, siete, povrazy na siete, lodné
zvinovacie laná, laná na vlečenie lodí, laná s výnimkou kovových, siete na maskovanie, lodné
plachty, povrazy a výrobky na použitie pri plachtení, nepremokavé plachty.
28 - Umelé rybárske návnady, návnady na lovenie alebo chytanie rýb, rybárske náčinie a náradie, rybárske udice a prúty, háčiky na ryby, rybárske navijaky, rybárske plaváky, plaváky ako
rybársky výstroj, podberáky pre rybárov, prútené
koše na chytanie rýb, materiál na zhotovovanie
vlascov na rybolov, harpúny ako športové náradie, výbava na športový rybolov, plutvy na plávanie, malé plachetnice ako hračky, hry, hračky,
výbava na rôzne druhy športov.

31 - Krmivá pre ryby, kŕmne a návnadové zmesi
a doplnky pre ryby, kŕmne zmesi pre dobytok
a hydinu, prísady do krmív nie na lekárske účely,
živé rybárske návnady, živé ryby a ustrice, živé
mäkkýše, kôrovce a raky, algae ako druh riasy na
humánnu alebo živočíšnu spotrebu, chaluhy na
humánnu alebo živočíšnu spotrebu, živé zvieratá,
čerstvé ovocie a zelenina, algarovila na živočíšnu
spotrebu, arašidové výlisky pre zvieratá, jadrové
krmivo pre zvieratá, jedlé predmety na žuvanie
pre zvieratá, krmivo pre dobytok, domáce zvieratá, rožný statok a vtáky, kŕmne zmesi na výkrm
hospodárskych zvierat, krúpy pre hydinu, nápoje
pre zvieratá, zvyškové produkty obilnín na živočíšnu spotrebu, otruby, posilňujúce prípravky pre
zvieratá, proteín na živočíšnu spotrebu, rybia
múčka na kŕmenie zvierat, slama ako krmivo,
šrot pre zvieratá, zrno na živočíšnu spotrebu.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby
v oblasti krmív a kŕmnych zmesí pre ryby, dobytok a hydinu, rybárskeho náčinia a náradia, rybárskych návnad, výbavy na športový rybolov,
sprostredkovanie obchodu v oblasti krmív a kŕmnych zmesí pre ryby, dobytok a hydinu, rybárskeho náčinia a náradia, rybárskych návnad,
výbavy na športový rybolov, analýzy nákladov,
obchodné alebo podnikateľské informácie, marketingové štúdie, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, zbieranie údajov
do počítačových databáz, zoraďovanie údajov
v počítačových databázach, vedenie kartoték
v počítačoch, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce, prieskum trhu, reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej
sieti, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
rozširovanie reklamných oznamov, rozhlasová a televízna reklama, rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu, obchodné
sprostredkovanie služieb v triedach 35 až 45.
41 - Prevádzkovanie rybníka na športové a zábavné účely, športová a kultúrna činnosť, služby
v kempingoch so športovým a kultúrnym programom, informácie o možnostiach rozptýlenia
a rekreácie, kluby, výchovno-zábavné klubové
služby, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie športových súťaží
v oblasti rybolovu, požičiavanie a prenájom potápačského a rybárskeho výstroja, prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov, fotografická reportáž, fotografovanie,
vzdelávanie, ukážky praktického cvičenia, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení v oblasti rybolovu a chovu rýb, mäkkýšov a kôrovcov,
poskytovanie elektronických publikácií online bez
možnosti kopírovania, vydávanie kníh, vydávanie
online kníh a časopisov v elektronickej forme,
organizovanie seminárov, konferencií, kongresov,
vydávanie textov s výnimkou reklamných a náborových, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
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41 - Prevádzkovanie rybníka na športové a zábavné účely, športová a kultúrna činnosť, služby
v kempingoch so športovým a kultúrnym programom, informácie o možnostiach rozptýlenia
a rekreácie, kluby, výchovno-zábavné klubové služby, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích
výstav, organizovanie športových súťaží v oblasti
rybolovu, požičiavanie a prenájom potápačského
a rybárskeho výstroja, prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov, fotografická reportáž, fotografovanie, vzdelávanie, ukážky praktického cvičenia, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení v oblasti rybolovu a chovu
rýb, mäkkýšov a kôrovcov, poskytovanie elektronických publikácií online bez možnosti kopírovania, vydávanie kníh, vydávanie online kníh
a časopisov v elektronickej forme, organizovanie
seminárov, konferencií, kongresov, vydávanie textov s výnimkou reklamných a náborových, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.

(540) RYPO MIX
(731) F-RYPO, s. r. o., Röntgenova 2, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

5492-2007
4.5.2007
22, 28, 31, 35, 41
22 - Rybárske siete, siete, povrazy na siete, lodné
zvinovacie laná, laná na vlečenie lodí, laná s výnimkou kovových, siete na maskovanie, lodné
plachty, povrazy a výrobky na použitie pri plachtení, nepremokavé plachty.
28 - Umelé rybárske návnady, návnady na lovenie alebo chytanie rýb, rybárske náčinie a náradie, rybárske udice a prúty, háčiky na ryby, rybárske navijaky, rybárske plaváky, plaváky ako
rybársky výstroj, podberáky pre rybárov, prútené
koše na chytanie rýb, materiál na zhotovovanie
vlascov na rybolov, harpúny ako športové náradie, výbava na športový rybolov, plutvy na plávanie, malé plachetnice ako hračky, hry, hračky,
výbava na rôzne druhy športov.
31 - Krmivá pre ryby, kŕmne a návnadové zmesi
a doplnky pre ryby, kŕmne zmesi pre dobytok
a hydinu, prísady do krmív nie na lekárske účely,
živé rybárske návnady, živé ryby a ustrice, živé
mäkkýše, kôrovce a raky, algae ako druh riasy na
humánnu alebo živočíšnu spotrebu, chaluhy na
humánnu alebo živočíšnu spotrebu, živé zvieratá,
čerstvé ovocie a zelenina, algarovila na živočíšnu
spotrebu, arašidové výlisky pre zvieratá, jadrové
krmivo pre zvieratá, jedlé predmety na žuvanie
pre zvieratá, krmivo pre dobytok, domáce zvieratá, rožný statok a vtáky, kŕmne zmesi na výkrm
hospodárskych zvierat, krúpy pre hydinu, nápoje
pre zvieratá, zvyškové produkty obilnín na živočíšnu spotrebu, otruby, posilňujúce prípravky pre
zvieratá, proteín na živočíšnu spotrebu, rybia
múčka na kŕmenie zvierat, slama ako krmivo,
šrot pre zvieratá, zrno na živočíšnu spotrebu.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby
v oblasti krmív a kŕmnych zmesí pre ryby, dobytok a hydinu, rybárskeho náčinia a náradia, rybárskych návnad, výbavy na športový rybolov,
sprostredkovanie obchodu v oblasti krmív a kŕmnych zmesí pre ryby, dobytok a hydinu, rybárskeho náčinia a náradia, rybárskych návnad, výbavy
na športový rybolov, analýzy nákladov, obchodné alebo podnikateľské informácie, marketingové
štúdie, organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových
databázach, vedenie kartoték v počítačoch, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie
práce, prieskum trhu, reklama, online reklama na
počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných oznamov, rozhlasová a televízna reklama,
rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených
služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových
sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35 až 45.
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(540) RYPO
(731) F-RYPO, s. r. o., Röntgenova 2, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

5494-2007
4.5.2007
3, 5, 35
3 - Kozmetické prípravky určené na starostlivosť
o telo a krásu, na starostlivosť o nohy, na kúpeľ
nôh, vody (lotions) na kozmetické účely a krémy
na nohy a chodidlá, kozmetické prípravky na pedikúru, kozmetické prípravky na ošetrenie zatvrdnutej kože, kozmetické prípravky do kúpeľa,
šampóny, vody (lotions) na depiláciu, studené vosky na depiláciu, kúpeľové soli s výnimkou solí
na liečebné účely.
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky, hygienické prípravky na liečebné účely, náplasti
a obväzový materiál.
35 - Reklama všetkého druhu.

(540) Burgit Hydromed
(731) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA., Eckenheimer
Landstrasse 100, 60318 Frankfurt am Main, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

5506-2007
9.5.2007
30, 33, 35
30 - Cukrovinky; zmrzliny; káva; kávové nápoje;
čaj; kakao; kakaové nápoje.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Maloobchodný predaj tovarov uvedených
v triede 30 a 33.

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

174
(210)
(220)
9 (511)
(511)
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5584-2007
30.5.2007
9, 21
9 - Závesné kuchynské minútky, nástenné kuchynské váhy.
21 - Kovové (drôtené) poličky ako kuchynské potreby, drôtené poličky na koreničky, drôtené stojany na kuchynské náradie, drôtené odkvapkávače a zásobníky na príbory a riad, kovové závesné
zásobníky na potravinové fólie a papierové utierky, kovové závesné držiaky pokrievok, podložky
pod hrnce kovové, kovové závesné stojany ako
kuchynské potreby, kovové háčiky ako kuchynské potreby, závesné kovové tyče ako kuchynské
potreby, krájacie drevené doštičky s výklopným
závesným zásobníkom, závesný blok na nože
a nožnice a/alebo ocieľku, koreničky sklenené
s dreveným uzáverom, závesné koreničky sklenené s kovovým uzáverom.

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

(540) MONTI
(731) TESCOMA, s. r. o., U Tescomy 241, 760 01 Zlín,
CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5596-2007
1.6.2007
35, 36
35 - Administratívna správa hotelov, reklamná,
inzertná a propagačná činnosť, obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 36; prieskum trhu; prieskum
verejnej mienky; podpora predaja, príprava a vyhotovenie daňových priznaní; vedenie účtovných
kníh; správa výpisov z účtu; dražby; obchodné
a podnikateľské poradenstvo; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; marketingové štúdie; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; prenájom reklamných materiálov; obchodné
a podnikateľské poradenstvo poskytované v súvislosti so sťahovaním podniku; prenájom reklamných plôch; služby porovnávania cien; obchodné
sprostredkovanie služieb spojených so správou
nehnuteľností; poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti služieb obsiahnutých v triede
35 prostredníctvom verejných dátových sietí.
36 - Služby v oblasti nehnuteľností, správa nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností, oceňovanie nákladov na opravu nehnuteľností, realitná
činnosť; prenájom nehnuteľností; spravovanie financií; finančné odhady a oceňovanie; finančné
poradenstvo; finančné služby; inkasovanie nájomného; činnosť realitných kancelárií; zriaďovanie fondov; poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti služieb obsiahnutých v triede
36 prostredníctvom verejných dátových sietí.

(540)

(591) biela, modrá
(731) REAL ESTATE MANAGEMENT, s. r. o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava, SK;

5607-2007
5.6.2007
6, 9, 16, 19, 20, 35
6 - Kovové reklamné stĺpy.
9 - Neónové reklamy.
16 - Reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových.
20 - Reklamné nafukovacie predmety.
35 - Grafická úprava tlačovín na reklamné účely;
organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; organizovanie výstav
na obchodné a reklamné účely; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; reklama; reklama (online) na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch;
zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačoviny, vzorky); televízna reklama.

(540)

(591) oranžová, tmavomodrá
(731) AD MOVING s. r. o., Vlárska 32, 831 01 Bratislava, SK;
(740) BARRISTER, s. r. o., Bratislava, SK;

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

5624-2007
8.6.2007
6, 17, 19, 35, 36, 37, 39
6 - Všetky kovové stavebné materiály; výstužné
kovové materiály, kovové lešenia, kovové debnenia, kovové nosníky, armatúry, kovové konštrukcie, kovové konzoly a podpery pre stavebníctvo,
prenosné kovové stavebné výrobky, stavebné
materiály z bieleho kovu, odliatky z farebných
kovov a ich zliatin, stavebné kovania, kovové
káble a drôty neelektrické, kovové potrubia a rúry; kovové strešné krytiny, kovania okenné, dverné a nábytkové, iné kovové výrobky nezaradené
do iných tried; kovové prefabrikáty.
17 - Izolačné materiály patriace do triedy 17.
19 - Nekovový stavebný materiál; tesárske výrobky z polospracovaného reziva, ako sú drevené
panely, krovy, trámy, dosky, drevotriesky, strešné prvky nekovové, drevené panely, preglejky,
škridly s výnimkou kovových, tehly, tvárnice,
sadrokartóny, keramické, betónové a železobetónové stavebné dielce, stropné dosky a nosníky,
štrk, cement, pórobetón a výrobky z pórobetónu,
betón, betónové výrobky, malta, debnenia do betónu, lepenky pre stavby, dlažby, stavebné sklo,
panely a dosky zhotovené zo skla, kameniny pre
stavebníctvo, prírodný kameň, umelý kameň,
omietky, asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo, piesok, vápno, dlaždice nekovové, obklady v stavebníctve nekovové, nekovové rúry pre
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stavebníctvo, stavebné drevo, prefabrikáty z betónu, stavebné diely a polotovary z plastických
hmôt, izolačné stavebné sklo, nekovové prenosné
stavby, lešenia s výnimkou kovových; nosníky s výnimkou kovových.
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu
a predaja tovarov.
36 - Služby v oblasti nehnuteľností.
37 - Stavebníctvo, stavebná činnosť, vykonávanie
stavieb, vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb, stavby a prestavby, izolácie stavieb, rekonštrukcia stavieb,
opravy.
39 - Preprava, balenie a skladovanie tovaru.

(540)

(731) TYREX, s. r. o., Staviteľská 7, 831 04 Bratislava,
SK;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

(540) TYREX
(731) TYREX, s. r. o., Staviteľská 7, 831 04 Bratislava,
SK;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

5625-2007
8.6.2007
6, 17, 19, 35, 36, 37, 39
6 - Všetky kovové stavebné materiály; výstužné
kovové materiály, kovové lešenia, kovové debnenia, kovové nosníky, armatúry, kovové konštrukcie, kovové konzoly a podpery pre stavebníctvo,
prenosné kovové stavebné výrobky, stavebné materiály z bieleho kovu, odliatky z farebných kovov a ich zliatin, stavebné kovania, kovové káble
a drôty neelektrické, kovové potrubia a rúry; kovové strešné krytiny, kovania okenné, dverné a nábytkové, iné kovové výrobky nezaradené do iných
tried; kovové prefabrikáty.
17 - Izolačné materiály patriace do triedy 17.
19 - Nekovový stavebný materiál; tesárske výrobky z polospracovaného reziva, ako sú drevené
panely, krovy, trámy, dosky, drevotriesky, strešné prvky nekovové, drevené panely, preglejky,
škridly s výnimkou kovových, tehly, tvárnice, sadrokartóny, keramické, betónové a železobetónové
stavebné dielce, stropné dosky a nosníky, štrk,
cement, pórobetón a výrobky z pórobetónu, betón, betónové výrobky, malta, debnenia do betónu, lepenky pre stavby, dlažby, stavebné sklo, panely a dosky zhotovené zo skla, kameniny pre stavebníctvo, prírodný kameň, umelý kameň, omietky, asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo, piesok, vápno, dlaždice nekovové, obklady v stavebníctve nekovové, nekovové rúry pre
stavebníctvo, stavebné drevo, prefabrikáty z betónu, stavebné diely a polotovary z plastických
hmôt, izolačné stavebné sklo, nekovové prenosné
stavby, lešenia s výnimkou kovových; nosníky
s výnimkou kovových.
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu
a predaja tovarov.
36 - Služby v oblasti nehnuteľností.
37 - Stavebníctvo, stavebná činnosť, vykonávanie
stavieb, vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb, stavby a prestavby, izolácie stavieb, rekonštrukcia stavieb,
opravy.
39 - Preprava, balenie a skladovanie tovaru.
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5626-2007
8.6.2007
6, 17, 19, 35, 36, 37, 39
6 - Všetky kovové stavebné materiály; výstužné
kovové materiály, kovové lešenia, kovové debnenia, kovové nosníky, armatúry, kovové konštrukcie, kovové konzoly a podpery pre stavebníctvo,
prenosné kovové stavebné výrobky, stavebné materiály z bieleho kovu, odliatky z farebných kovov a ich zliatin, stavebné kovania, kovové káble
a drôty neelektrické, kovové potrubia a rúry; kovové strešné krytiny, kovania okenné, dverné
a nábytkové, iné kovové výrobky nezaradené do
iných tried; kovové prefabrikáty.
17 - Izolačné materiály patriace do triedy 17.
19 - Nekovový stavebný materiál; tesárske výrobky z polospracovaného reziva, ako sú drevené
panely, krovy, trámy, dosky, drevotriesky, strešné prvky nekovové, drevené panely, preglejky,
škridly s výnimkou kovových, tehly, tvárnice, sadrokartóny, keramické, betónové a železobetónové
stavebné dielce, stropné dosky a nosníky, štrk,
cement, pórobetón a výrobky z pórobetónu, betón, betónové výrobky, malta, debnenia do betónu, lepenky pre stavby, dlažby, stavebné sklo,
panely a dosky zhotovené zo skla, kameniny pre
stavebníctvo, prírodný kameň, umelý kameň,
omietky, asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo, piesok, vápno, dlaždice nekovové, obklady v stavebníctve nekovové, nekovové rúry pre
stavebníctvo, stavebné drevo, prefabrikáty z betónu, stavebné diely a polotovary z plastických
hmôt, izolačné stavebné sklo, nekovové prenosné
stavby, lešenia s výnimkou kovových; nosníky
s výnimkou kovových.
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu
a predaja tovarov.
36 - Služby v oblasti nehnuteľností.
37 - Stavebníctvo, stavebná činnosť, vykonávanie
stavieb, vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb, stavby a prestavby, izolácie stavieb, rekonštrukcia stavieb,
opravy.
39 - Preprava, balenie a skladovanie tovaru.

(540)

(591) zelená, čierna, biela
(731) TYREX, s. r. o., Staviteľská 7, 831 04 Bratislava,
SK;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

176
(210)
(220)
9 (511)
(511)
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5629-2007
11.6.2007
9, 16, 35, 40, 41
9 - Kompaktné disky; magnetické disky; optické
disky; optické kompaktné disky; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); magnetické médiá; magnetické pásky; optické nosiče
údajov; CD a DVD nosiče; videokazety; počítačové programy (nahrané).
16 - Kníhviazačský materiál; knihy; knižné záložky; publikácie; tlačoviny; periodické a neperiodické tlačoviny.
35 - Reklamné agentúry; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; lepenie plagátov; reklama;
organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby;
reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov;
rozširovanie reklamných oznamov; zásielkové
reklamné služby; spracovanie textov.
40 - Tlač, tlačenie.
41 - Akadémie (vzdelávanie); elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach
zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; výchovno-zábavné klubové služby; služby pojazdných knižníc; knižnice (požičovne kníh); organizovanie a vedenie konferencií, kolokvií, kongresov, seminárov a sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení;
plánovanie a organizovanie večierkov; služby pre
oddych a rekreáciu; rezervácia vstupeniek; školenie; zverejňovanie textov okrem reklamných; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej
forme; vydávanie kníh, periodických a neperiodických publikácií; výroba videofilmov; výroba
divadelných alebo iných predstavení; výroba dokumentárnych filmov a expozícií; výroba rozhlasových a televíznych programov; zábava, pobavenie; živé predstavenie; vydávanie publikácií na
CD a DVD nosičoch, magnetických kazetách
a videokazetách; vydávanie publikácií nie na reklamné účely; publikačná činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov.

(540)

(731) LIBRI HISTORIAE, Donnerova 11, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5630-2007
11.6.2007
9, 16, 35, 40, 41
9 - Kompaktné disky; magnetické disky; optické
disky; optické kompaktné disky; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); magnetické médiá; magnetické pásky; optické nosiče
údajov; CD a DVD nosiče; videokazety; počítačové programy (nahrané).

16 - Kníhviazačský materiál; knihy; knižné záložky; publikácie; tlačoviny; periodické a neperiodické tlačoviny.
35 - Reklamné agentúry; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; lepenie plagátov; reklama; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; zaobstarávanie predplatného pre tretie
osoby; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; zásielkové reklamné služby; spracovanie textov.
40 - Tlač, tlačenie.
41 - Akadémie (vzdelávanie); elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach
zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; výchovno-zábavné klubové služby; služby pojazdných knižníc; knižnice (požičovne kníh); organizovanie a vedenie konferencií, kolokvií, kongresov, seminárov a sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie
športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; služby pre oddych a rekreáciu; rezervácia vstupeniek;
školenie; zverejňovanie textov okrem reklamných; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh, periodických
a neperiodických publikácií; výroba videofilmov;
výroba divadelných alebo iných predstavení; výroba dokumentárnych filmov a expozícií; výroba
rozhlasových a televíznych programov; zábava,
pobavenie; živé predstavenie; vydávanie publikácií na CD a DVD nosičoch, magnetických kazetách a videokazetách; vydávanie publikácií nie
na reklamné účely; publikačná činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov.
(540)

(731) LIBRI HISTORIAE, Donnerova 11, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

5642-2007
14.6.2007
11
11 - Svietidlá a lampy; halogénové svietidlá; projektorové svietidlá; bezpečnostné svietidlá; elektrické svietidlá; bezpečnostné svetlá; núdzové svetlá; reflektrory na vozidlá; osvetľovacie a hľadacie svetlomety (reflektory); bodové svietidlá.

(540) TELEUR
(731) OVA G. BARGELLINI S.P.A., Via Govoni 17,
Pieve Di Cento (Bologna), IT;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

5644-2007
14.6.2007
11
11 - Svietidlá a lampy; halogénové svietidlá; projektorové svietidlá; bezpečnostné svietidlá; elektrické svietidlá; bezpečnostné svetlá; núdzové
svetlá; reflektory na vozidlá; osvetľovacie a hľadacie svetlomety (reflektory); bodové svietidlá.

(540) TOPLUX
(731) OVA G. BARGELLINI S.P.A., Via Govoni 17,
Pieve Di Cento (Bologna), IT;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

5645-2007
14.6.2007
11
11 - Svietidlá a lampy; halogénové svietidlá; projektorové svietidlá; bezpečnostné svietidlá; elektrické svietidlá; bezpečnostné svetlá; núdzové
svetlá; reflektory na vozidlá; osvetľovacie a hľadacie svetlomety (reflektory); bodové svietidlá.

(540) JODIOLUX
(731) OVA G. BARGELLINI S.P.A., Via Govoni 17,
Pieve Di Cento (Bologna), IT;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

5646-2007
14.6.2007
11
11 - Svietidlá a lampy; halogénové svietidlá; projektorové svietidlá; bezpečnostné svietidlá; elektrické svietidlá; bezpečnostné svetlá; núdzové
svetlá; reflektory na vozidlá; osvetľovacie a hľadacie svetlomety (reflektory); bodové svietidlá.

(540) QUICK SIGNAL
(731) OVA G. BARGELLINI S.P.A., Via Govoni 17,
Pieve Di Cento (Bologna), IT;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

5647-2007
14.6.2007
11
11 - Svietidlá a lampy; halogénové svietidlá; projektorové svietidlá; bezpečnostné svietidlá; elektrické svietidlá; bezpečnostné svetlá; núdzové
svetlá; reflektory na vozidlá; osvetľovacie a hľadacie svetlomety (reflektory); bodové svietidlá.

(540) ASTRO GUIDA
(731) OVA G. BARGELLINI S.P.A., Via Govoni 17,
Pieve Di Cento (Bologna), IT;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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5649-2007
14.6.2007
11
11 - Svietidlá a lampy; halogénové svietidlá; projektorové svietidlá; bezpečnostné svietidlá; elektrické svietidlá; bezpečnostné svetlá; núdzové
svetlá; reflektory na vozidlá; osvetľovacie a hľadacie svetlomety (reflektory); bodové svietidlá.

(540) LUXA
(731) OVA G. BARGELLINI S.P.A., Via Govoni 17,
Pieve Di Cento (Bologna), IT;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

5650-2007
14.6.2007
11
11 - Svietidlá a lampy; halogénové svietidlá; projektorové svietidlá; bezpečnostné svietidlá; elektrické svietidlá; bezpečnostné svetlá; núdzové
svetlá; reflektory na vozidlá; osvetľovacie a hľadacie svetlomety (reflektory); bodové svietidlá.

(540) RILUX
(731) OVA G. BARGELLINI S.P.A., Via Govoni 17,
Pieve Di Cento (Bologna), IT;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

5651-2007
14.6.2007
20, 24, 27, 35, 36, 43
20 - Nábytok, školský nábytok, divány, pohovky,
kancelársky nábytok, komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky, kovový a záhradný nábytok, kreslá, posteľné matrace, pružinové matrace, písacie
stoly, police, podušky, postele, stoličky, stolíky pod
počítače, stoly, vankúše, zrkadlá.
24 - Bavlnené textílie, vlnené látky, poťahy na
sedačky, obliečky na vankúše, obliečky na matrace, obliečky na podušky, obrusy s výnimkou papierových, plachty, posteľná bielizeň, posteľné
prikrývky, poťahy na nábytok, prikrývky, stolové
textílie, bytový textil, textilné látky, tkaniny, textilné uteráky, závesy na sprchu z textilných alebo
plastových materiálov.
27 - Koberce, podlahové krytiny, rohožky.
35 - Maloobchodné služby s nábytkom, bytovým
textilom, bytovými doplnkami, kobercami, parketami, PVC, svietidlami, interiérovými dverami,
vstavanými skriňami, reklama, prenájom reklamných plôch, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, reklamné
služby, rozširovanie reklamných oznamov, rozhlasová reklama, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prieskum trhu,
obchodný prieskum, grafická úprava tlačovín na
reklamné účely, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, nábor zamestnancov, pomoc pri riadení obchodnej činnosti;
obchodné informácie a rady spotrebiteľom, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
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(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami, prenájom kancelárskych priestorov, správa nehnuteľností, správcovstvo, obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, ako vyberanie nájomného,
poistného a za služby spojené s nájmom od nájomcov.
43 - Bufety (rýchle občerstvenie), jedálne a závodné jedálne, kaviarne, reštaurácie, reštaurácie (jedálne), samoobslužné jedálne.

(540)

(540)

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

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

(591) oranžová, modrá
(731) Comintex, a. s., Ivanská cesta 26, 821 04 Bratislava, SK;

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

5656-2007
14.6.2007
25, 35
25 - Odevy vrátane športových, oblečenie vrátane športového, najmä nohavice, vesty, košele, saká, sukne, tričká, bielizeň, kostýmy, šaty, obleky,
kabáty, bundy, vetrovky, plášte, pulóvre, svetre,
mikiny, pyžamá, župany, plavky, podprsenky, kožušinové oblečenie, oblečenie z kože, rukavice,
kravaty, opasky, ponožky, pančuchy, pokrývky hlavy, najmä klobúky, čiapky, šály, šatky, obuv, športová obuv, sandále, papuče, dreváky, plážová obuv,
športové dresy.
35 - Maloobchodné služby s odevmi, obuvou a pokrývkami hlavy, sprostredkovanie obchodu s tovarmi.

(540)

(540)

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

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

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

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

5666-2007
15.6.2007
25, 35
25 - Odevy vrátane športových, oblečenie vrátane
športového, najmä nohavice, vesty, košele, saká,
sukne, tričká, bielizeň, kostýmy, šaty, obleky,
kabáty, bundy, vetrovky, plášte, pulóvre, svetre,
mikiny, pyžamá, župany, plavky, podprsenky, kožušinové oblečenie, oblečenie z kože, rukavice,
kravaty, opasky, ponožky, pančuchy, pokrývky
hlavy, najmä klobúky, čiapky, šály, šatky, obuv,
športová obuv, sandále, papuče, dreváky, plážová
obuv, športové dresy.
35 - Maloobchodné služby s odevmi, obuvou a pokrývkami hlavy, sprostredkovanie obchodu s tovarmi.

5667-2007
15.6.2007
25, 35
25 - Odevy vrátane športových, oblečenie vrátane
športového, najmä nohavice, vesty, košele, saká,
sukne, tričká, bielizeň, kostýmy, šaty, obleky,
kabáty, bundy, vetrovky, plášte, pulóvre, svetre,
mikiny, pyžamá, župany, plavky, podprsenky, kožušinové oblečenie, oblečenie z kože, rukavice,
kravaty, opasky, ponožky, pančuchy, pokrývky
hlavy, najmä klobúky, čiapky, šály, šatky, obuv,
športová obuv, sandále, papuče, dreváky, plážová
obuv, športové dresy.
35 - Maloobchodné služby s odevmi, obuvou a pokrývkami hlavy, sprostredkovanie obchodu s tovarmi.

5668-2007
15.6.2007
25, 35
25 - Odevy vrátane športových, oblečenie vrátane
športového, najmä nohavice, vesty, košele, saká,
sukne, tričká, bielizeň, kostýmy, šaty, obleky,
kabáty, bundy, vetrovky, plášte, pulóvre, svetre,
mikiny, pyžamá, župany, plavky, podprsenky, kožušinové oblečenie, oblečenie z kože, rukavice,
kravaty, opasky, ponožky, pančuchy, pokrývky
hlavy, najmä klobúky, čiapky, šály, šatky, obuv,
športová obuv, sandále, papuče, dreváky, plážová
obuv, športové dresy.
35 - Maloobchodné služby s odevmi, obuvou a pokrývkami hlavy, sprostredkovanie obchodu s tovarmi.

(540)

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

5669-2007
15.6.2007
25, 35
25 - Odevy vrátane športových, oblečenie vrátane
športového, najmä nohavice, vesty, košele, saká,
sukne, tričká, bielizeň, kostýmy, šaty, obleky,
kabáty, bundy, vetrovky, plášte, pulóvre, svetre,
mikiny, pyžamá, župany, plavky, podprsenky, kožušinové oblečenie, oblečenie z kože, rukavice,
kravaty, opasky, ponožky, pančuchy, pokrývky
hlavy, najmä klobúky, čiapky, šály, šatky, obuv,
športová obuv, sandále, papuče, dreváky, plážová
obuv, športové dresy.
35 - Maloobchodné služby s odevmi, obuvou a pokrývkami hlavy, sprostredkovanie obchodu s tovarmi.

(540)

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

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

5670-2007
15.6.2007
25, 35
25 - Odevy vrátane športových, oblečenie vrátane
športového, najmä nohavice, vesty, košele, saká,
sukne, tričká, bielizeň, kostýmy, šaty, obleky,
kabáty, bundy, vetrovky, plášte, pulóvre, svetre,
mikiny, pyžamá, župany, plavky, podprsenky, kožušinové oblečenie, oblečenie z kože, rukavice,
kravaty, opasky, ponožky, pančuchy, pokrývky
hlavy, najmä klobúky, čiapky, šály, šatky, obuv,
športová obuv, sandále, papuče, dreváky, plážová
obuv, športové dresy.
35 - Maloobchodné služby s odevmi, obuvou a pokrývkami hlavy, sprostredkovanie obchodu s tovarmi.
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(540)

(591) modrá, biela, žltá
(731) SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava, SK;
(740) Krajňák Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5672-2007
18.6.2007
16, 35
16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, publikácie,
katalógy, kalendáre.
35 - Reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), reklamné agentúry, reklamné služby.

(540)

(731) Spoločnosť 7 PLUS, s. r. o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava, SK;
(740) Krajňák Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5673-2007
18.6.2007
446774
25.3.2007
CZ
4, 7
4 - Mazadlá a mazivá, mazacie oleje, mazacie tuky.
7 - Ložiská valivé do strojov.

(540)

(540)

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

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

5671-2007
18.6.2007
16, 35, 39, 41
16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, publikácie,
katalógy, kalendáre.
35 - Reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, reklamné agentúry, reklamné služby.
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
a kníh.
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
a kníh s výnimkou reklamných.

(731) FKL EU LTD., 6 Bexley Square, Salford, Manchester, GB;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
9 (511)
(511)

5674-2007
18.6.2007
446775
25.3.2007
CZ
4, 7
4 - Mazadlá a mazivá, mazacie oleje, mazacie tuky.
7 - Ložiská valivé do strojov.

(540)

(731) FKL EU LTD., 6 Bexley Square, Salford, Manchester, GB;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(220)
9 (511)
(511)
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5676-2007
18.6.2007
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.

(731) Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

(540)

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

5690-2007
22.6.2007
9, 17, 20, 28, 40
9 - Siete bezpečnostné a ochranné.
17 - Izolačné materiály, výrobky z polyetylénovej peny na izolačné účely, výrobky zo zosietenej
polyetylénovej peny na izolačné účely, potrubné
izolácie, pásy zo zosietenej polyetylénovej peny
na izolačné účely, výseky z polyetylénovej peny
na izolačné účely.
20 - Kempingové a turistické matrace a podložky
na sedenie, karimatky.
28 - Siete športové, terče na lukostreľbu tabuľové
a vo forme 3 D zvieratiek.
40 - Tepelné tvarovanie polyetylénovej peny, laminovanie.

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

5677-2007
18.6.2007
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)

(540)

5685-2007
19.6.2007
16
16 - Papier, papier v kotúčoch na domáce použitie, kuchynský papier v kotúčoch, papierové uteráky, toaletný papier; papierové vreckovky; papierové obrúsky na odstraňovanie mejkapu; papierové stolové prestieranie, najmä obrúsky, obrusy,
prestieranie, podložky z papiera; kotúče papiera
používaného na pokrývanie políc, vysušovací papier na priemyselné použitie vo forme hárkov alebo vo forme kotúčov; papierové uteráky na tvár;
baliaci papier v kotúčoch alebo v hárkoch.

(591) červená, čierna
(731) POLLY Slovakia, s. r. o., časť Harčáš, 945 01
Komárno, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5692-2007
22.6.2007
9, 16, 35, 38, 39, 40, 41
9 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publikácie najmä s obsahom reportáží, správ,
informácií; elektronické zoznamy a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, časopisy,
knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty,
fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské
typy a štočky; ozdobné predmety z papiera; grafické znaky, grafické zobrazenia, grafiky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času vo
všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; príprava inzertných stĺpcov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu; spracovanie textov; prieskum trhu; reprografie dokumentov; ko-
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pírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; rozhlasová reklama; televízna reklama; zabezpečovanie novinového predplatného pre predplatiteľov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz;
administratívne spracovanie obchodných objednávok; nábor zamestnancov, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie;
prenos správ a obrazových informácií pomocou
počítača; elektronická pošta; hlasová odkazová
služba; počítačová komunikácia; komunikácia
prostredníctvom mobilných telefónov; posielanie
správ; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií
vrátane ich expedície; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarenské všetkých druhov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov; fotografovanie,
fotografická reportáž; reportérske služby; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií;
usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská,
vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť
v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií; tvorba počítačovej grafiky; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez
možnosti kopírovania; organizovanie lotérií.
(540)

(591) bledo zelená, tyrkysová, čierna
(731) RINGIER SLOVAKIA, a. s., Prievozská 14, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Laurinec Branislav, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(540)

5709-2007
22.6.2007
7
7 - Rezacie stroje, drviace stroje (drviče), stroje
na leštenie, kovoobrábacie stroje využívajúce laserové lúče; nástroje a náradie na rezanie, nástroje a náradie na sekanie, mletie a drvenie, nástroje
a náradie na leštenie, iné kovoobrábacie nástroje
a náradie, všetko ako časti strojov a na motorický
pohon, zahrnuté v triede 7; stroje, prístroje a zariadenia na chemické spracovanie; stroje a systémy na výrobu polovodičov.
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(731) Disco Corporation, Japanese body corporate, 13-11,
Omori-Kita 2 chome, Ota-ku, Tokyo 143-8580, JP;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

5712-2007
26.6.2007
16, 35, 41, 42
16 - Kancelárske a vyučovacie potreby s výnimkou prístrojov a nábytku; 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; časopisy; noviny; etikety s výnimkou textilných; lístky; prospekty; katalógy; nálepky a lepiace štítky; pohľadnice a blahoprajné pohľadnice; reklamné tlačoviny; letáky; brožúry; plagáty;
fotografie; kalendáre.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
činnosť reklamných agentúr; rozhlasová a televízna reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; bannery; zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; automatizované spracovanie dát; spracovanie textov; 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 a priestorov; organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských
podujatí na reklamné a obchodné účely; služby
v oblasti mediálnej stratégie; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou
(prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami
a spoločenským prostredím); obchodný alebo
podnikateľský prieskum; obchodný manažment
a podnikové poradenstvo; poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti marketingu; poradenstvo
v obchodnej činnosti; konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarom;
maloobchodný predaj tovarov uvedený v triede
16 a reklamných a informačných materiálov a reklamných predmetov; prihlasované služby v triede 35 poskytované aj prostredníctvom internetu;
konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 35, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41 a 42.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; vydávanie
a zverejňovanie kníh, časopisov a textov; vydávanie a zverejňovanie online kníh a časopisov
v elektronickej podobe; vydávanie textov v elektronickej forme; poskytovanie elektronických publikácií online; prenájom dekorácií; poskytovanie
informácií 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;
prihlasované služby v triede 41 poskytované aj
prostredníctvom internetu; konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 41.
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39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií
vrátane ich expedície; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarenské všetkých druhov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov; fotografovanie,
fotografická reportáž; reportérske služby; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií;
usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská,
vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín,
publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov
a spoločenských akcií; tvorba počítačovej grafiky; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez možnosti kopírovania; organizovanie
lotérií.

42 - Konzultačné služby v oblasti práva duševného vlastníctva; licencie na práva duševného vlastníctva; správa autorských a priemyselných práv;
vytváranie webových stránok; prihlasované služby v triede 42 poskytované aj prostredníctvom
internetu; konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 42.
(540)

(731) Feriva Advertising, s. r. o., Panenská 6, 811 03
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

5713-2007
26.6.2007
9, 16, 35, 38, 39, 40, 41
9 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ,
informácií; elektronické zoznamy a adresáre;
elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty,
fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské
typy a štočky; ozdobné predmety z papiera; grafické znaky, grafické zobrazenia, grafiky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch - pre zákazníkov; multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času na
všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; príprava inzertných stĺpcov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu; spracovanie textov; prieskum trhu; reprografie dokumentov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; rozhlasová reklama; televízna reklama; zabezpečovanie novinového predplatného pre predplatiteľov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz;
administratívne spracovanie obchodných objednávok; nábor zamestnancov, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie;
prenos správ a obrazových informácií pomocou
počítača; elektronická pošta; hlasová odkazová
služba; počítačová komunikácia; komunikácia
prostredníctvom mobilných telefónov; posielanie
správ; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.

(540)

(591) červená, žltá, tyrkysová, čierna
(731) RINGIER SLOVAKIA, a. s., Prievozská 14, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Laurinec Branislav, Mgr., Bratislava, SK;

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

5714-2007
26.6.2007
9, 16, 35, 38, 39, 40, 41
9 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ,
informácií; elektronické zoznamy a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, časopisy,
knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty,
fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské
typy a štočky; ozdobné predmety z papiera; grafické znaky, grafické zobrazenia, grafiky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch - pre zákazníkov; multimediálna reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; prenájom reklamného času
na všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; reklama; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; príprava inzertných stĺpcov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; konzultačná a poraden-
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ská činnosť v oblasti obchodu; spracovanie textov; prieskum trhu; reprografie dokumentov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; rozhlasová reklama; televízna reklama; zabezpečovanie novinového predplatného pre predplatiteľov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom;
zbieranie údajov do počítačových databáz; administratívne spracovanie obchodných objednávok;
nábor zamestnancov, obchodné sprostredkovanie
služieb uvedených v triede 41.
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie;
prenos správ a obrazových informácií pomocou
počítača; elektronická pošta; hlasová odkazová
služba; počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; posielanie správ;
poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií
vrátane ich expedície; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarenské všetkých druhov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov; fotografovanie,
fotografická reportáž; reportérske služby; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií;
usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská,
vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín,
publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov
a spoločenských akcií; tvorba počítačovej grafiky; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez možnosti kopírovania; organizovanie lotérií.

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

(540)

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

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

5715-2007
26.6.2007
9, 16, 35, 38, 39, 40, 41
9 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ,
informácií; elektronické zoznamy a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, časopisy,
knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty,
fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské
typy a štočky; ozdobné predmety z papiera; grafické znaky, grafické zobrazenia, grafiky.
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(540)

(591) červená, biela
(731) RINGIER SLOVAKIA, a. s., Prievozská 14, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Laurinec Branislav, Mgr., Bratislava, SK;
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5727-2007
27.6.2007
16, 35, 41, 42
16 - Kancelárske a vyučovacie potreby s výnimkou prístrojov a nábytku; 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; časopisy; noviny; etikety s výnimkou textilných; lístky; prospekty; katalógy; nálepky a lepiace štítky; pohľadnice a blahoprajné pohľadnice; reklamné tlačoviny; letáky; brožúry; plagáty;
fotografie; kalendáre.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
činnosť reklamných agentúr; rozhlasová a televízna reklama; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; bannery; zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; automatizované spracovanie dát; spracovanie textov; 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 a priestorov; organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských
podujatí na reklamné a obchodné účely; služby
v oblasti mediálnej stratégie; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenstvo a konzultačná
činnosť v oblasti marketingu; poradenstvo v obchodnej činnosti; konzultačná a sprostredkovateľská
činnosť v oblasti obchodu s tovarom; maloobchodný predaj tovarov uvedených v triede 16
a reklamných a informačných materiálov a výrobkov; prihlasované služby v triede 35 poskytované aj pomocou internetu; konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 35, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41 a 42.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; vydávanie
a zverejňovanie kníh a časopisov a textov; vydávanie a zverejňovanie online kníh a časopisov
v elektronickej podobe; vydávanie textov v elektronickej forme; poskytovanie elektronických publikácií online; prenájom dekorácií, poskytovanie
informácií 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; prihlasované služby v triede 41 poskytované aj pomocou internetu; konzultačná a sprostredkovateľská
činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 41.
42 - Konzultačné služby v oblasti práva duševného vlastníctva; licencie na práva duševného
vlastníctva; spracovanie autorských a priemyselných práv; vytváranie webových stránok; prihlasované služby v triede 42 poskytované aj pomocou internetu; konzultačná a sprostredkovateľská
činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 42.

(540) HEADMADE ADVERTISING
(731) Feriva Advertising, s. r. o., Panenská 6, 811 03
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

5731-2007
28.6.2007
16, 25, 35, 41, 45
16 - Albumy, pohľadnice, fotografie, grafické zobrazenia, plagáty všetkých druhov a rozmerov,
grafiky, obrazy, obrazy ako maľby zarámované aj
nezarámované, papierové propagačné materiály,
plány, podložky na písanie, tlačené reklamné
a úžitkové manuály, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, skicáre, stojany na fotografie, záložky do kníh, knihy, brožúry, časopisy,
periodiká, tlačivá, databázy na papierových nosičoch, ročenky, katalógy, kalendáre, príručky,
prospekty, publikácie, papierové vlajky, papierové zástavky, pútače z papiera alebo lepenky, pečiatky, pečate, papiernický tovar, obálky, obaly,
nálepky, netextilné etikety, kancelárske potreby
s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske
potreby použité ako reklamné alebo darčekové
predmety, atlasy, plastové fólie na balenie, formuláre, predmety z kartónu, spisové obaly, stolové
prestieranie z papiera, papierové servítky, papierové utierky, vrecia a vrecká z papiera alebo
plastických materiálov, vzory na výrobu odevov.
25 - Odevy, oblečenie, konfekcia, pokrývky hlavy, obuv, športová obuv, športové odevy a oblečenie, športové tričká a dresy, cyklistické oblečenie, kúpacie plášte, plavky, plážová obuv, plážové oblečenie, obuv a plášte na kúpanie, sprchovacie čiapky, papuče, bielizeň, body, čelenky,
čiapky, chrániče uší ako pokrývka hlavy, opasky,
klobúky, kombiné, kombinézy ako oblečenie, korzety, kostýmy, obleky, kožušiny ako oblečenie,
kravaty, pančuchy, pančuškové nohavice, plášte,
pleteniny ako oblečenie, oblečenie z imitácie kože, podprsenky, osobná bielizeň, ponožky, pracovné plášte, pyžamá, rukavice, šály, šatky, šerpy, tielka, potníky, tričká, uniformy, vrchné ošatenie, zástery, vrecká na odevy, gymnastické dresy, šilty na pokrývky hlavy, galoše, podpätky,
sandále.
35 - Predvádzanie a služby modeliek (fotomodeliek a manekýnok) a modelov (fotomodelov a manekýnov) na reklamné účely a podporu predaja,
predvádzanie tovaru, reklama, reklamné činnosti,
obchodný manažment v oblasti umenia a modelingu, personálne poradenstvo, predovšetkým personálne poradenstvo pre modelky a modelov, nábor zamestnancov a pracovníkov, predovšetkým
modeliek a modelov, castingy modeliek a modelov, modeling - sprostredkovanie práce pre modelky a modelov, poradenstvo a konzultácie týkajúce sa pracovných miest, ako sú opatrovateľské a pomocné práce v domácnosti, organizovanie a zabezpečovanie pracovných miest na opatrovateľské a pomocné práce v domácnosti (au
pairs), výber osôb pomocou psychologických testov, zbieranie údajov do počítačových databáz,
vedenie kartoték v počítači, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, pomoc pri riadení obchodnej
činnosti, organizovanie výstav na obchodné a re-
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klamné účely, maloobchodné služby v oblasti katalógov, fotografií, litografií, plagátov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s hore uvedenými tovarmi, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 až 45, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu, sprostredkovanie obchodu s tovarom.
41 - Organizovanie súťaží krásy, castingov, módnych prehliadok, plesov, športových súťaží, živých
vystúpení, večierkov, umelecké módne agentúry,
umelecké modelingové agentúry, fotografovanie,
fotografovanie modeliek a modelov, filmová a fotografická tvorba, manažérske služby pri organizovaní predstavení módnych prehliadok, služby
v oblasti estrád, zábavy, kultúrnych a hudobných
podujatí, školenia, výcvik, vzdelávanie, predovšetkým školenia, výcvik a vzdelávanie modeliek
a modelov, služby na verejnú prezentáciu umeleckých a literárnych diel za účelom kultúrnym
alebo vzdelávacím, vydávanie kníh, časopisov,
periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, informácie o vzdelávaní
a možnostiach zábavy, rekreácie a rozptýlenia,
služby nahrávacích štúdií, požičiavanie videopások a filmov, nahrávanie na videopásky, výroba
divadelných predstavení, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, zverejňovanie textov iných ako reklamných, knižnice, výroba rozhlasových alebo televíznych programov, zábava, pobavenie, obveselenie, zábavné
parky, nočné kluby, rezervácia vstupeniek, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
45 - Agentúry poskytujúce služby hostesiek, agentúry poskytujúce služby modeliek a modelov, sprevádzanie do spoločnosti, požičiavanie oblekov
a večerných šiat, agentúry poskytujúce služby sprievodcov a sprievodkýň, nie turistických, agentúry
poskytujúce stráženie detí v ich domovoch (babysitting), zostavovanie horoskopov, zoznamovacie
služby, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
(540)
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disky; nahraté 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.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti; bannery ako reklama na internetovej 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; maloobchodný predaj tovarov
uvedených v triede 9; sprostredkovanie obchodu
s tovarom; obchodné sprostredkovanie služieb
uvedených v triede 41.
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 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.
(540) NEVERA PO SLOVENSKY
(731) Junas Daniel, ml., Narcisová 10, 821 01 Bratislava, SK;

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

5781-2007
10.7.2007
5
5 - Farmaceutické produkty, lieky centrálnej nervovej sústavy.

(540) TIRAMAT
(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d. d., Danica 5,
48000 Koprivnica, HR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(591) zlatá, biela, sivá
(731) Mikuláš Santner - FLASH, Jeruzalemská 44, 917 01
Trnava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5761-2007
2.7.2007
9, 35, 41
9 - Filmy a kinofilmy; hologramy; nahrané optické nosiče údajov; nahrané magnetické nosiče údajov; nahrané počítačové softvéry; programy na
počítačové hry; nahrané videokazety; nahraté CD

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

5782-2007
10.7.2007
5
5 - Farmaceutické produkty, kardiovaskulárne produkty.

(540) LACIDEM
(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d. d., Danica 5,
48000 Koprivnica, HR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)
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5793-2007
11.7.2007
16, 35, 41, 42
16 - Kancelárske a vyučovacie potreby; papiernický tovar, písacie potreby a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; papier, kartón, lepenka
a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; lepenkové alebo papierové
škatule a obaly; pútače a reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; etikety s výnimkou
textilných; periodické a neperiodické publikácie;
lístky; prospekty; katalógy; pohľadnice a blahoprajné pohľadnice; reklamné tlačoviny; letáky;
brožúry; plagáty; fotografie; kalendáre.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; činnosť reklamných agentúr; prieskum v oblasti reklamy; sprostredkovanie reklamy a inzercie; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová a televízna reklama; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; bannery - reklama na internetovej sieti; vydávanie,
aktualizovanie, zasielanie a rozširovanie reklamných a propagačných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) a reklamných alebo inzertných oznamov zákazníkom; vydávanie reklamných alebo náborových textov; organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských podujatí na
reklamné a obchodné účely; konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarom; maloobchodný predaj tovarov uvedených
v triede 16 a propagačných, informačných a reklamných materiálov; konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb uvedených
v triede 35.
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; poskytovanie informácií online; vzdelávanie; prenájom dekorácií;
zábava, pobavenie; plánovanie a organizovanie
večierkov; organizovanie a vedenie vedomostných, zábavných a športových súťaží; organizovanie kultúrnych alebo zábavných výstav; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov a kolokvií; konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 41.
42 - Služby grafického štúdia; grafický a módny
dizajn; poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská 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)
(220)
9 (511)
(511)

5794-2007
11.7.2007
16, 35, 41, 42
16 - Kancelárske a vyučovacie potreby; papiernický tovar, písacie potreby a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; papier, kartón, lepenka
a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; lepenkové alebo papierové
škatule a obaly; pútače a reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; etikety s výnimkou
textilných; periodické a neperiodické publikácie;
lístky; prospekty; katalógy; pohľadnice a blahoprajné pohľadnice; reklamné tlačoviny; letáky;
brožúry; plagáty; fotografie; kalendáre.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
činnosť reklamných agentúr; prieskum v oblasti
reklamy; sprostredkovanie reklamy a inzercie; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová a televízna reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
bannery - reklama na internetovej sieti; vydávanie,
aktualizovanie, zasielanie a rozširovanie reklamných a propagačných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) a reklamných alebo inzertných oznamov zákazníkom; vydávanie reklamných alebo náborových textov; organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských podujatí na
reklamné a obchodné účely; konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarom; maloobchodný predaj tovarov uvedených
v triede 16 a propagačných, informačných a reklamných materiálov; konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb uvedených
v triede 35.
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; poskytovanie informácií online; vzdelávanie; prenájom dekorácií;
zábava, pobavenie; plánovanie a organizovanie
večierkov; organizovanie a vedenie vedomostných, zábavných a športových súťaží; organizovanie kultúrnych alebo zábavných výstav; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov a kolokvií; konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 41.
42 - Služby grafického štúdia; grafický a módny
dizajn; poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 42.

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

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

5796-2007
11.7.2007
4, 35, 36, 37, 39, 42, 43
4 - Pohonné látky, palivové zmesi, motorové oleje,
mazivá, ropné výrobky patriace do tejto triedy.
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35 - Sprostredkovanie predaja a nákupu tovarov;
sprostredkovanie obchodu; maloobchodná činnosť s palivami a pohonnými látkami a s tovarmi
a potrebami pre motoristov a s tovarmi rýchleho
občerstvenia, inzertná, propagačná a reklamná
činnosť, automatizované spracovanie dát, podnikateľské poradenstvo, obchodné poradenstvo, prenájom predajných automatov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení.
36 - Realitná činnosť s nehnuteľnosťami, prenájom a správa nehnuteľností.
37 - Umývanie a čistenie dopravných prostriedkov, ošetrovanie vozidiel, prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami, olejmi a mazivami, opravy
a údržba nehnuteľností, prenájom vozidiel.
39 - Nákladná cestná doprava, dopravné informácie, prenájom dopravných prostriedkov, skladovanie tovaru.
42 - Prenájom počítačov, prenájom a poskytovanie počítačového softvéru.
43 - Reštauračné služby, rýchle občerstvenie, ubytovacie služby patriace do tejto triedy, prevádzkovanie nápojových a stravovacích automatov,
služby stravovacie a nápojov.
(540) B e n z i n a Slovakia s. r. o.
(731) B e n z i n a Slovakia s. r. o., Galvaniho 2/A, 821 04
Bratislava, SK;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

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

5799-2007
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.
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41 - Produkcia televíznych programov; filmová
tvorba; 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) Desať
(731) MAC TV, s. r. o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Ďurček Peter, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5811-2007
13.7.2007
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
35 - Reklamná činnosť; rozširovanie reklamných
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; prenájom reklamných materiálov;
uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; prieskum
trhu; prenájom reklamných priestorov; prenájom
reklamných plôch; spracovanie textov, obchodný
manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poskytovanie poradenských služieb
v oblasti obchodnej činnosti, pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie tovaru; distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo v obchodnej činnosti; poradenské služby v oblasti obchodného
alebo podnikateľského riadenia; obchodné alebo
podnikateľské informácie; podpora predaja (pre
tretie osoby); účtovníctvo, kancelárske práce patriace do triedy 35, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 37, 38, 40, 41, 42, 43 a 44.
36 - Poisťovníctvo; poistenie pohľadávok, služby
v oblasti peňažníctva; služby v oblasti nehnuteľností - prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, faktoring, služby v oblasti financovania;
finančné poradenstvo a konzultačné služby týkajúce sa finančných operácií, poskytovanie rád vo
veciach financií, poskytovanie finančných informácií, finančné informácie a analýzy, kapitálové
investície, finančné odhady a oceňovanie, finančné riadenie, finančné konzultačné služby, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie služieb
uvedených v triede 36.
37 - Stavebná činnosť; stavebné informácie, izolovanie stavieb, murovanie, štukovanie, sadrovanie, poradenstvo týkajúce sa opráv v oblasti stavebníctva; montážne a inštalačné služby.
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38 - Telekomunikačné služby, telekomunikačné
služby v oblasti prenosu dát, komunikácia prostredníctvom telefónu alebo mobilných telefónov, alebo počítačov a služby s tým spojené, šírenie, výmena a získavanie informácií a správ,
výmena, získavanie a šírenie informácií a správ
prostredníctvom telekomunikačnej alebo elektronickej techniky alebo satelitov, alebo káblov, šírenie elektronických časopisov, periodík a kníh,
šírenie elektronických tlačovín prostredníctvom
počítačovej dátovej, elektronickej, telekomunikačnej alebo informačnej siete.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; služby spojené s cestovaním, sprostredkovanie služieb uvedených v triede 39.
40 - Spracovanie a úprava materiálov, informácie
o spracovaní a úprave materiálov.
41 - Organizovanie odborných školení a seminárov, vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, klubové služby
výchovno-zábavné, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, korešpondenčné kurzy, pobavenie, zábava; športová a kultúrna činnosť, organizovanie kultúrnych súťaží,
organizovanie vzdelávacích súťaží.
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj výskum v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné
analýzy a priemyselný výskum; tvorba softvéru,
návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru;
poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru
a softvéru, základný a aplikovaný výskum, štúdie
technických projektov, technický prieskum, technické odborné poradenstvo s výnimkou obchodného; poradenská činnosť v oblasti spracovania
a poskytovania softvéru, zhotovovanie kópií počítačových programov, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej
konverzie), prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá,
inštalácia počítačových programov, grafický dizajn, navrhovanie priemyselného dizajnu, projektovanie interiérov a exteriérov, štúdie technických projektov, projektovanie a návrhy nábytkových zostáv, poradenská činnosť v oblasti návrhov a výberu materiálov a povrchových úprav
interiérov, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
43 - Reštauračné služby (strava); poskytovanie
prechodného ubytovania.
44 - Lekárske služby; veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat, fyzioterapia, ošetrovateľské služby.
45 - Osobné a sociálne služby poskytované tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov v oblasti humanitnej a rozvojovej pomoci,
právne služby.

(540)

(731) PRETO, spol. s r. o., Pri Celulózke 1376, 010 01
Žilina, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5812-2007
13.7.2007
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
35 - Reklamná činnosť; rozširovanie reklamných
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; prieskum trhu;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; spracovanie textov, obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poskytovanie poradenských služieb v oblasti obchodnej činnosti, pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií, predvádzanie tovaru; distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo v obchodnej činnosti; poradenské služby v oblasti obchodného
alebo podnikateľského riadenia; obchodné alebo
podnikateľské informácie; podpora predaja (pre
tretie osoby); účtovníctvo, kancelárske práce patriace do triedy 35, obchodné sprostredkovanie
služieb uvedených v triedach 37, 38, 40, 41, 42,
43 a 44.
36 - Poisťovníctvo; poistenie pohľadávok, služby
v oblasti peňažníctva; služby v oblasti nehnuteľností - prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, faktoring, služby v oblasti financovania;
finančné poradenstvo a konzultačné služby týkajúce sa finančných operácií, poskytovanie rád vo
veciach financií, poskytovanie finančných informácií, finančné informácie a analýzy, kapitálové
investície, finančné odhady a oceňovanie, finančné riadenie, finančné konzultačné služby, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie služieb uvedených v triede 36.
37 - Stavebná činnosť; stavebné informácie, izolovanie stavieb, murovanie, štukovanie, sadrovanie, poradenstvo týkajúce sa opráv v oblasti stavebníctva; montážne a inštalačné služby.
38 - Telekomunikačné služby, telekomunikačné
služby v oblasti prenosu dát, komunikácia prostredníctvom telefónu alebo mobilných telefónov,
alebo počítačov a služby s tým spojené, šírenie,
výmena a získavanie informácií a správ, výmena,
získavanie a šírenie informácií a správ prostredníctvom telekomunikačnej alebo elektronickej
techniky alebo satelitov, alebo káblov, šírenie elektronických časopisov, periodík a kníh, šírenie elektronických tlačovín prostredníctvom počítačovej
dátovej, elektronickej, telekomunikačnej alebo
informačnej siete.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; služby spojené s cestovaním, sprostredkovanie služieb uvedených v triede 39.
40 - Spracovanie a úprava materiálov, informácie
o spracovaní a úprave materiálov.
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41 - Organizovanie odborných školení a seminárov, vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, klubové služby výchovno-zábavné, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, korešpondenčné kurzy, pobavenie, zábava; športová a kultúrna činnosť, organizovanie kultúrnych súťaží,
organizovanie vzdelávacích súťaží.
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj výskum v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; tvorba softvéru, návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru;
poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru
a softvéru, základný a aplikovaný výskum, štúdie
technických projektov, technický prieskum, technické odborné poradenstvo s výnimkou obchodného; poradenská činnosť v oblasti spracovania
a poskytovania softvéru, zhotovovanie kópií počítačových programov, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov a dokumentov
z fyzických médií na elektronické médiá, inštalácia počítačových programov, grafický dizajn, navrhovanie priemyselného dizajnu, projektovanie
interiérov a exteriérov, štúdie technických projektov, projektovanie a návrhy nábytkových zostáv, poradenská činnosť v oblasti návrhov a výberu materiálov a povrchových úprav interiérov,
poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
43 - Reštauračné služby (strava); poskytovanie
prechodného ubytovania.
44 - Lekárske služby; veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat, fyzioterapia, ošetrovateľské služby.
45 - Osobné a sociálne služby poskytované tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov v oblasti humanitnej a rozvojovej pomoci,
právne služby.

189

ky, kovania na nábytok, kovania na truhly, kovové krídlové okná, kovové okenice, kovové okenné rámy, okenné západky, pánty, závesy, kovové
pánty, závesy, kovové kovania na postele, kovové posteľové kolieska, kovania na rakvy, umelecké diela z obyčajných kovov, kovové uzávery
na okná, visacie zámky, kovové západky na bránky, kovové zarážky dverí, kovové zárubne, neelektrické zatvárače dverí, kovové závory, zliatiny obyčajných kovov.
20 - Nekovové kľučky na dvere, dvierka na nábytok, nábytok, drevené kostry a hrany na nábytok, kancelársky nábytok, kovový nábytok, školský nábytok, nekovové kolieska na nábytok, pánty, závesy s výnimkou kovových, paravány, zásteny (nábytok), písacie stoly, nábytkové police,
posteľové kolieska s výnimkou kovových, okenné interiérové rolety (nábytkové vybavenie), rúčky a rukoväti na náradie s výnimkou kovových,
umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov, umelecké stolárske výrobky, žalúzie a rolety
lamelové interiérové.
37 - Inštalácia okien a dverí, inštalácia, údržba
a opravy kancelárskych strojov a zariadení, údržba nábytku, opravy umeleckých stolárskych výrobkov, opravy zámkov, stavebné informácie, stavebníctvo (stavebná činnosť).
(540)

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

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

(540)

5832-2007
19.7.2007
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, čierna
(731) PRETO, spol. s r. o., Pri Celulózke 1376, 010 01
Žilina, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5813-2007
16.7.2007
6, 20, 37
6 - Kovové držadlá, rukoväti, kľučky, kovové
dvere, kovové dverové obloženie, kovové dverové prahy, dverové pružiny s výnimkou elektrických, kovové dverové rámy, dverové rámy, kovové zárubne, dverové zástrčky, klopadlá, klopadlá na dvere, kovové kľučky dverí, kovové kolieska na nábytok, kovania na dvere, kovania na
okná, stavebné kovania, kovové kovania na kľuč-

(554) trojrozmerná známka
(731) STOCK Plzeň, a. s., Palírenská 2, 326 00 Plzeň, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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5837-2007
20.7.2007
9
9 - Elektronické zabezpečovacie zariadenie na ochranu tovaru a majetku.

(540)

(731) Centurion Systems Slovakia, s.r.o., Bojnická 10,
823 65 Bratislava, SK;

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

5839-2007
23.7.2007
9
9 - Fotografické blesky, fotografické clony, fotoaparáty, fotografické hľadáčiky, objektívy, spúšte
uzávierok, trojnožky alebo statívy na fotoaparáty,
ďalekohľady, reproduktory, počítače, počítačové
programy nahrané, radary, sonary, navigačné prístroje GPS, telefónne prístroje, mobilné telefóny,
vysielacie zariadenia - telekomunikácie.

(540)

(731) Talkive s. r. o., Kozia 28, 811 03 Bratislava, SK;

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

5840-2007
23.7.2007
12, 16, 28, 35
12 - Detské vozidlá a doplnky k detským vozidlám;
bicykle a doplnky k bicyklom; trojkolky a doplnky k trojkolkám; voľnobežky a doplnky k voľnobežkám; detské vozíky a doplnky k vozíkom;
detské kočíky a doplnky k detským kočíkom.
16 - Kancelárske potreby s výnimkou nábytku; školské potreby; písacie potreby; vyučovacie pomôcky; periodické a neperiodické publikácie; tlačoviny; papiernický tovar; atlasy; glóbusy; mapy;
blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; leporelá; magazíny; časopisy vrátane ich rubrík, príloh a mimoriadnych vydaní; spevníky;
knihy; knižné záložky; knižné zarážky; komiksy;
albumy; kalendáre; obrazy; baliace papiere; nálepky; rysovacie potreby a pomôcky; modelovacie materiály; kriedy na písanie; držiaky na kriedy; lepidlá na kancelárske alebo na domáce použitie; podložky na písanie; pastelky; ceruzky; perá; peračníky; násady na perá a ceruzky; stojany
na perá a ceruzky; stojan na písacie potreby; gumy na gumovanie; pravítka, krividlá; kružidlá na
kreslenie; strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické); škatule s farbami ako školské pomôcky; štetce.
28 - Hračky; spoločenské hry, stolové hry, hracie
karty, telocvičné a športové potreby patriace do
triedy 28; kolobežky.
35 - Maloobchodný predaj tovarov uvedených v triedach 12, 16 a 28; sprostredkovanie obchodu s tovarom; reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 35.

(540)

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

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

5842-2007
23.7.2007
12, 35, 36, 37, 39
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi,
vode, vo vzduchu, autá, automobily, autobusy,
autokary, automobilové obývacie prívesy, automobilové pneumatiky, automobilové podvozky,
karosérie automobilov, karosérie dopravných prostriedkov, automobilové strechy, plátenné strechy
na automobily, autopoťahy, autosedadlá, batožinové nosiče na vozidlá, batožinové kufre na motocykle, bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov, bezpečnostné sedačky pre deti do automobilov, bicykle, blatníky, brzdové diely do vozidiel,
brzdy vozidiel, čalúnenie automobilov, čelné sklá,
dvere na dopravné prostriedky, elektromobily,
motory do pozemných vozidiel, elektrické motory do pozemných vozidiel, kamióny, nákladné vozidlá, mikrolitrážne automobily (kabínové skútre),
snehové skútre (snehové vozidlá), kapoty na vozidlá, karavany (obytné prívesy), kolesá vozidiel,
motocykle, náboje kolies automobilov, nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky pre vodičov
pri nehodách), nápravy vozidiel, nárazníky vozidiel, nosiče lyží na autá, opierky na sedadlá automobilov, opravárske náradie na opravu pneumatík, zariadenia do automobilov proti oslneniu, ozubené kolesá a ozubené prevody do pozemných
vozidiel, pneumatiky, protišmykové zariadenia
na pneumatiky automobilov, poťahy na sedadlá vozidiel, poťahy na volanty vozidiel, prevodovky
do pozemných vozidiel, protišmykové reťaze,
snehové reťaze, tlmiace pružiny do dopravných
prostriedkov, ráfy kolies automobilov, rámy, podvozky automobilov, sedadlá automobilov, sklopné zadné dosky (časti dopravných prostriedkov),
smerovky na vozidlá, spätné zrkadlá, stierače, hydraulické obvody pre vozidlá, tlmiče automobilov,
ložiskové čapy hriadeľov a náprav, volanty vozidiel, poťahy na volanty vozidiel, diaľkovo ovládané vozidlá iné než hračky, zabezpečovacie
poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, závažie na vyváženie kolies vozidiel, kryty
na automobilové kolesá, disky na kolesá vozidiel,
okenné tabule na okná vozidiel, ťažné zariadenia
pre vozidlá, časti a súčasti dopravných prostriedkov patriace do triedy 12, zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel.
35 - Maloobchodná činnosť s vozidlami, náhradnými dielmi do vozidiel, súčasťami vozidiel, autodoplnkami, maloobchodná činnosť s povinnou
a doplnkovou výbavou vozidiel, zhromažďovanie rozličných výrobkov, predovšetkým vozidiel
pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníc-
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tvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných
predajní, prostredníctvom katalógového predaja
alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom
telenákupu, sprostredkovanie obchodu s novými
alebo ojazdenými vozidlami, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, určovanie polohy
vozidiel pomocou počítačov, oceňovanie vozidiel, reklama, rozhlasová a televízna reklama,
online reklama na 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 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, prezentácia tovarov v komunikačných médiách pre maloobchod, administratívne spracovanie obchodných objednávok,
obchodné rady a informácie spotrebiteľom, public relations, obchodné sprostredkovanie lízingových zmlúv, najmä na dopravné prostriedky, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35 až 45.
36 - Finančný lízing, finančný lízing dopravných
prostriedkov, poisťovníctvo, služby týkajúce sa
poistenia, informácie o poistení v oblasti poistenia dopravných prostriedkov, uzatváranie a sprostredkovanie poistiek, poistenie proti nehodám,
poistenie pri pozemnej doprave, služby v oblasti
financovania a peňažníctva, služby úverových ústavov, ktoré nie sú bankami, ako napríklad samostatné finančné spoločnosti, služby investičných
trustov a holdingových spoločností, finančné informácie, finančné záruky, kaucie a garancie, platenie na splátky, služby týkajúce sa úverových kariet, zmenárenské služby, organizovanie zbierok,
záložňa, prenájom kancelárskych priestorov, realitné kancelárie, poskytovanie uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
37 - Autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie),
umývanie dopravných prostriedkov, opravy, montážne a inštalačné služby, služby klampiarov, opravy karosérií, autoservisy, nastavovanie dopravných prostriedkov, informácie o opravách vozidiel, údržba a opravy vozidiel, protikorózne nátery ako ošetrovanie vozidiel, čalúnenie a čalúnnické opravy interiérov v dopravných prostriedkoch, oprava opotrebovaných alebo poškodených
motorov, inštalácia a opravy zabezpečovacích zariadení proti odcudzeniu vozidiel, protektorovanie pneumatík, vulkanizácia pneumatík (oprava),
leštenie a mazanie vozidiel, striekanie, tmelenie
a lakovanie vozidiel, čistenie vozidiel, čistenie interiérov vozidiel, montáž a demontáž častí a súčastí
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motorových vozidiel, montáž a demontáž autopríslušenstva, emisné kontroly motorových vozidiel, stavebníctvo (stavebná činnosť), poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu.
39 - Prenájom automobilov, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom nosičov na automobily, informácie o doprave, odťahová služba, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri
poruchách alebo nehodách, informácie o doprave, automobilová preprava, služby parkovania
automobilov, poskytovanie pomoci pri doprave,
prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie,
skladovanie tovaru, sprostredkovanie prepravy,
služby vodičov, služby spojené s prenájmom
prepravných vozidiel, služby týkajúce sa poskytovania informácií o cestovaní alebo o preprave
tovaru poskytovaných sprostredkovateľmi alebo
turistickými kanceláriami a informácií o tarifách,
cestovných poriadkoch a možnostiach prepravy,
služby týkajúce sa kontroly dopravných prostriedkov alebo tovaru pred začiatkom prepravy,
doprava nákladná (kamiónová), lodná preprava
tovaru, námorná preprava, prepravné služby, prenájom skladov, železničná preprava, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu.
(540)

PRVÝ NOVOMESTSKÝ
AUTOSERVIS

(731) PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s. r. o.,
M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

5843-2007
23.7.2007
12, 35, 36, 37, 39
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi,
vode, vo vzduchu, autá, automobily, autobusy,
autokary, automobilové obývacie prívesy, automobilové pneumatiky, automobilové podvozky,
karosérie automobilov, karosérie dopravných prostriedkov, automobilové strechy, plátenné strechy
na automobily, autopoťahy, autosedadlá, batožinové nosiče na vozidlá, batožinové kufre na motocykle, bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov, bezpečnostné sedačky pre deti do automobilov, bicykle, blatníky, brzdové diely do vozidiel,
brzdy vozidiel, čalúnenie automobilov, čelné sklá,
dvere na dopravné prostriedky, elektromobily,
motory do pozemných vozidiel, elektrické motory do pozemných vozidiel, kamióny, nákladné
vozidlá, mikrolitrážne automobily (kabínové skútre), snehové skútre (snehové vozidlá), kapoty na
vozidlá, karavany (obytné prívesy), kolesá vozidiel, motocykle, náboje kolies automobilov, nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách), nápravy vozidiel, nárazníky
vozidiel, nosiče lyží na autá, opierky na sedadlá
automobilov, opravárske náradie na opravu pneumatík, zariadenia do automobilov proti oslneniu,
ozubené kolesá a ozubené prevody do pozemných
vozidiel, pneumatiky, protišmykové zariadenia na
pneumatiky automobilov, poťahy na sedadlá vozidiel, poťahy na volanty vozidiel, prevodovky
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do pozemných vozidiel, protišmykové reťaze,
snehové reťaze, tlmiace pružiny do dopravných
prostriedkov, ráfy kolies automobilov, rámy, podvozky automobilov, sedadlá automobilov, sklopné zadné dosky (časti dopravných prostriedkov),
smerovky na vozidlá, spätné zrkadlá, stierače,
hydraulické obvody pre vozidlá, tlmiče automobilov, ložiskové čapy hriadeľov a náprav, volanty
vozidiel, poťahy na volanty vozidiel, diaľkovo
ovládané vozidlá iné než hračky, zabezpečovacie
poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel,
zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, závažie na vyváženie kolies vozidiel, kryty na automobilové kolesá, disky na kolesá vozidiel, okenné tabule na okná vozidiel, ťažné zariadenia pre vozidlá, časti a súčasti dopravných
prostriedkov patriace do triedy 12, zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu
vozidiel.
35 - Maloobchodná činnosť s vozidlami, náhradnými dielmi do vozidiel, súčasťami vozidiel, autodoplnkami, maloobchodná činnosť s povinnou
a doplnkovou výbavou vozidiel, zhromažďovanie rozličných výrobkov, predovšetkým vozidiel
pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu, sprostredkovanie obchodu
s novými alebo ojazdenými vozidlami, kancelárie
zaoberajúce sa dovozom a vývozom, určovanie
polohy vozidiel pomocou počítačov, oceňovanie
vozidiel, reklama, rozhlasová a televízna reklama, online reklama v počítačovej komunikačnej
sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, pomoc pri riadení obchodných aktivít, ako aj služby reklamných a inzertných organizácií poskytované predovšetkým vo
forme komunikácie s verejnosťou a inzerciou
prostredníctvom všetkých komunikačných prostriedkov a týkajúce sa všetkých druhov výrobkov alebo služieb, obchodný manažment a riadenie, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, marketingové 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, prezentácia
tovarov v komunikačných médiách pre maloobchod, administratívne spracovanie obchodných
objednávok, obchodné rady a informácie spotrebiteľom, public relations, obchodné sprostredkovanie lízingových zmlúv najmä na dopravné prostriedky, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie
služieb v triedach 35 až 45.
36 - Finančný lízing, finančný lízing dopravných
prostriedkov, poisťovníctvo, služby týkajúce sa
poistenia, informácie o poistení v oblasti poistenia dopravných prostriedkov, uzatváranie a sprostredkovanie poistiek, poistenie proti nehodám,

poistenie pri pozemnej doprave, služby v oblasti
financovania a peňažníctva, služby úverových
ústavov, ktoré nie sú bankami, ako napríklad samostatné finančné spoločnosti, služby investičných trustov a holdingových spoločností, finančné informácie, finančné záruky, kaucie a garancie, platenie na splátky, služby týkajúce sa úverových kariet, zmenárenské služby, organizovanie zbierok, záložňa, prenájom kancelárskych
priestorov, realitné kancelárie, poskytovanie
uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
37 - Autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie), umývanie dopravných prostriedkov, opravy,
montážne a inštalačné služby, služby klampiarov,
opravy karosérií, autoservisy, nastavovanie dopravných prostriedkov, informácie o opravách
vozidiel, údržba a opravy vozidiel, protikorózne
nátery ako ošetrovanie vozidiel, čalúnenie a čalúnnické opravy interiérov v dopravných prostriedkoch, oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov, inštalácia a opravy zabezpečovacích zariadení proti odcudzeniu vozidiel, protektorovanie pneumatík, vulkanizácia pneumatík
(oprava), leštenie a mazanie vozidiel, striekanie,
tmelenie a lakovanie vozidiel, čistenie vozidiel,
čistenie interiérov vozidiel, montáž a demontáž
častí a súčastí motorových vozidiel, montáž a demontáž autopríslušenstva, emisné kontroly motorových vozidiel, stavebníctvo (stavebná činnosť),
poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
39 - Prenájom automobilov, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom nosičov na automobily, informácie o doprave, odťahová služba, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri
poruchách alebo nehodách, informácie o doprave, automobilová preprava, služby parkovania
automobilov, poskytovanie pomoci pri doprave,
prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie,
skladovanie tovaru, sprostredkovanie prepravy,
služby vodičov, služby spojené s prenájmom
prepravných vozidiel, služby týkajúce sa poskytovania informácií o cestovaní alebo o preprave
tovaru poskytovaných sprostredkovateľmi alebo
turistickými kanceláriami a informácií o tarifách,
cestovných poriadkoch a možnostiach prepravy,
služby týkajúce sa kontroly dopravných prostriedkov alebo tovaru pred začiatkom prepravy,
doprava nákladná (kamiónová), lodná preprava
tovaru, námorná preprava, prepravné služby,
prenájom skladov, železničná preprava, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu.
(540)

PRVÝ TRENČIANSKY
AUTOSERVIS

(731) PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s. r. o.,
Bratislavská 418, 911 01 Trenčín, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

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.

5855-2007
26.7.2007
9, 36, 37, 42
9 - Softvér; elektronické zariadenia slúžiace na prevádzku a kontrolu systémov na výber cestných
diaľničných poplatkov.
36 - Finančné služby; výber a zúčtovanie cestných/diaľničných poplatkov prostredníctvom elektronického zariadenia.
37 - Budovanie (výstavba) stavieb za účelom inštalácie zariadení na prevádzku a výber cestných/diaľničných poplatkov; montáž a inštalácia zariadení slúžiacich na prevádzku a výber cestných/diaľničných poplatkov; opravy a údržba zariadení slúžiacich na prevádzku a výber cestných/diaľničných poplatkov.
42 - Projektovanie, navrhovanie a aktualizácia systémov slúžiacich na prevádzku a výber cestných/diaľničných poplatkov.

(540) SLOVAKPASS
(731) Autostrade per 1 'Italia S.p.A., Via A. Bergamini 59,
00159 Rím, IT;
(740) Šiška Karol, JUDr., Bratislava, SK;

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

5861-2007
27.7.2007
36
36 - Bankovníctvo; finančné záležitosti; peňažné
záležitosti; realitné záležitosti; úverové kancelárie; kancelárie na inkaso pohľadávok; finančné
analýzy; poisťovacie záruky; záruky životného
poistenia; poisťovacie poradenstvo; sporiteľne;
služby platobných kariet; služby debetných kariet; garančné služby; finančné konzultačné služby; ohodnocovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností; burzové oceňovanie; maklérstvo cenných papierov; maklérstvo poistenia; kreditné
kancelárie; splátkový obchod; úschova cenností
a cenín; vydávanie cestovných šekov; finančné
ohodnocovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, reality); finančné služby; otvorené investičné fondy;
finančné informácie; poisťovacie informácie; priame bankovníctvo; kapitálové investovanie; výmena peňazí; finančné záležitosti; peňažné transakcie; splátkové pôžičky; platby peňažných prostriedkov; pôžičky (financovanie); požičiavanie na
záruku; finančné transakcie; elektronické prevody peňažných prostriedkov; služby overovania šekov; finančný a bankový manažment; prieskum
a vyhľadávanie finančných trhov a manažment
prevoditeľných cenných papierov; všetky tieto
služby taktiež poskytované cez internet.

(540) EXPRESSO
(731) SOCIETE GENERALE (a French company), 29,
boulevard Haussmann, 75009 Paris, FR;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5882-2007
31.7.2007
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva, home banking, bankové služby vrátane
služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí, vedenie
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(540) kbcassetmanagement.com
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150,
150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5883-2007
31.7.2007
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 sú-

194

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
bormi 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.

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

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

5884-2007
31.7.2007
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.com
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150,
150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5885-2007
31.7.2007
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, platob-

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

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

5886-2007
31.7.2007
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), sprostredkovateľ-
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ská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva
súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným
sporením.

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

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

5887-2007
31.7.2007
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) urobsikartu.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)

5888-2007
31.7.2007
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.
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(540) kbcpoistovna.com
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150,
150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5889-2007
31.7.2007
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.
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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.com
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150,
150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5890-2007
31.7.2007
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) kbcdss.com
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150,
150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5891-2007
31.7.2007
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,

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

5892-2007
31.7.2007
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) kbcinvesticie.com
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150,
150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

5893-2007
31.7.2007
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) kbcslovakia.com
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150,
150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5894-2007
31.7.2007
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
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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.com
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150,
150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5895-2007
31.7.2007
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) kbc-bank.com
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150,
150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

198
(210)
(220)
9 (511)
(511)

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
5896-2007
31.7.2007
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) kbcsp.com
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150,
150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5897-2007
31.7.2007
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) kbcss.com
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150,
150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5898-2007
31.7.2007
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) kbcslovensko.sk
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150,
150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5899-2007
31.7.2007
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) kbcslovakia.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)

5900-2007
31.7.2007
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
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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) kbcslovensko.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)

5901-2007
31.7.2007
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) kbcslovakia.eu
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150,
150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
5902-2007
31.7.2007
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) kbcslovensko.com
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150,
150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5903-2007
31.7.2007
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 cen-

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) kbcsp.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)

5904-2007
31.7.2007
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) kbcss.eu
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150,
150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5905-2007
31.7.2007
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.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)

5906-2007
31.7.2007
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,

201

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.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)

5907-2007
31.7.2007
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) kbc-bank.eu
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150,
150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

202
(210)
(220)
9 (511)
(511)

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
5908-2007
31.7.2007
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) kbcdss.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)

5909-2007
31.7.2007
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) kbcleasing.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)

5910-2007
31.7.2007
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) kbcinvesticie.eu
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150,
150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
(210)
(220)
9 (511)
(511)

5911-2007
31.7.2007
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.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)

5912-2007
31.7.2007
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,
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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) kbcgroup.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)

5913-2007
31.7.2007
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.eu
(731) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150,
150 57 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
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(220)
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5919-2007
1.8.2007
35, 36, 41, 42
35 - Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť vo
všetkých oblastiach výrobkov, najmä v oblasti
liečiv, doplnkov stravy, potravinárskych doplnkov,
drogérie, kozmetiky, sprostredkovanie veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti, reklama, propagačná činnosť riadenia podnikovej činnosti,
obchodná administratíva, kancelárske práce, rozširovanie propagačných publikácií, organizovanie výstav na pomoc obchodu a výstav reklamných, preskupovanie rôznych tovarov (s výnimkou
ich prepravy) pre tretie osoby za účelom umožniť
spotrebiteľovi, aby si tieto výrobky mohol pohodlne prehliadať a nakupovať.
36 - Finančné služby, služby peňažné, finančné
riadenie, finančné informácie, finančné poradenstvo, finančné sponzorovanie.
41 - Organizovanie a vedenie sympózií, konferencií, kongresov, seminárov, vzdelávanie, výchova,
kultúrne aktivity.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi spojený výskum a návrhy, priemyselné analýzy a výskum.

nie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); vzdelávanie; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie konferencií.
42 - Obnovovanie počítačových databáz; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových)
pre zákazníkov; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov.
(540)

(731) Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA),
Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava, SK;

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

(540)

(731) Janssen-Cilag s. r. o., Karla Engliše 3201/6, 150 00
Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5920-2007
1.8.2007
77/235, 699
23.7.2007
US
10
10 - Lekárske prístroje a zariadenia, najmä vzduchové zariadenia na liečenie žilovej nedostatočnosti (venóznej insuficiencie).

5931-2007
3.8.2007
35, 41, 42
35 - Zoraďovanie údajov v počítačových databázach; zbieranie údajov do počítačových databáz;
sekretárske služby; public relations; prieskum verejnej mienky; zbieranie údajov do počítačových
databáz; hospodárske, ekonomické predpovede.
41 - Vydávanie (online) kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie kníh; zverejňovanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); vzdelávanie; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie konferencií.
42 - Obnovovanie počítačových databáz; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových) pre zákazníkov.

(540) Národný konvent o Európskej únii
(731) Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA),
Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava, SK;

(540)

(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)

5930-2007
3.8.2007
35, 41, 42
35 - Zoraďovanie údajov v počítačových databázach; zbieranie údajov do počítačových databáz;
sekretárske služby; public relations; prieskum verejnej mienky; zbieranie údajov do počítačových
databáz; hospodárske, ekonomické predpovede.
41 - Vydávanie (online) kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie textov s výnimkou
reklamných alebo náborových; vydávanie kníh; zverejňovanie textov okrem reklamných; poskytova-

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

5932-2007
3.8.2007
35, 41, 42
35 - Zoraďovanie údajov v počítačových databázach; zbieranie údajov do počítačových databáz;
sekretárske služby; public relations; prieskum verejnej mienky; zbieranie údajov do počítačových
databáz; hospodárske, ekonomické predpovede.
41 - Vydávanie (online) kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie kníh; zverejňovanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); vzdelávanie; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie konferencií.
42 - Obnovovanie počítačových databáz; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových) pre zákazníkov.
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(540)

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

služby); služby nahrávacích štúdií; výroba rozhlasových programov (relácií), vydavateľská činnosť (vydávanie hudobných a hudobno-slovných
diel).

National Convention on the
European Union

(731) Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
(SFPA), Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava, SK;

5933-2007
6.8.2007
35, 38, 41
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; reklama; reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti, rozhlasová reklama, televízna reklama; reklamné agentúry; 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, produkcia reklamných spotov; vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; prenájom reklamných plôch; uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie; vysielanie káblovej televízie; vysielanie satelitnej televízie; vysielanie
internetovej televízie; rozhlasové vysielanie; vysielanie internetového rádia; spravodajské služby; tlačové kancelárie; informačné kancelárie.
41 - Digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; diskotéky (služby); divadelné dekorácie (prenájom); divadelné predstavenia; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby);
filmová tvorba; prenájom filmových premietačiek a ich príslušenstva; prenájom filmových štúdií; prenájom filmov; formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely; produkcia televíznych programov; filmová tvorba; produkcia dokumentárnych filmov; postprodukcia 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
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(540)

(591) čierna, biela, žltá
(731) Szalay, Maroš / Maroš Szalay - MARS Group, Ševčenkova 16, 851 01 Bratislava - Petržalka, SK;
(740) Szalay Maroš, Bratislava - Petržalka, SK;

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

5934-2007
6.8.2007
12
12 - Vozíčky pre postihnutých, padáky, trakčné motory, visuté dopravníky, lanovky na manipuláciu
s nákladmi, lyžiarske vleky, sedačkové lanovky,
vyklápacie autá (dampery), osobné lode a člny,
zariadenia na kotvenie, bojové lode, pontóny, veslá, pracovné člny, malé motorové člny, motorové
člny, bárky, vlečné člny, kormidlá, plachetnice,
člny (s výnimkou záchranných), lodné háky, žeriavy na člny, chrániče bokov lodí pri kotvení,
lodné vrtule, lodné trupy, ľadoborce, obojživelné
vozidlá, jednoručné veslá, lode na ropné alebo
rudné vrty, rybárske člny, remorkéry, jachty, ropné tankery (lode), riečne bagre (lode), kanoe, pádla pre kanoe, kontajnerové lode, pokladače káblov, dvojkolesové muničné káry, kormidlové kolesá a páky, trajekty, nákladné lode, klzáky, vzdušné balóny, lietadlá, riaditeľné balóny (vzducholode), obojživelné lietadlá, hydroplány, vírniky (autogíra), vesmírne vozidlá, lietajúce stroje, katapulty
(na lietajúce stroje), vrtule na lietajúce stroje, helikoptéry, koľajnice, komíny na lokomotívy, lokomotívy s vnútorným spaľovaním, motorové vozne s vnútorným spaľovaním, električky, elektrické lokomotívy, parné lokomotívy, osobné železničné vozne, lanovky (súčasť železnice), podvozky na železničné vagóny, železničné spriahadlá,
nákladné železničné vagóny, akumulátorové lokomotívy, lanovky, kabína lanovej dráhy, elektrické visuté dráhy (kabíny lanovky), chladiarenské vozidlá, snežné skútre, vyklápače, autobusy,
pojazdné hasičské rebríky, prívesné vozíky motocyklov, kropiace autá, trojkolky, vozíky na hadice, obojživelné vozidlá, športové autá, osobné
autá (automobily), osobné autá (pre 7 a viac cestujúcich), sanitky, pohrebné autá, motocykle, výstražné systémy (zvukové) na bicykle, bicyklové
ráfiky, kolesá na motocykle, bicyklové špajdle,
ukazovatele smeru na motocykle, bicyklové zvončeky, bicyklové stojany, bicyklové sedlá, kryty na
sedlá motocyklov, bicyklové pumpy, pedále na
bicykle, bicyklové rámy, bicyklové riadidlá, bicyklové hlavy kolesa, bicyklové blatníky, košíky
uspôsobené na motocykle, omnibusy, obytné vozidlá, airbagy (bezpečnostné zariadenia do automobilov), stierače, kapoty na automobilové motory, klaksóny do automobilov, hustilky (automobilové príslušenstvo), batožinové siete na automobily, alarmy do automobilov, dvere automobi-
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lov, smerové signály pre automobily, zariadenia
pre automobily proti oslňovaniu (s výnimkou dielov osvetľovacích zariadení), spätné zrkadlá na
automobily, nárazníky na automobily, automobilové karosérie, automobilové podvozky, nosiče
lyží na automobily, výklopné zadné dvere (zdvíhacie, motorové), poťahy do automobilov, predné sklá automobilov, bezpečnostné sedadlá pre
deti (do automobilov), volanty do automobilov,
automobilové sedadlá, automobilové stúpadlá,
podvozky automobilov, automobilové kolesá, slnečné clony do automobilov, automobilové okná,
torzné tyče pre automobily, automobilové kapoty, cúvacie výstražné systémy pre automobily,
opierky hlavy na automobilové sedadlá, bezpečnostné pásy na automobilové sedadlá, vyvažovacie závažia pre automobilové kolesá, ráfy na automobilové kolesá, špajdle automobilových kolies,
obrnené vozidlá, snehové pluhy, vysokozdvižné
vozíky, protikusy na špajdle kolies, pásy pre náboje kolies, smetiarske vagóny/automobily, lôžkové vozne, kempovacie automobily, automobilové
domiešavače betónu, cisternové automobily, prívesy (vozidlá), nákladné automobily, blatníky na
nákladné automobily, bicykle, bicyklové ráfy,
kolesá na bicykle, bicyklové špajdle, ukazovatele
smeru na bicykle, bicyklové zvončeky, bicyklové
sedlá, bicyklové stojany, kryty na sedlá na bicykle, bicyklové pumpy, pedále na bicykle, bicyklové rámy, bicyklové riadidlá, vozíky, sane (vozidlá), vznášadlá, vozy ťahané koňmi a volmi, detské kočíky, rikše, vagóny, káry, pneumatiky na
kolesá vozidiel, duše do kolies vozidiel, benzínové motory do pozemných vozidiel, plynové turbíny do pozemných vozidiel, vzduchové turbíny
do pozemných vozidiel, naftové motory do pozemných vozidiel, náporové motory do pozemných vozidiel, hydraulické turbíny do pozemných
vozidiel, motory na stlačený vzduch do pozemných vozidiel, prúdové motory do pozemných
vozidiel, parné motory do pozemných vozidiel,
parné turbíny do pozemných vozidiel, turboprúdové motory do pozemných vozidiel, turbovrtuľové prúdové motory do pozemných vozidiel,
gumené pásy do pozemných vozidiel, hnacie reťaze na pozemné vozidlá, prevody do pozemných
vozidiel, prevodovky do pozemných vozidiel,
valčekové reťaze do pozemných vozidiel, spojky
do pozemných vozidiel, prevodovky do pozemných vozidiel, spojky do pozemných vozidiel, prevodové reťaze do pozemných vozidiel, hriadele
prevodovky do pozemných vozidiel, vačky do pozemných vozidiel, kľukové skrine na súčasti pozemných vozidiel (iné ako na motory), spojky do
pozemných vozidiel, meniče točivého momentu
do pozemných vozidiel, prevody do pozemných
vozidiel, kožené pásy do pozemných vozidiel,
špirálové pružiny do vozidiel, koľajové protinárazové materiály pre vozidlá, pružiny tlmiace nárazy do vozidiel, pružinové hydraulické tlmiče do
vozidiel, vzduchové pružiny do vozidiel, laminované listové pružiny do vozidiel, kotúčové brzdy
do vozidiel, pásové brzdy do vozidiel, brzdové
obloženia do vozidiel, brzdové čeľuste do vozidiel, brzdové segmenty do vozidiel, čeľuste (brzdové) do vozidiel, klátikové brzdy do vozidiel, kužeľové brzdy do vozidiel, ložiská do pozemných

vozidiel, osi do pozemných vozidiel, čapy náprav,
motory na striedavý prúd do pozemných vozidiel,
servomotory do pozemných vozidiel, pozemné vozidlá s elektrickými motormi, motory na jednosmerný prúd do pozemných vozidiel, traktory na
poľnohospodárske účely.
(540)

(591) zelená, fialová
(731) Pyeong Hwa Automotive Co., Ltd., 1032 Daecheon-Dong, Dalseo-Gu, KR;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

5950-2007
13.8.2007
9, 16, 35, 41, 42
9 - Nosiče informácií všetkého druhu, hlavne vizuálneho, auditívneho a audiovizuálneho charakteru, softvér všetkého druhu.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky všetkého
druhu.
35 - Propagačná, reklamná a inzertná činnosť a služby vrátane propagačných, reklamných a inzertných služieb pri výstavbách a ďalších akciách,
marketing, propagačná, reklamná a inzertná činnosť a služby prostredníctvom internetu, usporadúvanie veľtrhov pracovných príležitostí, projekty v odbore personalistiky, organizovanie komerčných a reklamných výstav.
41 - Zabezpečovanie odborných seminárov, konferencií a školiacich akcií.
42 - Tvorba softvéru.

(540)

(591) modrá, červená
(731) IAESTE Slovakia, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

5954-2007
14.8.2007
5
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky; zdravotnícke prípravky na lekárske účely; dietetické
látky upravené na lekárske účely; potrava pre
dojčatá; náplasti; obväzový materiál; materiály
na plombovanie zubov, dentálne vosky; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov;
fungicídy, herbicídy.

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

5955-2007
14.8.2007
5
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky; zdravotnícke prípravky na lekárske účely; dietetické
látky upravené na lekárske účely; potrava pre
dojčatá; náplasti; obväzový materiál; materiály
na plombovanie zubov, dentálne vosky; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov;
fungicídy, herbicídy.

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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6008-2007
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)

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

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

6006-2007
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.

(591) modrá, žltá, sivá, zlatá
(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)

(540)

6009-2007
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) modrá, sivá, biela, zlatá
(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)

6007-2007
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) modrá, sivá, červená, zlatá
(731) C+K Consulting, spol. s r. o., Vážska 9, 821 07
Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(591) modrá, zelená, sivá, zlatá
(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)

6010-2007
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.
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20 - Nábytok, drevené časti nábytku, polotovary
na výrobu nábytku; intarzie, interiérové žalúzie,
lamelové rolety, rámy obrazov; výrobky z dreva
(nezaradené do iných tried).
37 - Opravy a rekonštrukcia výrobkov z dreva; stolárstvo, tesárstvo, umelecká stolárska výroba a opravy, montáž drevených výrobkov na objednávku
(pre tretie osoby).

(540)

(591) modrá, oranžová, sivá, zlatá
(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)

6011-2007
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) INTERMONEX
(731) Vrábel Peter, Centrum I. 39/94, 018 41 Dubnica
nad Váhom, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

(540)

6100-2007
25.9.2007
19, 20, 37
19 - Stavebné drevo, drevené výrobky pre stavebníctvo; schodiská, zábradlia, časti schodov a zábradlí, dvere, okná, žalúzie a rolety (všetko s výnimkou kovových), drevené obloženie.
20 - Nábytok, drevené časti nábytku, polotovary
na výrobu nábytku; intarzie, interiérové žalúzie,
lamelové rolety, rámy obrazov; výrobky z dreva
(nezaradené do iných tried).
37 - Opravy a rekonštrukcia výrobkov z dreva; stolárstvo, tesárstvo, umelecká stolárska výroba a opravy, montáž drevených výrobkov na objednávku
(pre tretie osoby).

(540)

(591) modrá, tmavo sivá, sivá, zlatá
(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)

6058-2007
17.9.2007
41, 44
41 - Cvičenie; kluby zdravia; prevádzkovanie športových zariadení; školenie; telesné cvičenia.
44 - Fyzioterapia; soláriá.

(540)

(591) sivá, oranžová
(731) Slimline Studio, s. r. o., Janotova 1, 841 04 Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6099-2007
25.9.2007
19, 20, 37
19 - Stavebné drevo, drevené výrobky pre stavebníctvo; schodiská, zábradlia, časti schodov a zábradlí, dvere, okná, žalúzie a rolety (všetko s výnimkou kovových), drevené obloženie.

(731) Vrábel Peter, Centrum I. 39/94, 018 41 Dubnica
nad Váhom, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

6143-2007
5.10.2007
29, 30, 32, 33, 43
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina (všetko nie živé, ako potraviny); mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky; výťažky z chalúh ako potrava, chuťovky na báze ovocia, konzervované
hľuzovky, zemiakové hranolčeky, hydina, nie živá, jedlá na báze kvasenej zeleniny (kimchi), jogurt, kakaové maslo, kandizované ovocie, kaviár,
klobásy, salámy, párky, koncentrované vývary,
kôrovce (s výnimkou živých), krevety, nie živé,
krokety, krvavá jaternica, krvavnica, kyslá kapusta, mäkkýše (neživé), spracované mandle, mäsové
výťažky, mliečne nápoje (s vysokým obsahom
mlieka), grilované morské riasy, jedlý olivový
olej, oriešky spracované, ovocie naložené v alkohole, zavárané presladené ovocie, zavárané sladené ovocie, ovocie (kompóty), ovocná dreň, ovocné rôsoly, ovocné šaláty, paradajková šťava na
varenie, paradajkový pretlak, pečeňová paštéta,
pečienka, polievky, potraviny z rýb, raky (s výnimkou živých), ovocné šaláty, šampiňóny kon-
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zervované, šľahačka, slimačie vajcia (na konzumáciu), smotana, sušené vajcia, vaječný bielok
a žĺtok; syry, tofu, údeniny, vývar (bujón), vývary, zelenina v štipľavom náleve, konzervovaná
zelenina, sušená zelenina, varená zelenina, zeleninové šaláty, zemiakové lupienky a vločky a jedlá z nich pripravené.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo,
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med,
melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ,
horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; nápoje na báze čaju, chuťovky na báze cereálií, cestoviny, chaluhy, vodné riasy, čokoládové nápoje, dresingy do šalátov, múčne jedlá, kakaové nápoje, kandis ako potrava, kávové nápoje, kečup, koláče s plnkou, koreniny, anglický
krém, kukuričné vločky, ľad (prírodný alebo umelý), lístkové cesto, lupienky, vločky obilninové,
makaróny, marcipán, mäsové šťavy, med, mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové nápoje,
mliečne kávové nápoje, výrobky z múky, prísady
do nápojov iné ako esencie, prípravky z obilnín,
oblátky, ocot, omáčky (prílohy jedál), ovocné želé (cukrovinky), ovsená potrava, palacinky, paradajková omáčka, perníky, medovníky, pirohy
(cestoviny), pirôžky s mäsom, pizza, príchuti do
potravín s výnimkou esencií a éterických olejov;
príchuti s výnimkou éterických olejov, quiches
(pečivo), ravioly, rezance, sendviče, šerbety (zmrzlinové nápoje), prírodné sladidlá, suši, kukuričné vločky, ovsené vločky; zákusky, koláče, zmrzlina.
32 - Sladové a zázvorové pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje, ovocné džúsy a ovocné šťavy (všetko nealkoholické); sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; aperitív nealkoholický, citronády, hroznový mušt (nekvasený), koktail nealkoholický, kvas
(nealkoholický nápoj), medové nealkoholické
nápoje, minerálne vody (nápoje), mušty, nápoje
izotonické, prípravky na výrobu nápojov, srvátkové nápoje, nealkoholické ovocné nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, ovocné džúsy, príchuti na výrobu nápojov, šerbety (ovocné nápoje), sirupy na výrobu nápojov, sóda, stolové vody, sýtená voda, zeleninové džúsy (nápoje).
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholové extrakty, aperitívy (s obsahom alkoholu),
brandy, vínovica; destilované nápoje, slivovica,
hruškovica, čerešňovica, kalvados; džin a borovička; koktaily (s obsahom alkoholu), liehoviny,
likéry, medovina, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie, hroznové víno a šumivé víno; vodka a whisky.
43 - Reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie; služby barov, bufety (rýchle občerstvenie), hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne, kaviarne, penzióny; prenájom stoličiek, stolov,
obrusov a sklenených výrobkov; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu, príprava a podávanie občerstvenia a stravy u zákazníka (party
servis - stravovanie), samoobslužné reštaurácie.
(540) LIVIANO
(731) Technopol Servis, a. s., Kutlíkova 17, 852 50
Bratislava, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)
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6144-2007
5.10.2007
29, 30, 32, 33, 43
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina (všetko nie živé, ako potraviny); mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky; výťažky z chalúh ako potrava, chuťovky na báze ovocia, konzervované
hľuzovky, zemiakové hranolčeky, hydina, nie živá, jedlá na báze kvasenej zeleniny (kimchi), jogurt, kakaové maslo, kandizované ovocie, kaviár,
klobásy, salámy, párky, koncentrované vývary,
kôrovce (s výnimkou živých), krevety, nie živé,
krokety, krvavá jaternica, krvavnica, kyslá kapusta, mäkkýše (neživé), spracované mandle, mäsové výťažky, mliečne nápoje (s vysokým obsahom
mlieka), grilované morské riasy, jedlý olivový
olej, oriešky spracované, ovocie naložené v alkohole, zavárané presladené ovocie, zavárané sladené ovocie, ovocie (kompóty), ovocná dreň, ovocné rôsoly, ovocné šaláty, paradajková šťava na
varenie, paradajkový pretlak, pečeňová paštéta,
pečienka, polievky, potraviny z rýb, raky (s výnimkou živých), ovocné šaláty, šampiňóny konzervované, šľahačka, slimačie vajcia (na konzumáciu), smotana, sušené vajcia, vaječný bielok
a žĺtok; syry, tofu, údeniny, vývar (bujón), vývary,
zelenina v štipľavom náleve, konzervovaná zelenina, sušená zelenina, varená zelenina, zeleninové šaláty, zemiakové lupienky a vločky a jedlá
z nich pripravené.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo,
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med,
melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ,
horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; nápoje na báze čaju, chuťovky na báze cereálií, cestoviny, chaluhy, vodné riasy, čokoládové nápoje, dresingy do šalátov, múčne jedlá, kakaové nápoje, kandis ako potrava, kávové nápoje, kečup, koláče s plnkou, koreniny, anglický
krém, kukuričné vločky, ľad (prírodný alebo umelý), lístkové cesto, lupienky, vločky obilninové,
makaróny, marcipán, mäsové šťavy, med, mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové nápoje,
mliečne kávové nápoje, výrobky z múky, prísady
do nápojov iné ako esencie, prípravky z obilnín,
oblátky, ocot, omáčky (prílohy jedál), ovocné želé (cukrovinky), ovsená potrava, palacinky, paradajková omáčka, perníky, medovníky, pirohy (cestoviny), pirôžky s mäsom, pizza, príchuti do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov;
príchuti s výnimkou éterických olejov, quiches
(pečivo), ravioly, rezance, sendviče, šerbety (zmrzlinové nápoje), prírodné sladidlá, suši, kukuričné vločky, ovsené vločky; zákusky, koláče, zmrzlina.
32 - Sladové a zázvorové pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje, ovocné džúsy a ovocné šťavy (všetko nealkoholické); sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; aperitív nealkoholický, citronády, hroznový mušt (nekvasený), koktail nealkoholický, kvas
(nealkoholický nápoj), medové nealkoholické
nápoje, minerálne vody (nápoje), mušty, nápoje
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izotonické, prípravky na výrobu nápojov, srvátkové nápoje, nealkoholické ovocné nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, ovocné džúsy, príchuti na výrobu nápojov, šerbety (ovocné nápoje),
sirupy na výrobu nápojov, sóda, stolové vody,
sýtená voda, zeleninové džúsy (nápoje).
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholové extrakty, aperitívy (s obsahom alkoholu),
brandy, vínovica; destilované nápoje, slivovica,
hruškovica, čerešňovica, kalvados; džin a borovička; koktaily (s obsahom alkoholu), liehoviny,
likéry, medovina, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie, hroznové víno a šumivé víno; vodka a whisky.
43 - Reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie; služby barov, bufety (rýchle občerstvenie), hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne,
kaviarne, penzióny; prenájom stoličiek, stolov,
obrusov a sklenených výrobkov; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu, príprava a podávanie občerstvenia a stravy u zákazníka (party
servis - stravovanie), samoobslužné reštaurácie.

(540)

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

6147-2007
5.10.2007
39
39 - Doprava; prepravné služby; distribúcia a preprava energie; transport, distribúcia a uskladňovanie plynu a kvapalného plynu; potrubná doprava.

(540) eustream
(731) SPP - preprava, a. s., Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

6165-2007
11.10.2007
35, 41
35 - Obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti
výchovy a vzdelávania.
41 - Poskytovanie vyššieho vzdelávania (na úrovni bakalárskeho a Master of Business Administration štúdia), organizovanie vzdelávacích kurzov, poradenské, informačné a konzultačné služby v oblasti
výchovy a vzdelávania.

(540)

(591) hnedá, čierna
(731) City University of Seattle, spol. s r.o., Bezručova 64, 911 01 Trenčín, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

6214-2007
18.10.2007
39
39 - Doprava; prepravné služby; distribúcia a preprava energie; transport, distribúcia a uskladňovanie plynu a kvapalného plynu; potrubná doprava.

(540)

(591) biela, čierna, žltá, sivá
(731) SPP - preprava, a. s., Mlynské nivy 42, 825 11
Bratislava, 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)
1236-2007
1244-2007
(210)
(220)
9 (511)
(511)

1236-2007
23.2.2005
3, 5
3 - Kozmetické prípravky, prípravky na chudnutie,
kozmetické masky a toaletné mlieka, krémy, kozmetické krémy, mydlá, kozmetické prípravky na
chudnutie, kozmetické sady, kozmetické prípravky na použitie v menopauze (sójové izoflavóny).
5 - Dietetické potraviny a nápoje, najmä prísady
k diétam, dietetické potravinové prípravky; dietetické substancie na lekárske účely.

(540) Menoplant Soy-a 40+
(641) 004304945, 23.2.2005
(731) ASA Sp. z o.o., ul. Oswięcimska 11, 48-100 Glubczyce, PL;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

1244-2007
31.10.2003
30, 43
30 - Kakao, pečivo a cukrovinky, omáčky (prílohy
jedál), ľad na osvieženie.
43 - Služby poskytovania jedál a nápojov.

(540) LA MAISON DU CHOCOLAT
(641) 003494994, 31.10.2003
(731) LA MAISON DU CHOCOLAT (société par Actions
Simplifiée), 41/43, rue Paul Lescop, F-92000 Nanterre, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

Zapísané ochranné známky na základe prihlášok ochranných známok vzniknutých
premenou ochranných známok spoločenstva
„Účinky prihlášok ochranných známok a zapísaných ochranných známok vzniknutých premenou prihlášok ochranných známok spoločenstva a ochranných známok spoločenstva s dátumom podania, priority a seniority pred dňom prístupu Slovenskej
republiky k EÚ nastávajú na území SR dňom 1. 5. 2004.“
(210)

(111)

356-2007

219676

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
9 (511)
(511)

219676
25.10.2007
1.4.2006
356-2007
1.4.1996
5
5 - Farmaceutické, veterinárne a zdravotnícke prípravky, materiály na ošetrovanie, dezinfekčné prostriedky.

(540) CARPUJECT
(646) 000146092, 1.4.1996
(732) Hospira, Inc., 275 N. Field Drive, Lake Forest,
Illinois 60045-2579, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky bez zmeny
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

912-2002
913-2002
1293-2002
2094-2002
1655-2003
1656-2003
1907-2003
1975-2003
1979-2003
1980-2003
2409-2003
322-2005
1059-2005
1826-2005
5749-2005
6035-2005
850-2006
951-2006
1349-2006
1599-2006
1725-2006
1726-2006
1771-2006
1888-2006
1938-2006
1978-2006
2021-2006
2040-2006
2123-2006
2128-2006
2130-2006
2139-2006
2173-2006
2182-2006
2224-2006
2225-2006
2226-2006
2273-2006
2286-2006
2287-2006
2293-2006
2295-2006
2297-2006
2303-2006
2324-2006
2338-2006
2364-2006
2366-2006
5233-2006
5260-2006
5560-2006
5561-2006
5562-2006
5563-2006
5633-2006
6057-2006
6068-2006
6070-2006
6085-2006
6086-2006
6087-2006
6096-2006
6097-2006

219403
219404
219405
219675
219406
219407
219408
219540
219541
219542
219679
219674
219409
219410
219543
219681
219411
219544
219412
219413
219414
219415
219416
219417
219418
219419
219420
219421
219422
219423
219424
219425
219426
219545
219427
219428
219429
219430
219431
219432
219433
219434
219435
219436
219437
219438
219439
219440
219441
219546
219547
219548
219549
219550
219551
219552
219442
219553
219554
219555
219556
219443
219444

6098-2006
6099-2006
6101-2006
6102-2006
6104-2006
6204-2006
6214-2006
6222-2006
6289-2006
6324-2006
6350-2006
6363-2006
6364-2006
6372-2006
6380-2006
6410-2006
6427-2006
6428-2006
6433-2006
6439-2006
6440-2006
6449-2006
6454-2006
6456-2006
6472-2006
6473-2006
35-2007
39-2007
59-2007
60-2007
62-2007
63-2007
66-2007
70-2007
72-2007
75-2007
78-2007
79-2007
80-2007
95-2007
96-2007
100-2007
126-2007
132-2007
134-2007
137-2007
138-2007
157-2007
161-2007
162-2007
163-2007
164-2007
167-2007
168-2007
169-2007
170-2007
171-2007
173-2007
174-2007
175-2007
176-2007
178-2007
179-2007

219445
219557
219558
219559
219560
219561
219562
219563
219446
219564
219565
219396
219566
219567
219568
219569
219570
219571
219382
219572
219383
219573
219574
219575
219576
219577
219447
219448
219449
219450
219451
219452
219453
219454
219455
219456
219457
219458
219459
219578
219579
219460
219580
219461
219462
219463
219464
219465
219466
219467
219468
219469
219470
219471
219472
219473
219474
219581
219582
219583
219584
219585
219586

181-2007
185-2007
186-2007
187-2007
188-2007
190-2007
192-2007
194-2007
195-2007
200-2007
201-2007
202-2007
204-2007
205-2007
206-2007
211-2007
217-2007
243-2007
251-2007
252-2007
253-2007
254-2007
255-2007
257-2007
261-2007
271-2007
273-2007
274-2007
276-2007
280-2007
283-2007
285-2007
286-2007
290-2007
291-2007
298-2007
308-2007
309-2007
312-2007
315-2007
316-2007
317-2007
341-2007
342-2007
344-2007
345-2007
346-2007
347-2007
348-2007
349-2007
350-2007
352-2007
353-2007
354-2007
357-2007
358-2007
359-2007
369-2007
398-2007
399-2007
401-2007
415-2007
418-2007

219475
219587
219588
219476
219477
219478
219479
219480
219481
219482
219483
219484
219485
219486
219487
219589
219488
219489
219490
219491
219492
219493
219494
219590
219495
219496
219497
219498
219499
219500
219501
219502
219591
219503
219592
219593
219504
219505
219506
219594
219595
219596
219507
219508
219509
219510
219511
219512
219513
219514
219597
219515
219516
219517
219518
219598
219599
219519
219520
219521
219600
219601
219522

419-2007
420-2007
421-2007
422-2007
423-2007
424-2007
426-2007
427-2007
430-2007
432-2007
437-2007
440-2007
450-2007
451-2007
452-2007
461-2007
472-2007
474-2007
475-2007
476-2007
478-2007
479-2007
480-2007
541-2007
542-2007
545-2007
553-2007
601-2007
602-2007
608-2007
609-2007
610-2007
612-2007
614-2007
615-2007
616-2007
617-2007
618-2007
668-2007
716-2007
907-2007
5021-2007
5024-2007
5025-2007
5026-2007
5027-2007
5028-2007
5030-2007
5031-2007
5033-2007
5042-2007
5044-2007
5045-2007
5064-2007
5073-2007
5092-2007
5096-2007
5097-2007
5098-2007
5099-2007
5115-2007
5117-2007
5121-2007

219523
219602
219603
219604
219605
219606
219607
219608
219524
219525
219526
219527
219609
219528
219610
219529
219530
219531
219532
219533
219534
219535
219536
219611
219612
219537
219538
219539
219613
219614
219615
219616
219617
219618
219619
219620
219621
219622
219384
219385
219386
219623
219624
219625
219626
219627
219628
219629
219630
219631
219632
219633
219634
219635
219387
219636
219637
219638
219639
219640
219641
219642
219643
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(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

5122-2007
5124-2007
5130-2007
5131-2007
5148-2007
5152-2007
5154-2007
5157-2007
5159-2007

219644
219645
219646
219647
219648
219649
219650
219651
219652

5161-2007
5168-2007
5169-2007
5170-2007
5200-2007
5201-2007
5204-2007
5212-2007
5214-2007

219653
219654
219655
219656
219657
219658
219659
219660
219661

5215-2007
5216-2007
5218-2007
5219-2007
5220-2007
5224-2007
5225-2007
5227-2007
5228-2007

219662
219663
219388
219389
219390
219664
219665
219666
219667

5282-2007
5329-2007
5330-2007
5335-2007
5355-2007
5422-2007
5441-2007
5444-2007

219391
219668
219669
219670
219392
219393
219394
219395

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219382
11.10.2007
8.12.2016
6433-2006
8.12.2006
6.7.2007
ARKO s. r. o., Račianska 109/C, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219383
11.10.2007
12.12.2016
6440-2006
12.12.2006
6.7.2007
Mobile Entertainment Company, a. s., Križkova 9,
811 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219388
11.10.2007
28.2.2017
5218-2007
28.2.2007
6.7.2007
Mobile Entertainment Company, a. s., Križkova 9,
811 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219384
11.10.2007
10.4.2017
668-2007
10.4.2007
6.7.2007
DREVONA Holding, a. s., Výhonská 1, 835 10
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219389
11.10.2007
28.2.2017
5219-2007
28.2.2007
6.7.2007
Mobile Entertainment Company, a. s., Križkova 9,
811 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219385
11.10.2007
18.4.2017
716-2007
18.4.2007
6.7.2007
AEOLUS, s. r. o., Mostná 29, 949 01 Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219390
11.10.2007
28.2.2017
5220-2007
28.2.2007
6.7.2007
Mobile Entertainment Company, a. s., Križkova 9,
811 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219391
11.10.2007
14.3.2017
5282-2007
14.3.2007
6.7.2007
Lacek Marián, Konopná 4, 934 01 Levice, SK;
Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219386
11.10.2007
22.5.2017
907-2007
22.5.2007
6.7.2007
Wenhardt Robert, Ráztočná 42 A, 821 07 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

219387
11.10.2007
25.1.2017
5073-2007
25.1.2007
6.7.2007
DEKO Plus, s. r. o., Vígľašská 10, 851 06 Bratislava, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219392
11.10.2007
30.3.2017
5355-2007
30.3.2007
6.7.2007
Koczotwski Marcin, Tomášikova 13, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219393
11.10.2007
16.4.2017
5422-2007
16.4.2007
6.7.2007
International Visegrad Fund, Kráľovské údolie 8,
811 02 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219394
11.10.2007
20.4.2017
5441-2007
20.4.2007
6.7.2007
DREVONA Holding, a. s., Výhonská 1, 835 10
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219395
11.10.2007
20.4.2017
5444-2007
20.4.2007
6.7.2007
ABG selen s. r. o., Senecká 142, 900 27 Bernolákovo, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219396
11.10.2007
16.11.2016
6363-2006
16.11.2006
6.7.2007
Lipa Peter, Godrova 3, 811 06 Bratislava, SK;
Daněk Pavel, Palackého 6, 811 02 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219403
12.10.2007
2.4.2012
912-2002
2.4.2002
2.5.2003
SLOCHEM, s. r. o., Šrobárova 6, 917 01 Trnava,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

219404
12.10.2007
2.4.2012
913-2002
2.4.2002

(442) 2.5.2003
(732) SLOCHEM, s. r. o., Šrobárova 6, 917 01 Trnava,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

219405
12.10.2007
30.4.2012
1293-2002
30.4.2002
2434496
1.11.2001
EM
6.7.2007
DSG Retail Limited, Maylands Avenue, Hemel
Hempstead, Hertfordshire HP2 7TG, GB;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219406
12.10.2007
19.6.2013
1655-2003
19.6.2003
6.7.2007
Iron Mountain Incorporated, 745 Atlantic Avenue, Boston, Massachusetts 02111, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219407
12.10.2007
19.6.2013
1656-2003
19.6.2003
6.7.2007
Iron Mountain Incorporated, 745 Atlantic Avenue, Boston, Massachusetts 02111, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219408
12.10.2007
10.7.2013
1907-2003
10.7.2003
7.7.2004
Mattes Slovakia spol. s r. o., A. Rudnaya 21, 010 01
Žilina, SK;
(740) Ďurana Miloš, Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219409
12.10.2007
3.6.2015
1059-2005
3.6.2005
5.10.2006
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o.,
Strojnícka 1, 080 01 Prešov, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219410
12.10.2007
4.10.2015
1826-2005
4.10.2005
1.6.2006
Ševčík Jaroslav, Ing., Stred 48/10-5, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219411
12.10.2007
5.5.2016
850-2006
5.5.2006
7.12.2006
Zentiva, a. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha - Dolní Měcholupy, CZ;
(740) Kertész Jozef, Ing., Hlohovec, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219412
12.10.2007
24.7.2016
1349-2006
24.7.2006
6.7.2007
CHEMOXA a. s., Čermany 182, 955 01 Topoľčany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219413
12.10.2007
30.8.2016
1599-2006
30.8.2006
6.7.2007
NOVOFRUCT SK, s. r. o., Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219414
12.10.2007
20.9.2016
1725-2006
20.9.2006
6.7.2007
MSJ World Cooperation spol. s r. o., M. R. Štefánika 1666/58, 960 01 Zvolen, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219415
12.10.2007
20.9.2016
1726-2006
20.9.2006
6.7.2007
MSJ World Cooperation spol. s r. o., M. R. Štefánika 1666/58, 960 01 Zvolen, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

219416
12.10.2007
29.9.2016
1771-2006
29.9.2006
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(442) 6.7.2007
(732) ENGO, s. r. o., Spartakovská 39, 975 01 Trnava,
SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219417
12.10.2007
20.10.2016
1888-2006
20.10.2006
6.7.2007
Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23
Dubové pri Turčianskych Tepliciach, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219418
12.10.2007
26.10.2016
1938-2006
26.10.2006
6.7.2007
BARVY TEBAS s. r. o., Poděbradská 195/7, 195 05
Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219419
12.10.2007
27.10.2016
1978-2006
27.10.2006
6.7.2007
UROB SI SÁM, s. r. o., Južná trieda 26, 040 01
Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219420
12.10.2007
6.11.2016
2021-2006
6.11.2006
6.7.2007
JEZBERA, s. r. o., Obilná 5, 900 27 Bernolákovo, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219421
12.10.2007
7.11.2016
2040-2006
7.11.2006
6.7.2007
Hyundai Motor Company, 140-2, Ke-Dong, Jongro-Ku, Seoul, KR;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219422
12.10.2007
20.11.2016
2123-2006
20.11.2006
6.7.2007
MaxAudit, s. r. o., 1. mája 18, 010 01 Žilina, SK;
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(151)
(180)
(210)
(220)
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(732)
(740)
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219423
12.10.2007
20.11.2016
2128-2006
20.11.2006
6.7.2007
Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha, CZ;
Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219424
12.10.2007
20.11.2016
2130-2006
20.11.2006
6.7.2007
SALTEK Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17, 851 02
Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219425
12.10.2007
21.11.2016
2139-2006
21.11.2006
6.7.2007
EAGLE SECURITE, Lamačská cesta 111, 841 03
Bratislava, SK;
(740) Smiešny Ján, Ing., Banská Bystrica-Šalková, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219426
12.10.2007
27.11.2016
2173-2006
27.11.2006
6.7.2007
BEVITEC, s. r. o., Kollárova 731, 397 01 Písek,
CZ;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219427
12.10.2007
4.12.2016
2224-2006
4.12.2006
6.7.2007
Kotrík Ján, Francisciho 727/15, 971 01 Prievidza, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219428
12.10.2007
4.12.2016
2225-2006
4.12.2006
6.7.2007
Čevela Miroslav, Mgr., Meteorová 1, 821 02 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

219429
12.10.2007
4.12.2016
2226-2006
4.12.2006

(442) 6.7.2007
(732) Čevela Miroslav, Mgr., Meteorová 1, 821 02 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219430
12.10.2007
11.12.2016
2273-2006
11.12.2006
6.7.2007
Dóczy Jaroslav, Panská dolina 75, 949 01 Nitra,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219431
12.10.2007
12.12.2016
2286-2006
12.12.2006
6.7.2007
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)

219432
12.10.2007
12.12.2016
2287-2006
12.12.2006
6.7.2007
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)

219433
12.10.2007
13.12.2016
2293-2006
13.12.2006
6.7.2007
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)

219434
12.10.2007
13.12.2016
2295-2006
13.12.2006
6.7.2007
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)

219435
12.10.2007
13.12.2016
2297-2006
13.12.2006
6.7.2007
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)

219436
12.10.2007
14.12.2016
2303-2006
14.12.2006
6.7.2007
CORA GEO s. r. o., Záborského 20/10089, 036 01
Martin, SK;
(740) Tomko Ľubomír, Ing., Hanušovce, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219437
12.10.2007
21.12.2016
2324-2006
21.12.2006
6.7.2007
Lordship Estates, spol. s r. o., Vinohradská 1013/66,
130 00 Praha, CZ;
(740) Bábiková Alena, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219438
12.10.2007
22.12.2016
2338-2006
22.12.2006
6.7.2007
DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219439
12.10.2007
28.12.2016
2364-2006
28.12.2006
6.7.2007
Kmeť Mário, Nový Svet 30, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219440
12.10.2007
20.12.2012
2366-2006
20.12.2002
6.7.2007
Aldata Solution Oyj (a Public Limited Company), Vetotie 3, FIN-01610 Vantaa, FI;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219441
12.10.2007
27.2.2016
5233-2006
27.2.2006
6.7.2007
ALIMPEX FOOD a. s., Českobrodská 1174, 198 00
Praha, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

217

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219442
12.10.2007
21.9.2016
6068-2006
21.9.2006
6.7.2007
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)
(740)

219443
12.10.2007
27.9.2016
6096-2006
27.9.2006
6.7.2007
Hyposervis a. s., Panská 895/6, 110 00 Praha, CZ;
Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219444
12.10.2007
27.9.2016
6097-2006
27.9.2006
6.7.2007
Hyposervis a. s., Panská 895/6, 110 00 Praha, CZ;
Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219445
12.10.2007
27.9.2016
6098-2006
27.9.2006
6.7.2007
Hyposervis a. s., Panská 895/6, 110 00 Praha, CZ;
Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219446
12.10.2007
31.10.2016
6289-2006
31.10.2006
6.7.2007
HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné - Kútiky 637,
760 01 Zlín, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219447
12.10.2007
10.1.2017
35-2007
10.1.2007
6.7.2007
Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, SK;

218
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2007 - SK (zapísané ochranné známky)
219448
12.10.2007
11.1.2017
39-2007
11.1.2007
6.7.2007
Križka Ján, Ing., Lidická 187/7, 031 05 Liptovský Mikuláš, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219454
12.10.2007
15.1.2017
70-2007
15.1.2007
6.7.2007
Šenk Peter - REGINA, Vajnorská 19, 831 03 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

219449
12.10.2007
12.1.2017
59-2007
12.1.2007
6.7.2007
Hutné montáže s. r. o., Južná trieda 82, 040 17
Košice, SK;
(740) Tomko Ľubomír, Ing., Hanušovce, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219450
12.10.2007
12.1.2017
60-2007
12.1.2007
6.7.2007
Hutné montáže s. r. o., Južná trieda 82, 040 17
Košice, SK;
(740) Tomko Ľubomír, Ing., Hanušovce, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219451
12.10.2007
12.1.2017
62-2007
12.1.2007
6.7.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava 5, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219452
12.10.2007
12.1.2017
63-2007
12.1.2007
6.7.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava 5, 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)

219453
12.10.2007
12.1.2017
66-2007
12.1.2007
6.7.2007
Cehula Ján, - servis a predaj, Športová 171, 059 11
Hozelec, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

219455
12.10.2007
15.1.2017
72-2007
15.1.2007
6.7.2007
Drozdík Branislav - BLUEBIRD, Orlové 88, 017 01
Považská Bystrica, SK;

219456
12.10.2007
15.1.2017
75-2007
15.1.2007
6.7.2007
Telefónica O2 Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

219457
12.10.2007
16.1.2017
78-2007
16.1.2007
6.7.2007
MEDIATEL, spol. s r. o., Prešovská 38, 821 02
Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

219458
12.10.2007
16.1.2017
79-2007
16.1.2007
6.7.2007
FORZA, a. s., Skuteckého 23, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

219459
12.10.2007
16.1.2017
80-2007
16.1.2007
6.7.2007
FORZA, a. s., Skuteckého 23, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2007 - SK (zapísané ochranné známky)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219460
12.10.2007
17.1.2017
100-2007
17.1.2007
6.7.2007
LUTO SLOVAKIA, s. r. o., Rastislavova 93, 040 01
Košice, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219461
12.10.2007
22.1.2017
132-2007
22.1.2007
6.7.2007
OTTOVO NAKLADATEĽSTVO, s. r. o., Dostojovského rad 1, 811 09 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219462
12.10.2007
22.1.2017
134-2007
22.1.2007
6.7.2007
TESCO STORES SR, a. s., Kamenné námestie 1/A,
815 61 Bratislava, SK;
(740) Brezan Juraj, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219463
12.10.2007
22.1.2017
137-2007
22.1.2007
6.7.2007
Pavol Maráček - EMPIRIA, Priemyselná 12, 921 01
Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219464
12.10.2007
22.1.2017
138-2007
22.1.2007
6.7.2007
Pavol Maráček - EMPIRIA, Priemyselná 12, 921 01
Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219465
12.10.2007
24.1.2017
157-2007
24.1.2007
6.7.2007
Rastislav Kevický, KEVAR, Pri kríži 40, 841 02
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

219466
12.10.2007
24.1.2017
161-2007
24.1.2007

219

(442) 6.7.2007
(732) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Liperti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219467
12.10.2007
24.1.2017
162-2007
24.1.2007
6.7.2007
STAR SILVER s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 438/116,
911 01 Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219468
12.10.2007
25.1.2017
163-2007
25.1.2007
6.7.2007
MAGNA E.A. s. r. o., Beethovenova 5, 921 01
Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219469
12.10.2007
25.1.2017
164-2007
25.1.2007
6.7.2007
Stredná záhradnícka škola Piešťany, Brezová 2,
921 01 Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219470
12.10.2007
25.1.2017
167-2007
25.1.2007
6.7.2007
Hains Marian, Ing., Leoša Janáčka 38, 917 01 Trnava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219471
12.10.2007
25.1.2017
168-2007
25.1.2007
6.7.2007
Trnková Denisa, Hronská 10, 821 07 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219472
12.10.2007
25.1.2017
169-2007
25.1.2007
6.7.2007
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;

220
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2007 - SK (zapísané ochranné známky)
219473
12.10.2007
25.1.2017
170-2007
25.1.2007
6.7.2007
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219474
12.10.2007
25.1.2017
171-2007
25.1.2007
6.7.2007
Zakłady Tłuszczowe "KRUSZWICA" S.A., ul.
Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, PL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219475
12.10.2007
29.1.2017
181-2007
29.1.2007
6.7.2007
SAVIO s. r. o., Trenčianska 6, 821 09 Bratislava,
SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219479
12.10.2007
30.1.2017
192-2007
30.1.2007
6.7.2007
Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road,
Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219480
12.10.2007
30.1.2017
194-2007
30.1.2007
6.7.2007
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219481
12.10.2007
31.1.2017
195-2007
31.1.2007
6.7.2007
V A V invest, s. r. o., Malachitová 13, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219476
12.10.2007
29.1.2017
187-2007
29.1.2007
6.7.2007
Diko Aleš, Nejedlého 57, 841 02 Bratislava, SK;
Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219477
12.10.2007
29.1.2017
188-2007
29.1.2007
6.7.2007
Diko Aleš, Nejedlého 57, 841 02 Bratislava, SK;
Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219478
12.10.2007
30.1.2017
190-2007
30.1.2007
6.7.2007
NUFARM S.A.S, 28, boulevard Camélinat - B.P. 75,
92233 Gennevilliers, FR;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

219482
12.10.2007
31.1.2017
200-2007
31.1.2007
6.7.2007
CRUISER, spol. s r. o., Námestie 1. mája 6, 811 06
Bratislava, SK;

219483
12.10.2007
31.1.2017
201-2007
31.1.2007
6.7.2007
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)

219484
12.10.2007
31.1.2017
202-2007
31.1.2007
6.7.2007
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(740) Beňa Matej, JUDr., Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2007 - SK (zapísané ochranné známky)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219485
12.10.2007
31.1.2017
204-2007
31.1.2007
6.7.2007
LIMIT RECYCLING SLOVAKIA, a.s., v skratke LRS, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219486
12.10.2007
31.1.2017
205-2007
31.1.2007
6.7.2007
LIMIT RECYCLING SLOVAKIA, a.s., v skratke LRS, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219487
12.10.2007
31.1.2017
206-2007
31.1.2007
6.7.2007
VAŽO s. r. o., Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219488
12.10.2007
1.2.2017
217-2007
1.2.2007
6.7.2007
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Čulenova 5,
810 00 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219489
12.10.2007
5.2.2017
243-2007
5.2.2007
6.7.2007
SIGNOS, s.r.o., Hviezdoslavova 73/C, 953 01 Zlaté Moravce, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219490
12.10.2007
6.2.2017
251-2007
6.2.2007
6.7.2007
CASH REFORM Factoring, a. s., Palisády 33,
811 06 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

219491
12.10.2007
6.2.2017
252-2007
6.2.2007

221

(442) 6.7.2007
(732) PQM, s. r. o., Trieda SNP 75, 974 01 Banská
Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219492
12.10.2007
6.2.2017
253-2007
6.2.2007
6.7.2007
IWS International, s. r. o., Pribinova 8183/170,
960 07 Zvolen, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219493
12.10.2007
6.2.2017
254-2007
6.2.2007
6.7.2007
ANTEA SLOVAKIA, s. r. o., Nozdrkovce 24,
911 01 Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219494
12.10.2007
6.2.2017
255-2007
6.2.2007
6.7.2007
Čulman Marcel, MUDr., Tatranská Lomnica 18,
059 60 Vysoké Tatry, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219495
12.10.2007
7.2.2017
261-2007
7.2.2007
6.7.2007
REO AMOS SLOVAKIA, s. r. o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219496
12.10.2007
7.2.2017
271-2007
7.2.2007
6.7.2007
MUDr. Peter Finďo - NOVAMED, Bernolákova 14/A, 974 05 Banská Bystrica, SK;
(740) Pataj Marián, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219497
12.10.2007
7.2.2017
273-2007
7.2.2007
6.7.2007
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118
Bad Vilbel, DE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratislava, SK;

222

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2007 - SK (zapísané ochranné známky)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219498
12.10.2007
7.2.2017
274-2007
7.2.2007
6.7.2007
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118
Bad Vilbel, DE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219499
12.10.2007
8.2.2017
276-2007
8.2.2007
6.7.2007
Softec, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219500
12.10.2007
8.2.2017
280-2007
8.2.2007
6.7.2007
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)

219501
12.10.2007
9.2.2017
283-2007
9.2.2007
6.7.2007
Pastirik Radovan, Jána Jessenia 1197/6, 071 01
Michalovce, SK;
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219502
12.10.2007
9.2.2017
285-2007
9.2.2007
6.7.2007
Queensway Restaurants Slovakia, s. r. o., Drevená 8, 811 06 Bratislava, SK;

219503
12.10.2007
9.2.2017
290-2007
9.2.2007
6.7.2007
Tomko Štefan, Ing., ul. 19. januára 21, 044 42 Rozhanovce, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219504
12.10.2007
13.2.2017
308-2007
13.2.2007
6.7.2007
WELLNESS Kováčová, s. r. o., Kúpeľná 70,
962 37 Kováčová, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219505
12.10.2007
13.2.2017
309-2007
13.2.2007
6.7.2007
AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s. r. o., Malý trh 2/A,
811 08 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219506
12.10.2007
14.2.2017
312-2007
14.2.2007
6.7.2007
Ing. Radoslav Popovič RADES, Okružná 5, 071 01
Michalovce, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219507
12.10.2007
19.2.2017
341-2007
19.2.2007
6.7.2007
E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, s. r. o., Piaristická 2, 949 01 Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219508
12.10.2007
19.2.2017
342-2007
19.2.2007
6.7.2007
Ing. Roman Moravčík SPORTREAL NITRA, Pražská 2, 949 11 Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219509
12.10.2007
19.2.2017
344-2007
19.2.2007
6.7.2007
ELBI, s. r. o., Podzámska 11, 949 01 Nitra, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2007 - SK (zapísané ochranné známky)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219510
12.10.2007
19.2.2017
345-2007
19.2.2007
6.7.2007
GENERAL AUTOMATION spol. s r. o., J. Matušku 2800/27, 955 01 Topoľčany, SK;
(740) Rehák Marek, Topoľčany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219511
12.10.2007
19.2.2017
346-2007
19.2.2007
6.7.2007
EKOSPOL, a. s., Vajanského 20, 010 01 Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219512
12.10.2007
19.2.2017
347-2007
19.2.2007
6.7.2007
EKOSPOL, a. s., Vajanského 20, 010 01 Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219513
12.10.2007
19.2.2017
348-2007
19.2.2007
6.7.2007
ALAM s. r. o., Nezábudková 40, 821 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219514
12.10.2007
19.2.2017
349-2007
19.2.2007
6.7.2007
Čulík Tomáš Ing. / kerart, Vrchná 8, 951 92 Žikava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219515
12.10.2007
19.2.2017
352-2007
19.2.2007
6.7.2007
EuDent, spol. s r.o., Švermova 1/1601, 911 01
Trenčín, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

219516
12.10.2007
20.2.2017
353-2007
20.2.2007
6.7.2007
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(732) Philip Morris ČR, a. s., Vítězná 1, 284 03 Kutná
Hora, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219517
12.10.2007
20.2.2017
354-2007
20.2.2007
6.7.2007
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 2-9
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535,
JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219518
12.10.2007
21.2.2017
357-2007
21.2.2007
6.7.2007
Metes Marián, Za vodou 1068, 029 01 Námestovo, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219519
12.10.2007
22.2.2017
369-2007
22.2.2007
6.7.2007
M. O. C., s. r. o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194,
916 01 Stará Turá, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219520
12.10.2007
28.2.2017
398-2007
28.2.2007
6.7.2007
OTTOVO NAKLADATEĽSTVO, s. r. o., Dostojovského rad 1, 811 09 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219521
12.10.2007
28.2.2017
399-2007
28.2.2007
6.7.2007
SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ INVESTÍCIÍ A OBCHODU, SARIO, Martinčekova 17,
821 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219522
12.10.2007
1.3.2017
418-2007
1.3.2007
6.7.2007
O.K. spol. s. r. o., K Botiči 8/1135, 100 00 Praha,
CZ;
(740) Beláňová Olga, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219523
12.10.2007
1.3.2017
419-2007
1.3.2007
6.7.2007
Bahco Tools, s.r.o., Počernická 272/96, Malešice,
108 00 Praha, CZ;
(740) Beláňová Olga, Mgr. / BBH Slovensko, s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219524
12.10.2007
2.3.2017
430-2007
2.3.2007
6.7.2007
Občianske združenie Výchova - Veda - Vzdelávanie - Výskum, Podjavorinská 1, 811 09 Bratislava, SK;
(740) Česla Peter, Mgr., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219525
12.10.2007
2.3.2017
432-2007
2.3.2007
6.7.2007
DEIMOS - SNV s. r. o., Za Šestnástkou 1245/10,
052 01 Spišská Nová Ves, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)
(740)

219526
12.10.2007
2.3.2017
437-2007
2.3.2007
440824
7.9.2006
CZ
6.7.2007
oXy Online, s. r. o., Zdaboř 570, 261 01 Příbram, CZ;
Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219527
12.10.2007
5.3.2017
440-2007
5.3.2007
6.7.2007
Vojenský technický ústav, a. s., kpt. Nálepku,
031 01 Liptovský Mikuláš, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219528
12.10.2007
5.3.2017
451-2007
5.3.2007
6.7.2007
WAY INDUSTRY, a. s. Krupina, Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219529
12.10.2007
6.3.2017
461-2007
6.3.2007
6.7.2007
DEK a. s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha, CZ;
Kubínyi Peter, Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219530
12.10.2007
7.3.2017
472-2007
7.3.2007
6.7.2007
Prágai Richard, Bratislavská č. 22, 900 24 Veľký
Biel, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219531
12.10.2007
7.3.2017
474-2007
7.3.2007
6.7.2007
VIMAR TRADE, s. r. o., Rakovec nad Ondavou 101,
072 03 Rakovec nad Ondavou, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219532
12.10.2007
7.3.2017
475-2007
7.3.2007
6.7.2007
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219533
12.10.2007
7.3.2017
476-2007
7.3.2007
6.7.2007
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219534
12.10.2007
8.3.2017
478-2007
8.3.2007
6.7.2007
Raymond Limited, Plot No.156/H. No. 2,Village
Zadgaon, Ratnagiri, Maharashtra 415612, IN;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219535
12.10.2007
8.3.2017
479-2007
8.3.2007
6.7.2007
Raymond Limited, Plot No.156/H. No. 2,Village
Zadgaon, Ratnagiri, Maharashtra 415612, IN;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219536
12.10.2007
8.3.2017
480-2007
8.3.2007
6.7.2007
Raymond Limited, Plot No.156/H. No. 2,Village
Zadgaon, Ratnagiri, Maharashtra 415612, IN;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219537
12.10.2007
16.3.2017
545-2007
16.3.2007
6.7.2007
Dow AgroSciences LLC, spol. podľa zákonov
štátu Delaware, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava,SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219538
12.10.2007
17.3.2017
553-2007
17.3.2007
6.7.2007
Ing. Peter Turčan - TEKL STUDIO, T. Vansovej 940/4, 962 12 Detva, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219539
12.10.2007
27.3.2017
601-2007
27.3.2007
6.7.2007
Kofola Holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

219540
12.10.2007
14.7.2013
1975-2003
14.7.2003
78/203,676
15.1.2003
US
6.7.2007
Palm Trademark Holding Company, LLC, 950
Maude Avenue, Sunnyvale, 94085 California, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

219541
12.10.2007
14.7.2013
1979-2003
14.7.2003
78/203,728
15.1.2003
US
6.7.2007
Palm Trademark Holding Company, LLC, 950
Maude Avenue, Sunnyvale, 94085 California, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

219542
12.10.2007
14.7.2013
1980-2003
14.7.2003
78/203.652
15.1.2003
US
6.7.2007
Palm Trademark Holding Company, LLC, 950
Maude Avenue, Sunnyvale, 94085 California, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219543
12.10.2007
1.6.2015
5749-2005
1.6.2005
6.7.2007
Hudáková Mária, Komenského 1214/5, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219544
12.10.2007
8.11.2014
951-2006
8.11.2004
6.7.2007
BANDEX Verwaltungs - GmbH, Industriezone 6,
A-6832 Sulz-Röthis, AT;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219545
12.10.2007
28.11.2016
2182-2006
28.11.2006
6.7.2007
IVAN s. r. o., Sládkovičova 84, 974 05 Banská
Bystrica, SK;
(740) Ivan Miroslav, Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219546
12.10.2007
1.3.2016
5260-2006
1.3.2006
6.7.2007
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava 5, SK;
(740) Ruščák Róbert, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219547
12.10.2007
19.5.2016
5560-2006
19.5.2006
6.7.2007
BONGRAIN S.A., 42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219548
12.10.2007
19.5.2016
5561-2006
19.5.2006
6.7.2007
BONGRAIN S.A., 42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219549
12.10.2007
19.5.2016
5562-2006
19.5.2006
6.7.2007
BONGRAIN S.A., 42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219550
12.10.2007
19.5.2016
5563-2006
19.5.2006
6.7.2007
BONGRAIN S.A., 42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

219551
12.10.2007
1.6.2016
5633-2006
1.6.2006
60025/2005
6.12.2005
CH
6.7.2007
Michelin Recherche et Technique S.A., Route
Louis-Braille 10 et 12, 1763 Granges-Paccot, CH;
(740) Hörmanová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

219552
12.10.2007
20.9.2016
6057-2006
20.9.2006
6.7.2007
Henkel ČR, spol. s r. o., U Průhonu 10, 170 04
Praha, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
219553
12.10.2007
21.9.2016
6070-2006
21.9.2006
6.7.2007
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)

219554
12.10.2007
26.9.2016
6085-2006
26.9.2006
6.7.2007
Orange Personal Communications Services Limited, St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, GB;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219555
12.10.2007
26.9.2016
6086-2006
26.9.2006
6.7.2007
Orange Personal Communications Services Limited, St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, GB;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219556
12.10.2007
26.9.2016
6087-2006
26.9.2006
6.7.2007
Orange Personal Communications Services Limited, St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, GB;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219557
12.10.2007
27.9.2016
6099-2006
27.9.2006
6.7.2007
Hyposervis a. s., Panská 895/6, 110 00 Praha, CZ;
Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219558
12.10.2007
27.9.2016
6101-2006
27.9.2006
6.7.2007
Hyposervis Management s.r.o., Panská 895/6,
110 00 Praha, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219559
12.10.2007
27.9.2016
6102-2006
27.9.2006
6.7.2007
Hyposervis Management s.r.o., Panská 895/6,
110 00 Praha, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219560
12.10.2007
27.9.2016
6104-2006
27.9.2006
6.7.2007
Hyposervis Management s.r.o., Panská 895/6,
110 00 Praha, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219561
12.10.2007
19.10.2016
6204-2006
19.10.2006
6.7.2007
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)
(740)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219562
12.10.2007
24.10.2016
6214-2006
24.10.2006
6.7.2007
Hyposervis a. s., Panská 895/6, 110 00 Praha, CZ;
Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

219563
12.10.2007
26.10.2016
6222-2006
26.10.2006
6.7.2007
LAGARDERE ACTIVE BROADCAST Société
Anonyme Monégasque, 57, rue Grimaldi, 98000
Monte Carlo, MC;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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219564
12.10.2007
29.11.2016
6324-2006
29.11.2006
6.7.2007
Saniga Tomáš, Lackova 3, 841 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219565
12.10.2007
14.11.2016
6350-2006
14.11.2006
6.7.2007
REMPO, s. r. o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219566
12.10.2007
16.11.2016
6364-2006
16.11.2006
6.7.2007
SIMPA, spol. s r. o., Mozartova 15, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219567
12.10.2007
20.11.2016
6372-2006
20.11.2006
6.7.2007
CALDER, spol. s r. o., Turčianska 12, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219568
12.10.2007
23.11.2016
6380-2006
23.11.2006
6.7.2007
Alticor Inc., 7575 Fulton Street, 49355 East Ada,
Michigan, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219569
12.10.2007
1.12.2016
6410-2006
1.12.2006
6.7.2007
GUARD -Mudroch, spol. s r.o., Koráb 132, 668 01
Tišnov, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219570
12.10.2007
7.12.2016
6427-2006
7.12.2006
6.7.2007
Ondrej Rozputinský - TONEXCART.O.R., Gutorská 901/6, 931 01 Šamorín, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219571
12.10.2007
7.12.2016
6428-2006
7.12.2006
6.7.2007
Ondrej Rozputinský - TONEXCART.O.R., Gutorská 901/6, 931 01 Šamorín, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219572
12.10.2007
11.12.2016
6439-2006
11.12.2006
6.7.2007
BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219576
12.10.2007
13.12.2016
6472-2006
13.12.2006
6.7.2007
ASP s.r.o., Divina 467, 013 31 Divina, SK;
Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219577
12.10.2007
13.12.2016
6473-2006
13.12.2006
6.7.2007
ASP s.r.o., Divina 467, 013 31 Divina, SK;
Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219578
12.10.2007
12.1.2017
95-2007
12.1.2007
6.7.2007
AVÍZO, a.s., Slavíkova 6142, 708 00 Ostrava - Poruba, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219579
12.10.2007
17.1.2017
96-2007
17.1.2007
6.7.2007
Great Wall Motor Company Limited, A corporation organized and existing under the laws of P. R.
China, 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, CN;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219573
12.10.2007
12.12.2016
6449-2006
12.12.2006
6.7.2007
Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219574
12.10.2007
12.12.2016
6454-2006
12.12.2006
6.7.2007
Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219580
12.10.2007
19.1.2017
126-2007
19.1.2007
6.7.2007
Abiset s. r. o., Nám. SNP 2/1209, 901 01 Malacky, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219575
12.10.2007
12.12.2016
6456-2006
12.12.2006
6.7.2007
Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219581
12.10.2007
25.1.2017
173-2007
25.1.2007
6.7.2007
Macek Václav, prof., OZ Fotofo, Prepoštská 4,
814 99 Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2007 - SK (zapísané ochranné známky)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219582
12.10.2007
26.1.2017
174-2007
26.1.2007
6.7.2007
COLOR Company, s. r. o., Štúrova 1504, 018 41
Dubnica nad Váhom, SK;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219583
12.10.2007
26.1.2017
175-2007
26.1.2007
6.7.2007
COLOR Company, s. r. o., Štúrova 1504, 018 41
Dubnica nad Váhom, SK;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219584
12.10.2007
26.1.2017
176-2007
26.1.2007
6.7.2007
EDELVENT, s.r.o., Júrska cesta 7, 934 01 Levice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219585
12.10.2007
26.1.2017
178-2007
26.1.2007
6.7.2007
VANAPO, s. r. o., Festivalová 802/9, 089 01 Svidník, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Priešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219586
12.10.2007
26.1.2017
179-2007
26.1.2007
6.7.2007
VANAPO, s. r. o., Festivalová 802/9, 089 01 Svidník, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Priešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219587
12.10.2007
29.1.2017
185-2007
29.1.2007
6.7.2007
Mc. Farlow Group, spol. s r. o., Ľ. Fullu 9, 841 05
Bratislava, SK;
(740) Švecová Sylvia, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219588
12.10.2007
29.1.2017
186-2007
29.1.2007
6.7.2007
Diko Aleš, Nejedlého 57, 841 02 Bratislava, SK;
Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219589
12.10.2007
12.3.2014
211-2007
12.3.2004
6.7.2007
IFU S.r.I., Via di Pietralata 179, I-00158 Roma, IT;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219590
12.10.2007
7.2.2017
257-2007
7.2.2007
6.7.2007
Zvonček Ján, Ing., Štiavnička 570/59, 976 81 Podbrezová, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219591
12.10.2007
9.2.2017
286-2007
9.2.2007
6.7.2007
Berlin - Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489
Berlin, DE;
(740) Hörmanová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219592
12.10.2007
12.2.2017
291-2007
12.2.2007
6.7.2007
EZOTOUR, s.r.o., Hlavná 2, 080 01 Prešov, SK;
Lobodová Dagmar, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219593
12.10.2007
12.2.2017
298-2007
12.2.2007
6.7.2007
Nail Art Centrum, s.r.o., Bočná 10, 040 01 Košice, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219594
12.10.2007
15.2.2017
315-2007
15.2.2007
6.7.2007
inREAL realitná kancelária s.r.o., Mlynské luhy 90,
821 05 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219595
12.10.2007
15.2.2017
316-2007
15.2.2007
6.7.2007
inREAL realitná kancelária s.r.o., Mlynské luhy 90,
821 05 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219596
12.10.2007
15.2.2017
317-2007
15.2.2007
6.7.2007
IVIRON s.r.o., Duklianska 20, 071 01 Michalovce, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219597
12.10.2007
19.2.2017
350-2007
19.2.2007
6.7.2007
TRINOM, a. s., Jána Mrvu 4, 949 01 Nitra, SK;
Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219598
12.10.2007
21.2.2017
358-2007
21.2.2007
6.7.2007
AUTONA s.r.o., Hurbanova 29, 036 01 Martin, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219599
12.10.2007
21.2.2017
359-2007
21.2.2007
6.7.2007
Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Dolní Měcholupy, CZ;
(740) Kertész Jozef, Ing., Hlohovec, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219600
12.10.2007
28.2.2017
401-2007
28.2.2007
6.7.2007
EUROMAR, spol. s r.o., Zimná 57, 052 01 Spišská Nová Ves, SK;

219601
12.10.2007
1.3.2017
415-2007
1.3.2007
6.7.2007
RASAX alfa, spol. s r. o., Letná 27, 040 01 Košice, SK;

219602
12.10.2007
1.3.2017
420-2007
1.3.2007
6.7.2007
MAXPHARM, s. r. o., Bardejovská 1, 040 11 Košice, SK;
(740) Milas Vladimír, JUDr., Prešov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219603
12.10.2007
1.3.2017
421-2007
1.3.2007
6.7.2007
Tomko Štefan, Ing., ul. 19. januára č. 21, 044 42
Rozhanovce, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219604
12.10.2007
1.3.2017
422-2007
1.3.2007
6.7.2007
UFON, s. r. o., Radlinského 15, 921 01 Piešťany,
SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Priešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219605
12.10.2007
1.3.2017
423-2007
1.3.2007
6.7.2007
NADÁCIA EKOPOLIS, Komenského 21, 974 01
Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219606
12.10.2007
1.3.2017
424-2007
1.3.2007
6.7.2007
NADÁCIA EKOPOLIS, Komenského 21, 974 01
Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219607
12.10.2007
1.3.2017
426-2007
1.3.2007
6.7.2007
Hefler Belo, Bc., Komenského 25, 048 01 Rožňava, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219608
12.10.2007
2.3.2017
427-2007
2.3.2007
6.7.2007
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219609
12.10.2007
5.3.2017
450-2007
5.3.2007
6.7.2007
WAY INDUSTRY, a. s. Krupina, Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219610
12.10.2007
5.3.2017
452-2007
5.3.2007
6.7.2007
WAY INDUSTRY, a. s. Krupina, Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219611
12.10.2007
15.3.2017
541-2007
15.3.2007
6.7.2007
WAY INDUSTRY, a. s. Krupina, Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219612
12.10.2007
15.3.2017
542-2007
15.3.2007
6.7.2007
WAY INDUSTRY, a. s. Krupina, Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)
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219613
12.10.2007
27.3.2017
602-2007
27.3.2007
6.7.2007
Šášky Ján, THK 375/4, 974 04 Banská Bystrica, SK;
AK URBÁNI, s.r.o., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219614
12.10.2007
28.3.2017
608-2007
28.3.2007
6.7.2007
CREAS, s.r.o., Černyševského 21, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Lukačka Juraj, Mgr., advokát, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219615
12.10.2007
28.3.2017
609-2007
28.3.2007
6.7.2007
Philip Morris Products S. A., Quai Jeanrenaud 3,
2000 Neuchâtel, CH;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219616
12.10.2007
28.3.2017
610-2007
28.3.2007
6.7.2007
Philip Morris Products S. A., Quai Jeanrenaud 3,
2000 Neuchâtel, CH;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219617
12.10.2007
26.3.2017
612-2007
26.3.2007
6.7.2007
ALFEMA s.r.o., Hattalova 8, 831 03 Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219618
12.10.2007
29.3.2017
614-2007
29.3.2007
6.7.2007
RenaCo s.r.o., Husitská 1325-28, 957 04 Bánovce nad Bebravou, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219619
12.10.2007
29.3.2017
615-2007
29.3.2007
6.7.2007
RenaCo s.r.o., Husitská 1325-28, 957 04 Bánovce nad Bebravou, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219620
12.10.2007
29.3.2017
616-2007
29.3.2007
6.7.2007
RenaCo s.r.o., Husitská 1325-28, 957 04 Bánovce nad Bebravou, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219621
12.10.2007
29.3.2017
617-2007
29.3.2007
6.7.2007
GFI, a.s., Radvanská 29, 811 01 Bratislava, SK;
Slovák Ján, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219622
12.10.2007
30.3.2017
618-2007
30.3.2007
6.7.2007
J. URIACH Y COMPANIA, S.A., Av. Cami Reial,
51-57, Pol. Ind. Riera de Caldes, 08184 Palau Solita i Plegamans, Barcelona, ES;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava,SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219623
12.10.2007
5.1.2017
5021-2007
5.1.2007
6.7.2007
FOOD FARM, s.r.o., Duklianska 21, 920 14 Hlohovec, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219624
12.10.2007
9.1.2017
5024-2007
9.1.2007
6.7.2007
Juráš Branislav, Mgr., Sklenárova 42, 821 09 Bratislava, SK;
(740) MCGA legal, s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219625
12.10.2007
9.1.2017
5025-2007
9.1.2007
6.7.2007
Czafik Martin, Mgr., Pohraničníkov 20, 851 10 Bratislava, SK;
(740) Fisterová Jana, Mgr., Bratislava, SK;

219626
12.10.2007
10.1.2017
5026-2007
10.1.2007
6.7.2007
Heriban Jozef, PhDr., Pri Suchom mlyne 53, 811 04
Bratislava, SK;

219627
12.10.2007
10.1.2017
5027-2007
10.1.2007
6.7.2007
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)

219628
12.10.2007
10.1.2017
5028-2007
10.1.2007
6.7.2007
Kralevich Daniela, SNP 19, 990 01 Veľký Krtíš,
SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219629
12.10.2007
11.1.2017
5030-2007
11.1.2007
6.7.2007
FOOD FARM, s.r.o., Duklianska 21, 920 14 Hlohovec, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219630
12.10.2007
11.1.2017
5031-2007
11.1.2007
6.7.2007
FOOD FARM, s.r.o., Duklianska 21, 920 14 Hlohovec, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219631
12.10.2007
11.1.2017
5033-2007
11.1.2007
6.7.2007
Laguna centrum, s. r. o., Hurbanova 2468/10,
921 01 Piešťany, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219632
12.10.2007
15.1.2017
5042-2007
15.1.2007
6.7.2007
Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140,
53113 Bonn, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219633
12.10.2007
16.1.2017
5044-2007
16.1.2007
6.7.2007
Ondrej Rozputinský - TONEXCART.O.R., Gutorská 901/6, 931 01 Šamorín, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219634
12.10.2007
16.1.2017
5045-2007
16.1.2007
6.7.2007
Ondrej Rozputinský - TONEXCART.O.R., Gutorská 901/6, 931 01 Šamorín, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219635
12.10.2007
22.1.2017
5064-2007
22.1.2007
6.7.2007
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)
(740)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219636
12.10.2007
1.2.2017
5092-2007
1.2.2007
6.7.2007
ABB s. r. o., Sokolovská 84 - 86, 186 00 Praha, CZ;
Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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219637
12.10.2007
2.2.2017
5096-2007
2.2.2007
6.7.2007
MAC TV, s. r. o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Ďurček Peter, Mgr., Bratislava, SK;

219638
12.10.2007
2.2.2017
5097-2007
2.2.2007
6.7.2007
MAC TV, s. r. o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Ďurček Peter, Mgr., Bratislava, SK;

219639
12.10.2007
2.2.2017
5098-2007
2.2.2007
6.7.2007
MAC TV, s. r. o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Ďurček Peter, Mgr., Bratislava, SK;

219640
12.10.2007
5.2.2017
5099-2007
5.2.2007
6.7.2007
Metro Media, s. r. o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

219641
12.10.2007
6.2.2017
5115-2007
6.2.2007
6.7.2007
APOLLO ELECTRONICS Sp. z o. o., ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Varšava, PL;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

219642
12.10.2007
6.2.2017
5117-2007
6.2.2007
6.7.2007
Slovenská komora audítorov, Záhradnícka 62,
820 05 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219643
12.10.2007
6.2.2017
5121-2007
6.2.2007
6.7.2007
Harman Tomáš, Ľubľanská 2, 831 02 Bratislava,
SK;
(740) Holoubková 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)

219644
12.10.2007
6.2.2017
5122-2007
6.2.2007
6.7.2007
TEHELNE VRANOV, s.r.o., Laborecká 80, 066 01
Humenné, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219645
12.10.2007
6.2.2017
5124-2007
6.2.2007
6.7.2007
BELUPO-Lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5,
48000 Koprivnica, HR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219646
12.10.2007
7.2.2017
5130-2007
7.2.2007
6.7.2007
Nautica Apparel, Inc., 40 West 57th Street, New
York, New York 10019, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219647
12.10.2007
7.2.2017
5131-2007
7.2.2007
6.7.2007
Nautica Apparel, Inc., 40 West 57th Street, New
York, New York 10019, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219648
12.10.2007
13.2.2017
5148-2007
13.2.2007
6.7.2007
Smartrends, s. r. o., A.Hlinku 892, 951 31 Močenok, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

219649
12.10.2007
14.2.2017
5152-2007
14.2.2007
6.7.2007
PEREG, s.r.o., Moyzesova 18, 902 01 Pezinok,
SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

219650
12.10.2007
15.2.2017
5154-2007
15.2.2007
6.7.2007
MEDIAGE, spol. s r. o., Meličkovej 22, 841 05 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219651
12.10.2007
15.2.2017
5157-2007
15.2.2007
6.7.2007
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)

219652
12.10.2007
16.2.2017
5159-2007
16.2.2007
6.7.2007
Vinárske závody Topoľčianky, s. r. o., Cintorínska 31, 951 93 Topoľčianky, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

219653
12.10.2007
19.2.2017
5161-2007
19.2.2007
6.7.2007
Ducko Ivan, Ing., Sibírska 7, 831 02 Bratislava, SK;
Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219654
12.10.2007
19.2.2017
5168-2007
19.2.2007
6.7.2007
Palkovič Michal, Drotárska cesta 4, 811 02 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219655
12.10.2007
19.2.2017
5169-2007
19.2.2007
6.7.2007
MAC TV, s. r. o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Ďurček Peter, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219656
12.10.2007
19.2.2017
5170-2007
19.2.2007
6.7.2007
MAC TV, s. r. o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Ďurček Peter, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

219657
12.10.2007
27.2.2017
5200-2007
27.2.2007
441150
19.9.2006
CZ
6.7.2007
Pivovary Staropramen a. s., Nádražní 84, 150 54
Praha, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

219658
12.10.2007
27.2.2017
5201-2007
27.2.2007
441908
12.10.2006
CZ
6.7.2007
Pivovary Staropramen a. s., Nádražní 84, 150 54
Praha, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219659
12.10.2007
27.2.2017
5204-2007
27.2.2007
6.7.2007
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

219660
12.10.2007
27.2.2017
5212-2007
27.2.2007
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(442) 6.7.2007
(732) BAUER MEDIA v. o. s., Viktora Huga 6, 150 00
Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219661
12.10.2007
28.2.2017
5214-2007
28.2.2007
6.7.2007
Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG,
Ottobrunner Straße 45, 82008 Unterhaching, DE;
(740) Šiška Karol, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219662
12.10.2007
28.2.2017
5215-2007
28.2.2007
6.7.2007
SOFTIMEX Multimedia, s.r.o., Lubeník 159,
049 18 Lubeník, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219663
12.10.2007
28.2.2017
5216-2007
28.2.2007
6.7.2007
ORGA - TRADE, a.s., Račianska 188, 831 53 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219664
12.10.2007
28.2.2017
5224-2007
28.2.2007
6.7.2007
The Clorox Company, 1221 Broadway, Oakland,
California 94612, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219665
12.10.2007
28.2.2017
5225-2007
28.2.2007
6.7.2007
The affiliate „Image Holdin“ of the Joint-Stock
Company „Image Holding ApS“, Pervomayskaya street, 2b, v. Novoe Zaporozhye, Zaporozhye
region, Zaporozhian district, 70420, UA;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
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219666
12.10.2007
2.3.2017
5227-2007
2.3.2007
6.7.2007
REALITNÉ CENTRUM, spol. s.r.o., Gercenová 27, 851 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219667
12.10.2007
2.3.2017
5228-2007
2.3.2007
6.7.2007
SALVETE 1990, a. s., Kosmetická 450, 387 11
Katovice, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219668
12.10.2007
26.3.2017
5329-2007
26.3.2007
6.7.2007
ALLTEC & GLOBTECH Co, s. r. o., Coburgova 82, 917 02 Trnava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219669
12.10.2007
26.3.2017
5330-2007
26.3.2007
6.7.2007
ALLTEC & GLOBTECH Co, s. r. o., Coburgova 82, 917 02 Trnava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

219670
12.10.2007
27.3.2017
5335-2007
27.3.2007
07 3489890
22.3.2007
FR
6.7.2007
SAINT LOUIS SUCRE S.A., 23-25 avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris, FR;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

219674
19.10.2007
23.2.2015
322-2005
23.2.2005
2.2.2006
Európska vzdelávacia akadémia, n. o., Nobelova 16, 836 14 Bratislava, SK;

219675
19.10.2007
17.7.2012
2094-2002
17.7.2002
1.7.2003
GAS - Familia, s. r. o., Prešovská 8, 064 01 Stará
Ľubovňa, SK;

219679
29.10.2007
25.8.2013
2409-2003
25.8.2003
8.9.2004
SEGUM - trade, s. r. o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

219681
29.10.2007
12.9.2015
6035-2005
12.9.2005
1.6.2006
Société des Produits Nestlé S. A., Vevey, CH;
Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2007 - SK (zapísané ochranné známky)

237

Zapísané ochranné známky so zmenou
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

3840-2001
3842-2001
3203-2002
1703-2003

219671
219672
219677
219678

3260-2003
3261-2003
1031-2004
3554-2004

219397
219398
219680
219399

23-2006
824-2006
1475-2006
2241-2006

219682
219683
219400
219401

5787-2006
278-2007
5332-2007

219402
219673
219684

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

219397
12.10.2007
7.11.2013
3260-2003
7.11.2003
1.12.2004
36
36 - Pôžičky a úvery na financovanie nákupov
tak nových, ako aj ojazdených automobilov.

(540)

(732) GE Money, a. s., Bottova 7, 811 09 Bratislava, SK;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

219398
12.10.2007
7.11.2013
3261-2003
7.11.2003
1.12.2004
36
36 - Pôžičky a úvery na financovanie nákupov
tak nových, ako aj ojazdených automobilov.

(540)

(732) GE Money, a. s., Bottova 7, 811 09 Bratislava, SK;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

219399
12.10.2007
14.12.2014
3554-2004
14.12.2004
8.9.2005
16, 35, 41
16 - Pohľadnice, fotografie, grafické zobrazenia,
grafiky, obrazy, obrazy ako maľby zarámované
aj nezarámované, oznámenia ako papiernický tovar, plány, podložky na písanie, zoraďovače, šanóny, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky, skicáre, stojany na fotografie, šablóny,
školské potreby, vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení, záložky do kníh, zemepisné mapy, zoznamy, plagáty všetkých druhov
a rozmerov, knihy, brožúry, časopisy, periodiká,
tlačivá, ročenky, katalógy, kalendáre, príručky,

prospekty, publikácie, papierové vlajky, papierové zástavky, pútače z papiera alebo lepenky, pečiatky, pečate, pečatné vosky, písacie potreby,
papiernický tovar, obálky, obaly, nálepky, netextilné etikety, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité
ako reklamné alebo darčekové predmety, adresné
štítky do adresovacích strojov, obežníky, kancelársky papier, listový papier, papierové pásky,
baliaci papier, albumy, atlasy, plastové fólie na
balenie, formuláre, formuláre na zmluvy a podania, predmety z kartónu, lepiace štítky, lepidlá
a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie
v domácnosti, spisové obaly, stolové prestieranie
z papiera, papierové servítky, kopírovací papier,
papierové utierky, vrecia a vrecká z papiera alebo
plastických materiálov, vzory na výrobu odevov.
35 - Reklama, reklamné činnosti, on-line reklama
na počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, prieskum trhu, 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, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom.
41 - Fotografická reportáž, fotografovanie, filmová a fotografická tvorba, vzdelávanie, školenia,
výcvik, vydávanie kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, on-line 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, informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy, služby nahrávacích
štúdií, nahrávanie na videopásky a DVD disky,
prenájom videopások a DVD diskov, tvorba videofilmov, 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, knižnice, výroba rozhlasových alebo televíznych programov, zábava, pobavenie, sprostredkovanie uvedených služieb.
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30 - Omáčky do šalátov, tatárske omáčky, majonézy, dresingy, chuťové prísady, horčica, kečup,
paradajková omáčka, šťavy (chuťové prísady), cestá, múčne potraviny, cestoviny, ryža, bagety,
hamburgery, pečivo, chlieb, pirohy, lokše, placky,
pizza, kysnuté knedle, žemľové knedle, cereálne
knedle, buchty, palacinky, lievance, fliačky, rezance, šúľance, šúľance (plnené), špagety.
35 - Obchodné poradenstvo, sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi.
39 - Distribúcia, balenie a skladovanie tovaru, automobilová preprava, nákladná doprava.

(540)

(591) čierna, modrá, zelená, biela, žltá
(732) COOPER Establishment, Am Schrägen Weg 14,
Postfach 1618, FL - 9490 Vaduz, LI;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

219400
12.10.2007
14.8.2016
1475-2006
14.8.2006
1.2.2007
5, 30
5 - Dietetické výrobky pre chorých, chemické výrobky na lekárske účely, liečebná kozmetika na
báze prírodných látok, liečebné prípravky na kúpeľnú liečbu, liečivé rastliny a výrobky z nich,
vitamínové prípravky, vína medicinálne, rastlinné zmesi a extrakty určené na dietetické účely
a upravené na liečebné účely a zmesi uvedených
látok a prípravkov, všetko upravené na liečebné
účely, prísady do jedla dietetické s liečebnými
účinkami, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny s liečebnými účinkami, energeticko-výživné
požívatiny na liečebné účely, všetky citované tovary s výnimkou medikovaných prípravkov na
starostlivosť a ošetrenie ústnej dutiny.
30 - Posilňujúce a povzbudzujúce potraviny, výrobky s obsahom vitamínov, bylín, zeleného čaju
a kofeínu (určené na ľudskú spotrebu), posilňujúce, povzbudzujúce a energeticko-výživné potraviny, požívatiny vyrobené s cieľom doplniť bežnú stravu konzumenta, požívatiny a prísady do
jedla vyrobené s cieľom doplniť bežnú stravu
konzumenta, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť zdravie konzumenta, všetko patriace do tejto triedy.

(540) Cortisil
(732) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Liperti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

219401
12.10.2007
6.12.2016
2241-2006
6.12.2006
1.3.2007
29, 30, 35, 39
29 - Šaláty zeleninové, ovocné, cestovinové, mäsové, rybacie, syrové, šaláty z morských rýb a morských živočíchov, šaláty vajíčkové, zemiakové,
kombinované šaláty s majonézou aj bez majonézy, obložené vajcia, mäso, ryby, jedlá želatína,
huspenina, aspik, nátierky, vajcia, kyslá kapusta,
polievky, zelenina (konzervovaná, sušená, varená).

(540)

(591) červená, modrá, oranžovo-hnedá, biela, čierna
(732) KORO, s. r. o., Chrenovisko 2674, 979 01 Rimavská Sobota, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

219402
12.10.2007
4.7.2016
5787-2006
4.7.2006
7.12.2006
1
1 - Regulátory rastu rastlín.

(540) Celstar
(732) AGRO ALIANCE SK, s. r. o., ČSĽA 579/28,
972 17 Kanianka, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

219671
17.10.2007
19.12.2011
3840-2001
19.12.2001
4.2.2003
24, 40
24 - Textílie všetkých druhov spadajúce do tr. 24,
najmä bavlnené textílie, denim, vlnené látky, pleteniny, tkaniny, pružné tkaniny, netkané textílie,
podšívky (textilné); flanel vrátane flanelu na zdravotnícke účely; jutová látka; látky s imitáciou
kože; obliečky na vankúše a podušky, tiež ozdobné; obliečky na matrace; posteľné pokrývky a prikrývky; plachty; sypkovina; poťahy na nábytok;
posteľná bielizeň; lôžkoviny; spacie vaky; stolové textílie; bielizeň (stolová-); obrusy s výnimkou
papierových; utierky, obrúsky (textilné-); utierky na
riad, utierky na tvár (textilné); prikrývky vrátane
cestovných prikrývok; plédy; závesy, textilné alebo plastové; záclony a záclonky; tapety textilné;
čalúnnické látky; vlajky; vreckovky (textilné); kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; rukavice
(umývacie).
40 - Lemovanie alebo obšívanie látok, tlačenie vzorov; vyšívanie; úprava a spracovanie textilu; predzrážanie látok; úprava látok (vodovzdorná); impregnácia látok (vodovzdorná a/alebo ohňovzdorná);

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2007 - SK (zapísané ochranné známky)
apretovanie textílií, bielenie látok; farbenie priadze, látok a textílií; strihanie látok (služby); služby spojené s farbením látok a textílií; spracovanie kožušín na zákazku.
(540)

(732) PACIFIC, s. r. o., Hurbanova 25, 900 28 Ivanka
pri Dunaji, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

219672
17.10.2007
19.12.2011
3842-2001
19.12.2001
4.2.2003
24, 40
24 - Textílie všetkých druhov spadajúce do tr. 24,
najmä bavlnené textílie, denim, vlnené látky, pleteniny, tkaniny, pružné tkaniny, netkané textílie,
podšívky (textilné); flanel vrátane flanelu na
zdravotnícke účely; jutová látka; látky s imitáciou
kože; obliečky na vankúše a podušky, tiež ozdobné; obliečky na matrace; posteľné pokrývky a prikrývky; plachty; sypkovina; poťahy na nábytok;
posteľná bielizeň; lôžkoviny; spacie vaky; stolové textílie; bielizeň (stolová-); obrusy s výnimkou
papierových; utierky, obrúsky (textilné-); utierky na
riad, utierky na tvár (textilné); prikrývky vrátane
cestovných prikrývok; plédy; závesy, textilné alebo plastové; záclony a záclonky; tapety textilné;
čalúnnické látky; vlajky; vreckovky (textilné); kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; rukavice
(umývacie).
40 - Lemovanie alebo obšívanie látok, tlačenie vzorov; vyšívanie; úprava a spracovanie textilu; predzrážanie látok; úprava látok (vodovzdorná); impregnácia látok (vodovzdorná a/alebo ohňovzdorná);
apretovanie textílií, bielenie látok; farbenie priadze, látok a textílií; strihanie látok (služby); služby spojené s farbením látok a textílií; spracovanie kožušín na zákazku.

(540)

(732) PACIFIC, s. r. o., Hurbanova 25, 900 28 Ivanka
pri Dunaji, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)
(540)
(732)

219673
19.10.2007
8.2.2017
278-2007
8.2.2007
6.7.2007
33
33 - Vína.

CAMINOS DE TERRA ANDINA

SUR ANDINO S.A., Avenida Apoquindo No.
3669, 6th floor, Las Condes, Santiago, CL;
(740) Jurková Michaela, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)
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219677
29.10.2007
8.11.2012
3203-2002
8.11.2002
4.11.2003
41
41 - Cirkusy a varieté.

(540) CIRKUS HUMBERTO
(732) Kludský Bohumil, Krhanická 21, 142 00 Praha, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

219678
29.10.2007
25.6.2013
1703-2003
25.6.2003
7.7.2004
30
30 - Káva, kávové výťažky, kávové náhrady na báze rastlín, nepražená káva, kávové príchuti, instantná káva, kávovinové náhradky, kávové nápoje.

(540)

(591) červená, žltá
(732) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Nová osada 798,
929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

219680
29.10.2007
30.3.2014
1031-2004
30.3.2004
7.7.2004
41
41 - Cirkusy a varieté.

(540) HUMBERTO
(732) Kludský Bohumil, Krhanická 21, 142 00 Praha, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

219682
29.10.2007
5.1.2016
23-2006
5.1.2006
3.11.2006
29, 30, 32
29 - Konzervovaná, sušená a varená zelenina.
30 - Čaj, káva, kávové náhradky, cestoviny, droždie, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky,
čierne korenie, ľad na chladenie, práškový puding.
32 - Sirupy, prípravky na výrobu nápojov, ovocné šťavy, nealkoholické nápoje z ovocných štiav.

(540) BOMBO
(732) Priadka Martin, Námestie mieru 25, 962 12 Detva,
SK; Paluch Stanislav, Námestie mieru 17, 962 12
Detva, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

219683
29.10.2007
2.5.2016
824-2006
2.5.2006
7.12.2006
1, 2, 3, 4, 5
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.
2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá; prírodné živice v surovom stave; kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov
a umelcov.
3 - 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.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie
prachu; palivá vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel a svietiace materiály; sviečky a knôty na sviece.
5 - Dezinfekčné prostriedky a prípravky na ničenie hmyzu..

(540) DIONN
(732) HUME, s. r. o., Paulínska 24, 917 01 Trnava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

219684
29.10.2007
26.3.2017
5332-2007
26.3.2007
6.7.2007
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 veterinárne výrobky, potraviny pre zvláštnu výživu na lekárske účely,
liečivá, doplnky výživy, bylinné doplnky, diétne
doplnky, diétne doplnky stravy, doplnky stravy,
všetko na liečebné účely, vitamínové doplnky, minerálne doplnky, vitamínové a minerálne doplnky, hygienické výrobky na liečebné účely, potraviny pre dojčatá a batoľatá, diabetické prípravky
na liečebné účely, diétne potraviny upravené na
lekárske účely, výživové doplnky na lekárske účely; všetky uvedené tovary s výnimkou analgetík.

29 - Výživové doplnky (nie na lekárske účely), doplnky stravy, diétne doplnky, diétne doplnky stravy, potraviny živočíšneho pôvodu, mäso, ryby,
hydina a zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a zavárané ovocie a zelenina, želé, džemy, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje
a tuky.
30 - Potravinové doplnky a doplnky stravy, výživové doplnky a potraviny pre zvláštnu výživu
obsahujúce látky rastlinného pôvodu.
(540)

(732) Simply You, s. r. o., Skřivánčí pole 918, 749 01
Vítkov, CZ;
(740) Michalková Marta, JUDr., Bratislava, SK;
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Obnovené ochranné známky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

604
2855
5163
5163B
8989
9757
9873
10710
11642
11667
12712
12713
12720
13571
13572
40118
40509
40621
40630
40658
40660
40772
40773
41061
41353
50129
50244
50261
50280
50351A
50364
55323
55329
55341
55342
55347
55366
55389
55442
55443
55447
55451
1538-94
730-97
910-97
930-97
1383-97
1720-97
1721-97
2020-97
2044-97
2079-97
2134-97
2165-97
2167-97
2216-97
2232-97
2272-97
2293-97
2323-97
2338-97
2373-97

115904
114155
111382
111382B
96843
153046
153005
96538
150683
104172
153216
153164
153168
117885
117886
157309
157712
157656
157831
158944
158945
158616
158617
158002
158154
163891
163757
163559
163965
163719A
163721
166964
168032
166922
166923
166954
167303
166899
167023
167024
166932
167072
181548
193433
179057
187400
179317
190127
190128
191790
191792
191793
187955
191393
179930
188894
187964
194099
188427
187595
187979
189383

2407-97
2408-97
2459-97
2472-97
2490-97
2514-97
2515-97
2519-97
2528-97
2536-97
2546-97
2547-97
2548-97
2552-97
2553-97
2690-97
2691-97
2811-97
2812-97
2813-97
2816-97
2817-97
2895-97
2905-97
2914-97
2915-97
2916-97
2929-97
2934-97
2935-97
2936-97
2937-97
2938-97
2955-97
2965-97
2966-97
2967-97
2968-97
2969-97
2970-97
2971-97
2974-97
2975-97
2976-97
2977-97
2978-97
2979-97
3001-97
3016-97
3019-97
3055-97
3089-97
3090-97
3091-97
3108-97
3153-97
3169-97
3177-97
3179-97
3193-97
3206-97
3208-97

187981
187982
188012
188016
192091
188915
188916
188918
188924
180395
199374
199375
199762
191721
189629
188059
188060
191798
201147
201148
189755
189756
191359
189784
188453
188454
204031
190700
189005
189006
189007
189008
190701
188459
188464
188465
188466
188467
188468
188469
188470
188473
188474
188475
188476
188477
188478
189789
188495
182362
192653
189425
189426
189427
191407
195931
188546
189027
193833
196482
188549
188551

3236-97
3242-97
3271-97
3273-97
3286-97
3296-97
3297-97
3322-97
3352-97
3355-97
3387-97
3398-97
3402-97
3403-97
3405-97
3408-97
3434-97
3457-97
3459-97
3501-97
3502-97
3520-97
3521-97
3552-97
3645-97
3646-97
3647-97
3648-97
3657-97
3667-97
3693-97
3694-97
3726-97
3744-97
3747-97
3767-97
17-98
70-98
225-98
308-98
476-98
562-98
575-98
656-98
803-98
890-98
2333-98
2334-98
2395-98
2407-98
2408-98
2451-98
2452-98
2453-98
636-2007

188613
189446
189044
189045
189456
189457
189458
189070
189461
189084
189101
189111
189114
189115
189116
189119
193046
200083
189125
191045
219021
187625
187626
195466
189136
189137
189471
189472
189138
189141
194499
189142
191420
192777
189806
189498
189832
192097
189523
190223
189944
190258
190770
191438
192107
191077
191255
191256
191922
192199
191928
191271
191272
191273
219013
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

96538
22.10.1907
22.10.2007
22.10.2017
10710
22.10.1907
6, 8, 26
6 - Kovové výrobky, zámky a iné uzávery.
8 - Nástroje slúžiace na použitie týchto výrobkov.
26 - Spony, gombíky, najmä stláčacie gombíky,
drobný tovar všetkých druhov z kovu a z plastických hmôt, najmä spínadlá a iné súčasti a príslušenstvá odevov a obuvi, tovar krátky, galantérne
a ihlárske drobné potreby, kadernícke a kozmetické potreby, drobné potreby pre krajčírov a obuvníkov, sedlárov, brašnárov a čalúnnikov.

(540) Viola
(732) KOH-I-NOOR, a. s., Vršovická 51, 101 15 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

96843
31.5.1937
31.5.2007
31.5.2017
8989
31.5.1937
7, 9
Zapaľovacie sviečky a porcelánové časti zapaľovacích sviečok, rádio nerušiace zapaľovacie sviečky a odporové články na zabraňovanie zapaľovacím sústavám, prekážaní rádiovým prístrojom.

(540) AC
(732) GENERAL MOTORS CORPORATION, 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000,
US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava,SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

104172
29.9.1947
29.9.2007
29.9.2017
11667
29.9.1947
1, 2
Fixačný prostriedok.

(540) Alfonal
(732) Enaspol a. s., Velvěty 79, 415 01 Teplice 1, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

111382
28.11.1947
28.11.2007
28.11.2017
5163
28.11.1947
7, 9, 11, 18, 19
7 - Sústružnícky tovar, stroje, prístroje, aparáty
a strojové zariadenia všetkých druhov, ako i ich
príslušenstvo, výzbroj a armatúry, strojové súčasti všetkých druhov.

9 - Fyzikálne a chemické prístroje, náradie, armatúry, vážiace, signálne, meracie prístroje, náradie
a inštrumenty.
11 - Prístroje, náradie a rekvizity na vykurovanie,
chladenie, sušenie a vetranie.
18 - Brašnársky a sedlársky tovar.
19 - Domčeky.
(540)

(732) ŠKODA, a. s., Tylova 57, 316 00 Plzeň, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

111382B
28.11.1947
28.11.2007
28.11.2017
5163B
28.11.1947
6, 9, 12
6 - Surové, čiastočne opracované a opracované
kovy a výkovky z nich strojovo alebo ručne opracované, formované kovové súčasti, valcované
a liate kovové výrobky a stavebné súčasti, strojové odliatky a materiál na stavbu strojov.
9 - Elektrotechnické prístroje
12 - Vozidlá s výnimkou nákladných a osobných
automobilov a z nich odvodených modifikácií,
ich príslušenstvá, výzbroje a súčasti.

(540)

(732) ŠKODA HOLDING a. s., Václavské nám. 837/11,
110 00 Praha, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

114155
10.8.1937
10.8.2007
10.8.2017
2855
10.8.1937
8
8 - Holiace žiletky.

(540) TATRA
(732) Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., Ottova 402, 269 32 Rakovník, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

115904
24.10.1927
24.10.2007
24.10.2017
604
24.10.1927
6, 7, 8
Všetky výrobky strojárskeho priemyslu a zlievarní, kovy, kovový tovar; nástrojárske stroje; všetky výrobky strojárskeho priemyslu a zlievarní,
náradie a náčinie.
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(540)

(732) KRÁLOVOPOLSKÁ, a. s., Křižíkova 68, č. p. 188,
660 90 Brno, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

117885
24.12.1947
24.12.2007
24.12.2017
13571
24.12.1947
7
Stroje obuvnícke, gumárenské, garbiarske, kovoobrábacie, drevoobrábacie, stavebné, banské, textilné, kartonážne, na chemickú výrobu, súčasti
týchto strojov a nástroje.

(540)

(732) BATA BRANDS S.a.r.l., Luxembourg, succursale de Lausanne, Avenue de Rhodanie 70, 1007 Lausanne, CH;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

117886
24.12.1947
24.12.2007
24.12.2017
13572
24.12.1947
7
Stroje obuvnícke, gumárenské, garbiarske, kovoobrábacie, drevoobrábacie, stavebné, banské, textilné, kartonážne, na chemickú výrobu, súčiastky
týchto strojov a nástroje.

(540)

(732) BATA BRANDS S.a.r.l., Luxembourg, succursale de Lausanne, Avenue de Rhodanie 70, 1007 Lausanne, CH;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

150683
5.10.1907
5.10.2007
5.10.2017
11642
5.10.1907
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7 (511) 1, 2, 3, 4, 5
(510) Voda na kúpanie, benzín, pemzové prípravky,
bieliaca, sóda, bórax, bóraxové prípravky, cerezín, cerezínové prípravky, chlór, chlórové vápno,
dezinfekčné prostriedky, farbiace prísady na farbenie bielizne, kozmetické tuky, pasty na škvrny,
tyčinky na škvrny, vodičky na škvrny, glycerín,
glycerínové prípravky, živice, živicové oleje, laky, éterické oleje, a to čistené, kozmetické, lekárske, prirodzene čisté, surové a technické, parafín,
parafínové prípravky, parfumériové výrobky, leštiace prostriedky, kozmetické prípravky, čistiace
prostriedky, čistiace pomády, čistiace vody, ochranné prostriedky proti hrdzi, soli, mazivá, krémy na
obuv, laky na obuv, mydlá, mydlové prípravky,
sóda, škrob, škrobové prípravky.
(540) Persil
(732) Henkel KG a A, D-40191 Düsseldorf, DE;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

153005
17.6.1957
10.5.2007
10.5.2017
9873
10.5.1957
8
8 - Holiace žiletky.

(540) Sokol
(732) Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., Ottova 402, 269 32 Rakovník, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

153046
2.7.1957
24.4.2007
24.4.2017
9757
24.4.1957
8
8 - Holiace žiletky.

(540) ASTRA
(732) Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., Ottova 402, 269 32 Rakovník, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

153164
30.10.1957
1.10.2007
1.10.2017
12713
1.10.1957
1
Fixačný prostriedok na vyfarbenie substatívnych
farieb.

(540) SYNTEFIX
(732) Enaspol a. s., Velvěty 79, 415 01 Teplice 1, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

153168
29.10.1957
1.10.2007
1.10.2017
12720
1.10.1957
1, 3
Dispergačný a emulgačný prostriedok, pracie prostriedky.

(540) SYNTAPON
(732) Enaspol a. s., Velvěty 79, 415 01 Teplice 1, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

153216
5.12.1957
1.10.2007
1.10.2017
12712
1.10.1957
1
Avivážny prostriedok na buničitú striž.

(540) SYNTAMIN
(732) Enaspol a. s., Velvěty 79, 415 01 Teplice 1, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)
(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

157712
13.11.1967
17.8.2007
17.8.2017
40509
17.8.1967
3, 5
3, 5 - Liečivý antiseptický tekutý prípravok a liečivá antiseptická masť, vo všeobecnosti na liečenie ľudí, pričom žiadny z nich nie je na použitie
na upravenie krvného tlaku alebo ako prostriedok
na uvolnenie svalstva, alebo proti kŕčom.

(540) MILTON
(732) Milton TM Limited, 1 Stokes Place, St Stephen´s
Green, Dublin, IE;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

157309
15.5.1967
25.4.2007
25.4.2017
40118
25.4.1967
8
8 - Holiace žiletky.

(732) Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., Ottova 402, 269 32 Rakovník, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

157831
30.1.1968
25.9.2007
25.9.2017
40630
25.9.1967
6, 7, 8, 9, 11, 17, 19
Armatúry uzatváracie, regulačné, redukčné, spätné, prepúšťacie, odlučovacie, odkalovacie, odlúhovacie a poistné pre tepelné a jadrové elektrárne,
teplárne, teplovodné siete a chemický priemysel.
Zariadenia na čistenie a regeneráciu turbínových
a transformátorových olejov vrátane nádrží a spojovacieho potrubia, armatúry pre spaľovacích motorov a kompresorov. Zariadenia na čistenie a regeneráciu turbínových a transformátorových olejov vrátane nádrží a spojovacieho potrubia. Meracie clony a dýzy, armatúry k meracím prístrojom.
Parné prepúšťacie, redukčné a chladiace stanice.
Potrubné zariadenia a dielce potrubia pre tepelné
a jadrové elektrárne, teplárne, teplovodné siete
a chemický priemysel, potrubné mosty, gumové
kompenzátory. Potrubné zariadenia a dielce potrubia pre tepelné a jadrové elektrárne, teplárne,
teplovodné siete a chemický priemysel, potrubné
mosty.

(540)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

157656
21.10.1967
21.9.2007
21.9.2017
40621
21.9.1967
7, 9
Elektrické aparáty a ich časti, spúšťače elektrických motorov, elektrické prístroje a ich časti,
elektrické rozvodné zariadenia a elektrické kontrolné zariadenia a časti a súčasti všetkého tohto
tovaru.

(540) SQUARE D
(732) SNA HOLDINGS INC., 1105 North Market Street,
Wilmington, Delaware, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(732) Modřanská potrubní, a.s., Komořanská 326/63,
143 14 Praha, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

158002
9.4.1968
22.12.2007
22.12.2017
41061
22.12.1967
7, 12
7 - Stroje a obrábacie stroje, motory, súkolesia a hnacie remene najmä na pozemné vozidlá, poľnohospodárske stroje a liahne, maznice.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2007 - SK (obnovené ochranné známky)
12 - Pozemné vozidlá, zariadenia na leteckú, lodnú a pozemnú dopravu, motory pre pozemné vozidlá.
(540) SCANIA
(732) SCANIA CV Aktiebolag, 151 87 Södertälje, SE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

158154
30.5.1968
12.2.2008
12.2.2018
41353
12.2.1968
7, 9, 11, 37, 42
Prístroje a zariadenia chemické a na petrolejovú
destiláciu a rafináciu a prístroje a zariadenia energetické, zariadenia pre chemické továrne vrátane
naftových ohrievačov, výmenníkov tepla, kondenzátorov, generátorov pary, destilačných stĺpcov,
odparovacích tankov, parných čerpadiel, koksovacích jednotiek a častí týchto zariadení; služby
na 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 zariadeniami, poradenské služby
v súvislosti s navrhovaním a uskutočňovaním chemických operácií.

(540) LUMMUS
(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)
(511)

158616
27.1.1969
27.10.2007
27.10.2017
40772
27.10.1967
7, 12
7 - Stroje, obrábacie stroje, motory, súkolesia, motory do pozemných vozidiel, poháňacie súkolesia.
12 - Pozemné vozidlá, zariadenia na leteckú, lodnú a pozemnú dopravu, pokiaľ patria do triedy 12.
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(540)

(732) Volvo Trademark Holding AB, S - 405 08 Göteborg, SE;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)
(540)

158944
22.5.1969
6.10.2007
6.10.2017
40658
6.10.1967
33
33 - Likéry.

(554) trojrozmerná známka
(732) Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Prostějov,
a.s., Dykova 8, 796 97 Prostějov, CZ;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)
(540)

158945
22.5.1969
6.10.2007
6.10.2017
40660
6.10.1967
33
33 - Likéry.

(540) VOLVO
(732) Volvo Trademark Holding AB, S - 405 08 Göteborg, SE;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

158617
27.1.1969
27.10.2007
27.10.2017
40773
27.10.1967
7, 12
7 - Stroje, obrábacie stroje, motory, súkolesia, motory do pozemných vozidiel, poháňacie súkolesia.
12 - Pozemné vozidlá, zariadenia na leteckú, lodnú a pozemnú dopravu, pokiaľ patria do triedy 12.

(554) trojrozmerná známka
(732) Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Prostějov,
a.s., Dykova 8, 796 97 Prostějov, CZ;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163559
8.3.1978
20.10.2007
20.10.2017
50261
20.10.1977
1, 5, 13, 22
Chemické výrobky všetkých druhov, najmä umelé vlákna, trhaviny, prostriedky na ochranu rastlín
a proti živočíšnym škodcom, gumárenské chemikálie, umelé hnojivá, bieliaca hlinka.

(540) KOMPADIT-ME
(732) Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236,
927 03 Šaľa, SK;
(740) Harvan Ladislav, Ing. Bc., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
8 (511)
(510)

163719A
6.7.1978
29.11.2007
29.11.2017
50351A
29.11.1977
12
Malé kanistry naplnené stlačeným vzduchom na
plnenie pneumatík automobilov, pneumatiky, duše a materiály na opravu pneumatík.

(540) BFGoodrich
(732) MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S. A.,
Route Louis - Braille 10 et 12, CH-1763 Granges - Paccot, CH;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163721
7.7.1978
7.12.2007
7.12.2017
50364
7.12.1977
5
Liečivá na humánne použitie.

(540) BURONIL
(732) Ovation Healthcare International Limited, 33a
Ballsbridge Terrace, Ballsbridge, Dublin 2, IE;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163757
11.8.1978
13.10.2007
13.10.2017
50244
13.10.1977
7, 12
Traktory s pohonom všetkých kolies všetkých
druhov, časti a príslušenstvo.

(540) BOBCAT
(732) Clark Equipment Company, spoločnosť zriad.
podľa zákonov štátu Delaware, 200 Chestnut Ridge Road, Woodcliff Lake, New Jersey, 07675-8738,
US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163891
13.11.1978
2.8.2007
2.8.2017
50129
2.8.1977
6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 21, 37, 42
Pevné a ohybné rúrky, rúry a hadice z kovu, rúrkové spojky, držiaky na lampy, dosky poznávacieho čísla na autá, kovové výrobky zahŕňa: kryty na stroje, voštinové štruktúry, kryty na ložiská,
spaľovacie komory, plamenec, dýzy na plynové
turbíny, palivové podperné mriežky na použitie
v nukleárnych elektrárňach a kontajnery s ochráneným plášťom na prácu s rádioaktívnymi látkami, nádrže a kontajnery, drôt, záklopky a ich
časti obsiahnuté v tr. 6. Dynamá, alternátory, elektrické generátory, spúšťače na stacionárne motory s vnútorným spaľovaním, hydraulické spúšťače na plynové turbíny; filtre všetkých typov a filtrové prvky tvoriace časť strojov a motorov; hydraulické prevodové súkolesia (nie na pohon pozemných vozidiel), hydraulické motory, zariadenie na dodávanie paliva pre motory s plynovou
turbínou obsahujúce meracie a kontrolné prístroje a nástroje, spojky na použitie v palivových
systémoch lietadiel a hydraulických systémoch,
tepelné výmenníky tvoriace časť strojov, zariadenie na uľahčenie spúšťania motorov na vnútorné spaľovanie, motory s plynovou turbínou, elektrické motory, nie však pre pozemné vozidlá, zariadenia a prístroje na vstrekovanie paliva, zapaľovacie prístroje pre motory s vnútorným spaľovaním, zdvíhadlá, magnety, pumpy všetkých druhov, vstrekovače paliva ako súčasť spaľovacích
systémov pre motory s plynovou turbínou; regulátory hydraulické, pneumatické alebo mechanické; strojové brzdy; ložiská a vačkové hriadele;
zapaľovacie sviečky, mechanicky poháňané ventily; mechanicky poháňané ovládače vysokonapäťové prístroje pre lietadlá; vysokonapäťové
zapaľovače; prístroje na prispôsobenie veľkosti
dýzy v motoroch s plynovou turbínou; ohybné
spojky na stroje; vretená s recirkulujúcou guľou,
prístroje na odchýlenie tlakov motorov s plynovou turbínou na brzdné účely; stroje na znovunastavenie zariadenia na vstrekovanie paliva; expanzné turbíny, hydraulické prvky piestov a valcov, hydraulické zdviháky, hydraulické akumulátory; riadenie so stálou rýchlosťou a časti všetkého uvedeného tovaru. Hľadacie svetlá, integrované elektrické obvody, selenoidy, selenoidné záklopky, ampérmetre, voltmetre, prístroje na zaznamenávanie vzdialenosti, reostaty, usmerňovače
elektrického prúdu, regulátory napätia elektrického prúdu, kondenzátory, prístroje elektrickej
oznamovacej techniky, prístroje na letecké spojenie a telemetriu, nabíjače elektrických batérií,
prístroje a nástroje na skúšanie.

(540) LUCAS
(732) LUCAS INDUSTRIES LIMITED, Stratford Road,
Solihull, West Midlands B90 4AX, GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163965
9.2.1979
1.11.2007
1.11.2017
50280
1.11.1977
25
Nohavice, košele, kazajky, krátke nohavice, sukne a vesty pre mužov, ženy a deti.
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služby; úverové a investičné služby; služby v oblasti poisťovníctva; obchodné sprostredkovateľské
služby, služby realitných konateľov prenajímajúcich, zhodnocujúcich a financujúcich pozemky.
(540) SALOMON
(732) Citigroup Global Markets Inc., 388 Greenwich
Street, New York, New York 10013, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(540)

(732) Levi Strauss & Co., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco, California 94111, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166899
6.5.1988
25.11.2007
25.11.2017
55389
25.11.1987
33
Šumivý nápoj s obsahom alkoholu, vyrábaný na
báze hrozien viniča hroznového.

(540) AVANTI
(732) BOHEMIA SEKT, a. s., Smetanova 220, 332 02
Starý Plzenec, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166922
20.5.1988
20.10.2007
20.10.2017
55341
20.10.1987
36
Služby poskytované pri riadení finančných a peňažných záležitostí a v súvislosti so všetkými
druhmi poistných zmlúv; bankové a zmenárenské
služby; úverové a investičné služby; služby v oblasti poisťovníctva; obchodné sprostredkovateľské
služby; služby realitných konateľov prenajímajúcich, zhodnocujúcich a financujúcich pozemky.

(540) SALOMON BROTHER'S
(732) Citigroup Global Markets Inc., 388 Greenwich
Street, New York, New York 10013, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166923
20.5.1988
20.10.2007
20.10.2017
55342
20.10.1987
36
Služby poskytované pri riadení finančných a peňažných záležitostí a v súvislosti so všetkými
druhmi poistných zmlúv; bankové a zmenárenské

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166932
26.5.1988
16.12.2007
16.12.2017
55447
16.12.1987
33
Vína každého druhu.

(540) CHATEAU RADYNĚ
(732) BOHEMIA SEKT, a. s., Smetanova 220, 332 02
Starý Plzenec, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

166954
16.6.1988
26.10.2007
26.10.2017
55347
26.10.1987
14
Hodinky, hodiny, ich súčasti a príslušenstvá.

(732) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading
as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome,
Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166964
23.6.1988
29.9.2007
29.9.2017
55323
29.9.1987
1
Chemické výrobky pre priemysel, vedu a fotografiu; chemické výrobky pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; hnojivá, umelé
a priemyselné hnojivá; chemikálie na konzervovanie potravín; chemikálie na úpravu vody.

(540) ALBRITE
(732) RHODIA OPERATIONS, 40 reu de la Haie-Coq,
93306 Aubervilliers, FR;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

167023
6.9.1988
16.12.2007
16.12.2017
55442
16.12.1987
33
Vína každého druhu.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(540) RADYŇSKÝ KASTELÁN
(732) BOHEMIA SEKT, a. s., Smetanova 220, 332 02
Starý Plzenec, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

167024
6.9.1988
16.12.2007
16.12.2017
55443
16.12.1987
33
Vína každého druhu.

(540) KAREL IV.
(732) BOHEMIA SEKT, a. s., Smetanova 220, 332 02
Starý Plzenec, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
9 (511)
(511)

167072
19.10.1988
21.12.2007
21.12.2017
55451
21.12.1987
2
2 - Univerzálna náterová hmota.

(540) BALAKRYL
(732) Barvy Tebas, spol. s r. o., Poděbradská 7, 190 05
Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

167303
19.6.1989
9.11.2007
9.11.2017
55366
9.11.1987
9, 39, 41
Elektrické a elektronické prístroje a nástroje; počítače; prístroje na spracovanie údajov; súčasti
a príslušenstvá všetkých týchto výrobkov; dopravné služby; cestovné rezervovacie služby; zabezpečovanie spoločenských zábav.

(540) GALILEO
(732) Galileo International Technology, LLC, Ground
Floor, ICB Building, Roebuck Street, Bridgetown,
BB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

168032
12.11.1990
1.10.2007
1.10.2017
55329
1.10.1987
25
Pánske, dámske a detské nohavičky, džínsy, navliekacie šaty, šortky, košele, pulóvre, vesty, sukne,
tričká, zvrchníky, plavky, ponožky a spodná bielizeň, dámske a dievčenské blúzky, sukne, obleky, pletený tovar, pančuškové nohavičky, kravaty, pančuchy, spodná bielizeň, najmä nohavičky
a podprsenky, klobúky, šatky a rukavice.

(540) GITANO
(732) Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179057
19.12.1997
25.3.2007
25.3.2017
910-97
25.3.1997
10.9.1997
4.3.1998
33, 36, 42
33 - Vína.
36 - Zmenárenské služby.
42 - Reštaurácie.

(540)

(732) Šutka Alojz, Ing., Družstevná 18, 900 27 Bernolákovo, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179317
20.1.1998
21.5.2007
21.5.2017
1383-97
21.5.1997
8.10.1997
8.4.1998
1
1 - Prípravky na hnojenie, hnojivá, hnojivá na zúrodňovanie pôdy, prírodné hnojivá, organickominerálne hnojivá a organickodusíkaté hnojivá
na báze rohoviny, záhradné hnojivá, hnojivá na
jahody, drobné ovocie, hnojivá na plodovú zeleninu, rajčiaky, hnojivá na ruže, hnojivá na rododendrony, ihličnany, hnojivá pre záhradníctvo,
ako aj na poľnohospodárske plodiny.

(540) ROKOSAN
(732) PhDr. Szöke Štefan, Mgr. Szökeová Nataša, Jantárová 10, 040 01 Košice, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179930
11.3.1998
28.7.2007
28.7.2017
2167-97
28.7.1997
10.12.1997
3.6.1998
9, 10, 11, 35, 37, 40, 41, 42
9 - Prístroje a zariadenia na meranie, testovanie,
analýzu a optimalizáciu telekomunikačných sietí
a ústrední, termoregulátory.
10 - Chirurgické implantáty a protézy (bedrové,
kolenné, zubné).
11 - Výmenníky tepla, regulačno-bezpečnostné zariadenia na rozvody plynu, vykurovacie telesá na
kúrenie plynnými palivami, plynové infražiariče.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti, sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi.
37 - Montáž, údržba a opravy uvedených prístrojov
a zariadení.
40 - Elektrochemické gravírovanie kovových výrobkov.
41 - Organizovanie športových súťaží.
42 - Odborné poradenstvo v odbore merania a regulácie, vykurovania, plynoinštalácií, telekomunikácií a chirurgických implantátov a protéz, reštauračné služby.

24 - Dverové závesy.
35 - Podnikateľské poradenstvo v odbore plastových okien a dverí; sprostredkovanie obchodu.
37 - Montáž a demontáž okien, sklenárske práce,
zasklievanie okien a dverí.
(540)

(591) modrá, biela
(732) PLASTOKNO, spol. s r.o., Pri Hati č. 1, 040 31
Košice, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

(732) Babic Ján, Dr., CSc., Hattalova 6, 974 00 Banská
Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180395
20.4.1998
8.9.2007
8.9.2017
2536-97
8.9.1997
14.1.1998
8.7.1998
5
5 - Hygienické a menštruačné vložky a tampóny.

(540) Pamela
(732) CELLTEX, s. r. o., Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181548
13.8.1998
29.9.2007
29.9.2017
1538-94
29.9.1997
6.5.1998
4.11.1998
6, 17, 19, 20, 24, 35, 37
6 - Kovanie na okná a dvere.
17 - Plastické hmoty.
19 - Plastové okná a dvere, ich príslušenstvo, náhradné diely a komponenty.
20 - Plastové obloženie dverí.
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182362
8.10.1998
15.10.2007
15.10.2017
3019-97
15.10.1997
8.7.1998
11.1.1999
3, 4, 5, 30, 32, 35
3 - Prípravky bieliace a iné pracie produkty, prípravky na čistenie a odmastenie, vodičky na vlasy, zubné pasty, krémy na tvár, krémy na pokožku, farebné krémy na líčenie, kozmetické krémy,
šampón tekutý.
4 - Priemyselné oleje a tuky.
5 - Dezinfekčné prípravky na hygienické účely,
prípravky proti parazitom, vitamínové prípravky,
polyopoterapeutické prípravky na oddialenie prejavov starnutia, potraviny biologické a dietetické,
potraviny špeciálne pre chorých a rekonvalescentov.
30 - Korenie.
32 - Minerálne a sýtené vody.
35 - Reklamná činnosť.

(540)

(732) NEWAYS, Inc., 2089 Neways Drive, Springville, UT 84663, US;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187400
19.10.1999
27.3.2007
27.3.2017
930-97
27.3.1997
12.7.1999
18.1.2000
25, 42
25 - Odevy, textilné výrobky, bundy, kabáty, konfekcia, kostýmy, obleky, košele, kravaty, saká, nohavice, oblečenie, pulóvre, svetre, šaty, sukne, blúzky, tričká, obuv.
42 - Módne návrhárstvo.
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(540) BONO
(732) Nosková Božena BONO, Mýtna 20, 917 02 Trnava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187595
19.10.1999
14.8.2007
14.8.2017
2323-97
14.8.1997
12.7.1999
18.1.2000
9, 35, 37, 42
9 - Kancelárska technika, najmä elektronické písacie stroje, kancelárska telekomunikačná technika, najmä faxy, telefónne prístroje aj prenosné,
kopírovacie stroje; výpočtová technika, najmä počítače, tlačiarne k počítačom, príslušenstvo k uvedeným výrobkom; počítačové programy.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, obchodné (podnikateľské) poradenstvo, sprostredkovanie obchodu s uvedenými výrobkami.
37 - Opravy, údržba, kompletný servis a prevádzkovanie uvedených výrobkov.
42 - Služby v oblasti počítačového programovania, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru.

(540)

(732) Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA, Trenčianska 83/35, 018 51 Nová Dubnica, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trančín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187625
20.10.1999
28.11.2007
28.11.2017
3520-97
28.11.1997
12.7.1999
18.1.2000
6
6 - Potrubie, rúry, obloženie rúrok (tubing casing),
predvalcované bloky, vývalky, platne, plechy, pásová oceľ, ploché predvalky a potiahnuté oceľové plechy.

(540)

(732) United States Steel Corporation, 600 Grant Street,
Pittsburgh, Pennsylvania 15219-4776, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187626
20.10.1999
28.11.2007
28.11.2017
3521-97
28.11.1997
12.7.1999
18.1.2000
6
6 - Oceľové plechy a oceľové pásy.

(540) FERROSTAN
(732) United States Steel Corporation, 600 Grant Street,
Pittsburgh, Pennsylvania 15219-4776, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187955
17.11.1999
24.7.2007
24.7.2017
2134-97
24.7.1997
6.8.1999
14.2.2000
35, 36, 41
35 - Reklamná činnosť, administratívne práce.
36 - Služby sprostredkovania v oblasti nehnuteľností.
41 - Zabezpečovanie výcvikov, kurzov, školení.

(540)

(732) Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska, Čelakovského 11, 811 03 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187964
17.11.1999
5.8.2007
5.8.2017
2232-97
5.8.1997
6.8.1999
14.2.2000
16, 35, 39
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar, písacie potreby; lepidlá
na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre
umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby; kopírovacie stroje; vzdelávacie
a učebné potreby; školské potreby; obaly z plastických hmôt; hracie karty; typografické písmo;
tlačiarenské štočky a stereotypy; pečiatky.
35 - Účtovné a ekonomické poradenstvo; vedenie
účtovníctva; sprostredkovanie účtovného a ekonomického poradenstva; sprostredkovanie v oblasti
obchodu.
39 - Verejná nákladná doprava; sprostredkovanie
verejnej nákladnej dopravy.

(540) IPOS
(732) IPOS-kancelárske potreby, spol. s r. o., Radničné
nám. 4, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187979
17.11.1999
15.8.2007
15.8.2017
2338-97
15.8.1997
6.8.1999
14.2.2000
16, 41
16 - Učebné materiály a texty.
41 - Zabezpečovanie školení, kurzov, seminárov,
rekvalifikačných kurzov; vyučovanie slovenského
a ruského jazyka; sprostredkovanie služieb v oblasti organizovania vzdelávacích aktivít pre verejnosť a firmy. Vydavateľská činnosť v oblasti periodických a neperiodických publikácií (vydávanie učebných materiálov pre verejné a firemné
kurzy organizované agentúrou).

(540)

(732) Jančinová Milka, PhDr., Sklenárova 44, 821 09
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

187981
17.11.1999
25.8.2007
25.8.2017
2407-97
25.8.1997
6.8.1999
14.2.2000
30
Sušienky.

(732) 2 LUMU, s. r. o., Hurbanova 10, 921 01 Piešťany,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187982
17.11.1999
25.8.2007
25.8.2017
2408-97
25.8.1997
6.8.1999
14.2.2000
30
Keksy.
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(540)

(732) 2 LUMU, s. r. o., Hurbanova 10, 921 01 Piešťany,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

188012
17.11.1999
27.8.2007
27.8.2017
2459-97
27.8.1997
6.8.1999
14.2.2000
29
29 - Výrobky z mlieka.

(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)

188016
17.11.1999
28.8.2007
28.8.2017
2472-97
28.8.1997
6.8.1999
14.2.2000
9
9 - Počítačový softvér na použitie pri tvorbe, editácii a odosielaní textových a grafických informácií prostredníctvom počítačových komunikačných sietí.

(540) FRONTPAGE
(732) Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

188059
22.11.1999
16.9.2007
16.9.2017
2690-97
16.9.1997
6.8.1999
14.2.2000
3, 5
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(511) 3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie
a brúsenie, mydlá, voňavkárske výrobky, kozmetické prípravky vrátane kozmetických prípravkov
pre zvieratá.
5 - Chemicko-farmaceutické prípravky, veterinárske a hygienické prípravky, dezinfekčné prípravky, prípravky na ničenie škodcov, fungicídy, herbicídy, insekticídy, protiparazitické prípravky, prípravky na umývanie a čistenie zvierat.
(540) LORD
(732) Severochema, družstvo pro chemickou výrobu,
Vilová 333/2, 460 02 Liberec, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188060
22.11.1999
16.9.2007
16.9.2017
2691-97
16.9.1997
6.8.1999
14.2.2000
3
3 - Prípravky na bielenie, pranie, prípravky na
čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, mydlá, voňavkárske výrobky, vonné oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody, zubné pasty.

(540)

(591) čierna, biela, červená, žltá, hnedá, zelená
(732) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

188454
15.12.1999
3.10.2007
3.10.2017
2915-97
3.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
30
30 - Káva.

(540) EXTERON
(732) Severochema, družstvo pro chemickou výrobu,
Vilová 333/2, 460 02 Liberec, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188427
15.12.1999
12.8.2007
12.8.2017
2293-97
12.8.1997
10.9.1999
13.3.2000
32, 33, 35
32 - Šumivé nealkoholické nápoje a iné nealkoholické nápoje, ovocné šťavy a nápoje.
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov (s výnimkou piva).
35 - Propagačná činnosť.

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188453
15.12.1999
3.10.2007
3.10.2017
2914-97
3.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
30
30 - Káva.

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188459
14.12.1999
8.10.2007
8.10.2017
2955-97
8.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
9, 42
9 - Počítačový softvér.
42 - Počítačové programovanie, poradenské služby
v oblasti počítačového hardvéru.

(540) MILSOFT
(732) MILSOFT MARTIN, spol. s r. o., Robotnícka 1E,
036 01 Martin, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

188464
14.12.1999
8.10.2007
8.10.2017
2965-97
8.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
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7 (511) 30
(510) Čaj.
(540)

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

188465
14.12.1999
8.10.2007
8.10.2017
2966-97
8.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
30
Čaj.

(591) čierna, červená, zelená, žltá, biela
(732) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

188466
14.12.1999
8.10.2007
8.10.2017
2967-97
8.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
30
Čaj.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)
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188467
14.12.1999
8.10.2007
8.10.2017
2968-97
8.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
30
Čaj.

(591) čierna, červená, zelená, biela
(732) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

188468
14.12.1999
8.10.2007
8.10.2017
2969-97
8.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
30
Čaj.

(591) čierna, zelená, žltá, biela
(732) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

188469
14.12.1999
8.10.2007
8.10.2017
2970-97
8.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
30
Čaj.

(591) čierna, červená, žltá, zelená, biela
(732) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(591) čierna, červená, zelená, žltá, biela
(732) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

188470
14.12.1999
8.10.2007
8.10.2017
2971-97
8.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
30
Čaj.

(591) čierna, červená, zelená, žltá, fialová, biela
(732) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

188473
14.12.1999
8.10.2007
8.10.2017
2974-97
8.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
30
Čaj.

(591) čierna, červená, zelená, žltá, biela
(732) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

188474
14.12.1999
8.10.2007
8.10.2017
2975-97
8.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
30
Čaj.

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

188475
14.12.1999
8.10.2007
8.10.2017
2976-97
8.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
30
Čaj.

(591) čierna, zelená, žltá, biela, červená
(732) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

188476
14.12.1999
8.10.2007
8.10.2017
2977-97
8.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
30
Čaj.

(591) čierna, zelená, fialová, hnedá, biela, červená
(732) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

188477
14.12.1999
8.10.2007
8.10.2017
2978-97
8.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
30
Čaj.

(591) čierna, zelená, červená, hnedá, žltá, biela, fialová
(732) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

188478
14.12.1999
8.10.2007
8.10.2017
2979-97
8.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
30
Čaj.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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188549
14.12.1999
30.10.2007
30.10.2017
3206-97
30.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
32, 33, 35
32 - Šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov.
35 - Propagačná činnosť.

(540)

(591) čierna, zelená, žltá, biela, červená, hnedá
(732) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188495
14.12.1999
14.10.2007
14.10.2017
3016-97
14.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
32, 33, 35
32 - Šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje všetkého druhu (s výnimkou piva).
35 - Propagačná činnosť.

(540) Radosť mať smäd
(732) Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188546
14.12.1999
28.10.2007
28.10.2017
3169-97
28.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
34
34 - Tabak, cigary, žuvací tabak, cigarety, cigaretové náustky; popolníky (okrem popolníkov z drahých kovov), puzdrá na cigarety (okrem puzdier
z drahých kovov), cigaretové špičky (okrem špičiek z drahých kovov), zapaľovače pre fajčiarov,
mešce na tabak; zápalky.

(540)

(732) JAPAN TOBACCO INC., 2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188551
14.12.1999
30.10.2007
30.10.2017
3208-97
30.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
35, 41
35 - Organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely.
41 - Výstavná činnosť s výnimkou komerčných alebo reklamných výstav.

(540) INCHEBA - INDUSTRIA
(732) INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 7, 852 51 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188613
14.12.1999
31.10.2007
31.10.2017
3236-97
31.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
5
Herbicídny prípravok.

(540) AMINEX
(732) Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236,
927 03 Šaľa, SK;
(740) Harvan Ladislav, Ing. Bc., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

188894
19.1.2000
4.8.2007
4.8.2017
2216-97
4.8.1997
8.10.1999
10.4.2000
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7 (511) 37
(511) 37 - Stavebníctvo, opravy, montážne a inštalačné
služby.
(540)

(591) modrá, červená
(732) Kohút Ján, Pánska dolina 4, 949 01 Nitra, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

188915
19.1.2000
4.9.2007
4.9.2017
2514-97
4.9.1997
8.10.1999
10.4.2000
25
25 - Ponožky.

(591) modrá, zelená, čierna
(732) Vanečko Ján, SNP 1453/66, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188916
19.1.2000
4.9.2007
4.9.2017
2515-97
4.9.1997
8.10.1999
10.4.2000
32, 33, 35
32 - Nealkoholické nápoje všetkých druhov, predovšetkým šumivé a iné nealkoholické nápoje,
minerálne vody, ovocné a zeleninové šťavy a nápoje z nich, mušty, sirupy, koncentráty na prípravu nealkoholických nápojov a ochutených minerálnych vôd.
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov s výnimkou piva, predovšetkým vína, liehoviny, likéry,
napr. vína hroznové a ovocné, liehoviny rezané
a ušľachtilé destiláty vr. macerátov a výluhov, vínne, ovocné, bylinné, zeleninové a obilné destiláty.
35 - Propagačná činnosť (reklama) v oblasti vinárskeho priemyslu.

(540) Víno, ktoré rozumie Vašej chuti
(732) Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

188918
19.1.2000
4.9.2007
4.9.2017
2519-97
4.9.1997
8.10.1999

(450) 10.4.2000
7 (511) 32, 33, 35
(511) 32 - Šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov s výnimkou piva, predovšetkým vína, liehoviny, likéry.
35 - Propagačná činnosť (reklama).
(540) Kláštorné červené
(732) Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188924
19.1.2000
5.9.2007
5.9.2017
2528-97
5.9.1997
8.10.1999
10.4.2000
32, 33, 35
32 - Šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov s výnimkou piva, predovšetkým vína, liehoviny, likéry.
35 - Propagačná činnosť (reklama).

(540) sviečka
(732) Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189005
19.1.2000
3.10.2007
3.10.2017
2934-97
3.10.1997
8.10.1999
10.4.2000
29, 32
29 - Mäso, konzervované mäso, mäsové výťažky,
slanina, výrobky z mäsa, klobásy, salámy, párky,
hydina, zverina, šunka, údeniny.
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné výťažky, ovocné šťavy, minerálne vody, sirupy na výrobu nápojov, sódová voda, zeleninové šťavy, prípravky
na výrobu nápojov, stolové vody.

(540) GOLEM
(732) Tauris Nitria, spol. s r. o., 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189006
19.1.2000
3.10.2007
3.10.2017
2935-97
3.10.1997
8.10.1999
10.4.2000
29, 32
29 - Mäso, konzervované mäso, mäsové výťažky,
slanina, výrobky z mäsa, klobásy, salámy, párky,
hydina, zverina, šunka, údeniny.
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32 - Nealkoholické nápoje, ovocné výťažky, ovocné šťavy, minerálne vody, sirupy na výrobu nápojov, sódová voda, zeleninové šťavy, prípravky
na výrobu nápojov, stolové vody.
(540) TRAMPSKÁ
(732) Tauris Nitria, spol. s r. o., 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189007
19.1.2000
3.10.2007
3.10.2017
2936-97
3.10.1997
8.10.1999
10.4.2000
29, 32
29 - Mäso, konzervované mäso, mäsové výťažky,
slanina, výrobky z mäsa, klobásy, salámy, párky,
hydina, zverina, šunka, údeniny.
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné výťažky, ovocné šťavy, minerálne vody, sirupy na výrobu nápojov, sódová voda, zeleninové šťavy, prípravky
na výrobu nápojov, stolové vody.

(540) CEDROŇ
(732) Tauris Nitria, spol. s r. o., 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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189044
20.1.2000
6.11.2007
6.11.2017
3271-97
6.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
25
25 - Vrchné ošatenie, oblečenie, odevy, bielizeň,
obuv, pokrývky hlavy.

(540) PETER PAN
(732) VESTA S. A., Bogotá, D. C., CO;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189045
20.1.2000
6.11.2007
6.11.2017
3273-97
6.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
25
25 - Konfekčné odevy a šaty, bielizeň, pančuchy,
ponožky, kravaty, rukavice, opasky, obuv, topánky, papuče, podošvy na obuv, závoje, korzety,
čelenky a potné vložky.

(540)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189008
19.1.2000
3.10.2007
3.10.2017
2937-97
3.10.1997
8.10.1999
10.4.2000
29, 32
29 - Mäso, konzervované mäso, mäsové výťažky,
slanina, výrobky z mäsa, klobásy, salámy, párky,
hydina, zverina, šunka, údeniny.
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné výťažky, ovocné šťavy, minerálne vody, sirupy na výrobu nápojov, sódová voda, zeleninové šťavy, prípravky
na výrobu nápojov, stolové vody.

(540) PONITRAN
(732) Tauris Nitria, spol. s r. o., 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

189027
19.1.2000
29.10.2007
29.10.2017
3177-97
29.10.1997
8.10.1999
10.4.2000
29
Mlieko, syry, mliečne výrobky.

(540) MEDVE
(732) BONGRAIN S.A. (a French société anonyme),
42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(732) P. T. Multi Garmenjaya, J1. Karawang No. 1, Bandung 40272, ID;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

189070
20.1.2000
10.11.2007
10.11.2017
3322-97
10.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
36
36 - Služby v oblasti peňažníctva.

(732) First Data Slovakia, a. s., Röntgenova 1, 851 01
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

189084
20.1.2000
14.11.2007
14.11.2017
3355-97
14.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
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42 - Projekčné a dizajnérske služby; právne služby; služby zástupcov v oblasti ochranných známok; vytváranie obchodných značiek; vývoj obchodných značiek; služby v oblasti korporatívnej
identity; konzultačné služby v oblasti obchodných značiek; poradenské, informačné a konzultačné služby poskytované v súvislosti s uvedenými službami a činnosťami.

7 (511) 31
(510) Čerstvé ovocie a zelenina, poľnohospodárske semená a rezky na produkciu sadby, rastliny a kvety, potrava pre zvieratá.
(540) HYBRITECH
(732) MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North
Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189101
20.1.2000
17.11.2007
17.11.2017
3387-97
17.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
9, 11, 37
9 - Fyzikálne, elektrické a elektronické meracie,
riadiace a regulačné prístroje.
11 - Zariadenia na vykurovanie, varenie, sušenie
a ventiláciu na elektrický, olejový alebo plynový
pohon; najmä prietokové ohrievače vody, ohrievače zásobníkov vody, kombinované ohrievače
na ústredné kúrenie a úžitkovú vodu; vykurovacie kotly, ako aj súčasti uvedených zariadení; zásobníky tepla, vykurovacie telesá na ústredné kúrenie.
37 - Opravárenské služby a servis zákazníkom uvedených tovarov.

(540) RADOSTAR
(732) Robert Bosch GmbH, Stuttgart, DE;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189111
20.1.2000
19.11.2007
19.11.2017
3398-97
19.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
16, 35, 36, 42
16 - Tlačoviny, papiernický tovar, kancelárske a písacie potreby, knihy, tlačené publikácie; obtlačky, plagáty, vzdelávacie a učebné pomôcky a potreby (okrem prístrojov); hracie karty, potreby
pre umelcov (okrem farieb a lakov).
35 - Služby obchodného manažmentu, pomoc
v obchodnom manažmente a konzultačné služby
v tejto oblasti; marketing; prieskum trhu; reklamné služby; konzultačné služby v oblasti vývoja
a uplatnenia obchodných značiek; oceňovanie;
služby v oblasti vzťahov s verejnosťou; služby
v oblasti postavenia obchodných značiek; testovanie a analyzovanie obchodných značiek; značková stratégia; poradenské, informačné a konzultačné služby poskytované v súvislosti s uvedenými službami a činnosťami.
36 - Hodnotenie a oceňovanie; finančné poradenské a konzultačné služby; príprava finančných
správ; finančný prieskum a expertízy; poradenské, informačné a konzultačné služby poskytované v súvislosti s uvedenými službami a činnosťami.

(540) INTERBRAND
(732) INTERBRAND GROUP LIMITED, 239 Old Marylebone Road, London NW1 5QT, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189114
20.1.2000
19.11.2007
19.11.2017
3402-97
19.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
16, 29, 32
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály.
29 - Konzumné mlieka, smotany, mliečne nátierky,
syry, mliečne dezerty.
32 - Ovocné nápoje.

(540) JOVIT
(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)

189115
20.1.2000
19.11.2007
19.11.2017
3403-97
19.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
16, 29, 32
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály.
29 - Konzumné mlieka, smotany, mliečne nátierky,
syry, mliečne dezerty.
32 - Ovocné nápoje.

(540) BIVIT
(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)

189116
20.1.2000
19.11.2007
19.11.2017
3405-97
19.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
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.
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(540) ARABELA
(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)

189119
20.1.2000
19.11.2007
19.11.2017
3408-97
19.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
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) LÍNIA
(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)

189125
20.1.2000
24.11.2007
24.11.2017
3459-97
24.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
16, 29, 30, 32
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály.
29 - Konzumné mlieka, smotany, mliečne nátierky, mliečne dezerty, syry.
30 - Mrazené krémy.
32 - Ovocné nápoje.

(540) SEVERKOVÝ SNEH
(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)
(510)

189136
20.1.2000
11.12.2007
11.12.2017
3645-97
11.12.1997
8.10.1999
10.4.2000
3
Prípravky na čistenie a odmasťovanie.

(540) SHERON
(732) DF PARTNER, s. r. o., Zádveřice 165, 763 12 Vizovice, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
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189137
20.1.2000
11.12.2007
11.12.2017
3646-97
11.12.1997
8.10.1999
10.4.2000
32
Nealkoholické nápoje, ovocné šťavy.

(540) EVELINA CITRÓN
(732) FAMILY DAVO, s. r. o., Pod Tlustou 5068, 760 01
Zlín, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189138
20.1.2000
12.12.2007
12.12.2017
3657-97
12.12.1997
75/315.181
26.6.1997
US
8.10.1999
10.4.2000
9
9 - Počítačové programy, ako operačné systémové programy na riadenie pamäte, uchovávanie
súborov a na sprístupňovanie súborov cez počítačové siete.

(540) INTELLIMIRROR
(732) Microsoft Corporation, One Microsoft Way,
Redmond, Washington 98052-6399, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189141
20.1.2000
12.12.2007
12.12.2017
3667-97
12.12.1997
8.10.1999
10.4.2000
18, 25
18 - Tašky, batožina, dáždniky, sedlársky tovar, kufre.
25 - Ošatenie, obuv, klobučnícky tovar.

(540)

(732) United States Polo Association, 771 Corporate
Drive, Suite 505, Lexington, KY 40503, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189142
20.1.2000
15.12.2007
15.12.2017
3694-97
15.12.1997
8.10.1999
10.4.2000
1, 2, 3, 8, 16, 19
1 - Chemikálie pre priemysel, umelé živice v surovom stave, plastické hmoty v surovom stave,
prostriedky na kalenie a spájkovanie kovov, lepidlá pre priemysel, tmely, želatína, chemické
výrobky všeobecného charakteru, odmasťovacie
prípravky.
2 - Farby, laky, nátery, náterové hmoty a pomocné prípravky, spájadlá, tmely sklenárske, fermeže, technické tuky a oleje, riedidlá, tónovacie
pasty a suroviny na tieto výrobky; tlačiarenské
farby a pomocné prípravky pre tlač, moridlá, farbivá, chemické materiály na povrchovú úpravu
a ostatné použitie, živice prírodné, umelé a syntetické, plastické hmoty, spojivá maltovinové, suroviny silikátové, pigmenty anorganické a organické, pigmentové pasty na rôzne použitie, farby
práškové a plnivá, gleje, nástrekové hmoty, kovy
lístkové a práškové pre maliarov a dekoratérov,
tlačiarov a umelcov, prostriedky a prípravky pre
maliarov, natieračov, lakovačov a umelcov.
3 - Prípravky na bielenie, čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie.
8 - Náradie a nástroje s ručným pohonom; pracovné náradie, nástroje, náčinie a prostriedky pre
maliarov, natieračov, lakovačov a umelcov.
16 - Lepidlá papiernické a knihárske, lepidlá pre
domácnosť.
19 - Zmesi maltové.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540) BALAKRYL
(732) Barvy TEBAS s. r. o., Poděbradská 195/7, 190 05
Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189383
16.2.2000
20.8.2007
20.8.2017
2373-97
20.8.1997
8.11.1999
16.5.2000
24, 25
24 - Posteľné prikrývky a obrusy.
25 - Odevy.

189425
16.2.2000
22.10.2007
22.10.2017
3089-97
22.10.1997
8.11.1999
16.5.2000
35, 36
35 - Organizácia, služby alebo operácie vrátane reklamy, súvisiace s podnikaním či s obchodom, všeobecne vykonávané obvyklým spôsobom i riešené špeciálne, napríklad s využitím informačnej
technológie, služby ekonomických a organizačných poradcov (s výnimkou finančných porád),
automatizované spracovanie a poskytovanie dát,
informácií a údajov z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým o účastníkoch vzťahov súvisiacich s obchodom či s obchodnými službami, alebo o kontraktoch či majetku, o účastníkoch vzťahov finančných, bankových, burzových a investičných vrátane údajov o kredibilite a dôveryhodnosti účastníkov týchto vzťahov, predovšetkým zhromažďovaním a vyhodnocovaním takýchto údajov.
36 - Služby a činnosti súvisiace s majetkom či
právom finančnej povahy, činnosti a služby súvisiace s pohľadávkami, záväzkami, ručeniami či zálohami, faktoring, forfajting, lízing, trading, činnosti a služby súvisiace s kúpou a predajom celých
podnikov či časťami podnikov alebo s poskytnutím licencie alebo výsady, operácie, zabezpečovanie, poradenstvo a činnosti súvisiace s oblasťou finančnou, bankovou, peňažnou, investičnou
či burzovou, všeobecne vykonávané obvyklým
spôsobom i riešené špeciálne, činnosti a služby
súvisiace s peniazmi, vykonávané v mimobankovej sfére i operácie nahradzujúce finančné plnenie vrátane zápočtu a urovnania, záležitosti hypotekárne alebo tendrové, správa a prevody nehmotného majetku, predovšetkým finančného či
peňažného vrátane cenných papierov a derivátov
alebo ďalších finančných produktov v jednej či
v rôznych menových jednotkách, investovanie či
kustódstvo alebo rentierstvo, získavanie a zhromažďovanie finančných prostriedkov pre subjekty podnikateľské alebo daňovo obvykle zvýhodňované, činnosť realitnej kancelárie vrátane výkonu vlastníckych či užívateľských práv súvisiacich s nehnuteľnosťami.

(540)

(540)
(732) KONTO s. r. o., Kominárska 2-4, 839 09 Bratislava, SK;

(732) Gembeš Ladislav, 1. mája 5, 900 91 Limbach, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

189426
16.2.2000
22.10.2007
22.10.2017
3090-97
22.10.1997
8.11.1999
16.5.2000
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uvádzané do činnosti vhodením mince, karty alebo žetónu a zábavné prístroje, elektronické hracie
zásobníky, disky a kazety, zásobníky, disky a kazety na počítačové hry a videohry, aparáty a prístroje na spracovanie dát na vedenie zábavných
centier, zariadenie na počítačové hry s pamäťou,
pamäťové vybavenie na zariadenie na počítačové
hry, prehrávače CD-ROM, televízne prijímače,
periférne zariadenia na použitie s prístrojmi na
videohry v domácnostiach, časti a súčasti uvedeného tovaru.
28 - Elektronické hry a zábavné prístroje, nie na
použitie s televíznymi prijímačmi, stroje na videohry, stroje nae videohry do domácností a ručné prístroje na videohry bez použitia s televíznymi prijímačmi, hry a hračky, gymnastické a športové potreby a prístroje, hračky a bábiky, časti
a súčasti uvedeného tovaru.

7 (511) 6, 7, 35, 36, 37
(511) 6 - Drobný železiarsky tovar, kovové konštrukcie
a zvárané súčasti strojov a prístrojov.
7 - Elektrické trakčné stroje a prístroje na koľajové a cestné elektrické vozidlá.
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť,
účtovníctvo; ekonomické poradenstvo s výnimkou finačníctva.
36 - Realitná kancelária.
37 - Opravy elektrických prístrojov a strojov; sprostredkovateľské služby pri kompletizácii (napr.
pri rekonštrukcii, oprave) elektrovýstroje na koľajové a cestné elektrické vozidlá.
(540) LEKOV
(732) LEKOV, a.s., Jirotova 375, 336 01 Blovice, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trančín, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189427
16.2.2000
22.10.2007
22.10.2017
3091-97
22.10.1997
8.11.1999
16.5.2000
6, 7, 35, 36, 37
6 - Drobný železiarsky tovar, kovové konštrukcie
a zvárané súčasti strojov a prístrojov.
7 - Elektrické trakčné stroje a prístroje na koľajové a cestné elektrické vozidlá.
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť,
účtovníctvo; ekonomické poradenstvo s výnimkou finačníctva.
36 - Realitná kancelária.
37 - Opravy elektrických prístrojov a strojov; sprostredkovateľské služby pri kompletizácii (napr.
pri rekonštrukcii, oprave) elektrovýstroje na koľajové a cestné elektrické vozidlá.

(540)

(540) SEGA GAME GEAR
(732) Kabushiki Kaisha Sega, 2-12, Haneda 1-chome,
Ohta-ku, Tokyo 144-0043, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

189456
16.2.2000
7.11.2007
7.11.2017
3286-97
7.11.1997
8.11.1999
16.5.2000
5
Herbicídy.

(732) MONSANTO TECHNOLOGY LLC, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 800 North
Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(732) LEKOV, a.s., Jirotova 375, 336 01 Blovice, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trančín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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189446
16.2.2000
4.11.2007
4.11.2017
3242-97
4.11.1997
8.11.1999
16.5.2000
9, 28
9 - Elektronické prístroje, hry upravené na použitie s televíznymi prijímačmi, počítače, periférne
zariadenie počítačov, prístroje na spracovanie
údajov a obrazu, programové vybavenie počítačov, počítačové programy, disky, pásky a kazety,
všetko nahrané (nosné) alebo na záznam dát a/alebo obrazu, zvuku a/alebo videozáznamy, hracie
stroje, stroje na videohry, domáce stroje na video, hry a zábavné prístroje, všetko na použitie
s televíznymi prijímačmi, akrádové hracie stroje

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189457
16.2.2000
7.11.2007
7.11.2017
3296-97
7.11.1997
8.11.1999
16.5.2000
9, 35, 36, 37, 38, 41, 42
9 - Výpočtová, automatizačná a telekomunikačná
technika ako počítače, počítače-zápisníky (notebooks), počítače na prenos dát, príslušenstvo k počítačom, periférne zariadenia k počítačom, karty
pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch), počítačové pamäte, nahrané počítačové programy,
nahrané operačné programy, nahrané programy
obsluhujúce počítač, počítačový softvér, mikroprocesory, procesory (centrálne procesorové jednotky), procesory (základné jednotky samočinného počítača), prístroje na spustenie počítačových diskov, faxy, modemy, faxmodemy, monitory, elektrické monitorovacie prístroje, telefónne
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záznamníky, zvukové poplašné zariadenia, zvukové signálne zariadenia, vysielače elektronických
signálov, vysielacie zariadenia (telekomunikácie),
telefotografické zariadenia, rádiotelefónne zariadenia, rádiotelegrafické zariadenia, vysielače (telekomunikácie), bezpečnostné siete, zabezpečovacie zariadenia, bezpečnostné siete, optické čítače, optické nosiče údajov, nosiče údajov, optické disky, meracie prístroje, elektrické meracie
zariadenia, meracie pomôcky.
35 - Prenájom kancelárskych strojov a zariadení,
podpora predaja (pre tretie osoby), odkazovače
(telefónne služby), sprostredkovanie obchodu
v oblasti výpočtovej automatizačnej a telekomunikačnej techniky.
36 - Platenie na splátky, financovanie nákupu na
splátky, lízing výpočtovej, automatizačnej a telekomunikačnej techniky, sprostredkovanie uvedených služieb v oblasti výpočtovej, automatizačnej a telekomunikačnej techniky.
37 - Montáž, údržba a opravy výpočtovej techniky, montáž, údržba a opravy automatizačnej techniky, montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení, montovanie a opravy telefónov;
sprostredkovanie uvedených služieb.
38 - Prenájom telekomunikačných prístrojov a zariadení, najmä modemov a faxmodemov, posielanie správ, telefónna komunikácia, komunikácia
mobilnými telefónmi, počítačová komunikácia,
komunikácia pomocou počítačových terminálov,
prenosy správ alebo obrazov pomocou počítačov,
prenos faxom, telekomunikačné informácie, prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom zariadení na prenos informácií, komunikácia prostredníctvom optických káblov, prenos signálu
pomocou satelitu, elektronická pošta, telekomunikácie (informácie), sprostredkovanie uvedených
služieb.
41 - Vzdelávanie, vedenie kurzov a školení v oblasti telekomunikačnej techniky, organizovanie a vedenie seminárov a konferencií, prenájom audioprístrojov, sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej, automatizačnej a telekomunikačnej techniky, obnovovanie počítačových báz dát, prenájom strojového času počítačových báz dát, prieskum v oblasti využitia počítačov, servis počítačových programov, prenájom počítačov, počítačové programovanie, tvorba softvéru, výroba softvéru, inštalácia, spúšťanie a aktualizovanie počítačových programov, prenájom počítačového softvéru, sprostredkovanie uvedených služieb.

(540)

(732) AtTEL, s. r. o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

189458
16.2.2000
7.11.2007
7.11.2017
3297-97
7.11.1997
8.11.1999

(450) 16.5.2000
7 (511) 9, 35, 36, 37, 38, 41, 42
(511) 9 - Výpočtová, automatizačná a telekomunikačná
technika ako počítače, počítače-zápisníky (notebooks), počítače na prenos dát, príslušenstvo k počítačom, periférne zariadenia k počítačom, karty
pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch),
počítačové pamäte, nahrané počítačové programy, nahrané operačné programy, nahrané programy obsluhujúce počítač, počítačový softvér,
mikroprocesory, procesory (centrálne procesorové jednotky), procesory (základné jednotky samočinného počítača), prístroje na spustenie počítačových diskov, faxy, modemy, faxmodemy, monitory, elektrické monitorovacie prístroje, telefónne záznamníky, zvukové poplašné zariadenia,
zvukové signálne zariadenia, vysielače elektronických signálov, vysielacie zariadenia (telekomunikácie), telefotografické zariadenia, rádiotelefónne zariadenia, rádiotelegrafické zariadenia, vysielače (telekomunikácie), bezpečnostné siete, zabezpečovacie zariadenia, bezpečnostné siete, optické
čítače, optické nosiče údajov, nosiče údajov, optické disky, meracie prístroje, elektrické meracie
zariadenia, meracie pomôcky.
35 - Prenájom kancelárskych strojov a zariadení,
podpora predaja (pre tretie osoby), odkazovače (telefónne služby), sprostredkovanie obchodu v oblasti výpočtovej automatizačnej a telekomunikačnej
techniky.
36 - Platenie na splátky, financovanie nákupu na
splátky, lízing výpočtovej, automatizačnej a telekomunikačnej techniky, sprostredkovanie uvedených služieb v oblasti výpočtovej, automatizačnej a telekomunikačnej techniky.
37 - Montáž, údržba a opravy výpočtovej techniky, montáž, údržba a opravy automatizačnej techniky, montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení, montovanie a opravy telefónov;
sprostredkovanie uvedených služieb.
38 - Prenájom telekomunikačných prístrojov a zariadení, najmä modemov a faxmodemov, posielanie správ, telefónna komunikácia, komunikácia
mobilnými telefónmi, počítačová komunikácia,
komunikácia pomocou počítačových terminálov,
prenosy správ alebo obrazov pomocou počítačov,
prenos faxom, telekomunikačné informácie, prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom zariadení na prenos informácií, komunikácia prostredníctvom optických káblov, prenos signálu pomocou satelitu, elektronická pošta, telekomunikácie (informácie), sprostredkovanie uvedených
služieb.
41 - Vzdelávanie, vedenie kurzov a školení v oblasti telekomunikačnej techniky, organizovanie a vedenie seminárov a konferencií, prenájom audioprístrojov, sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej, automatizačnej a telekomunikačnej techniky, obnovovanie počítačových báz dát, prenájom strojového
času počítačových báz dát, prieskum v oblasti využitia počítačov, servis počítačových programov,
prenájom počítačov, počítačové programovanie,
tvorba softvéru, výroba softvéru, inštalácia, spúšťanie a aktualizovanie počítačových programov,
prenájom počítačového softvéru, sprostredkovanie uvedených služieb.
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(540) ATTEL
(732) AtTEL, s. r. o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189461
16.2.2000
13.11.2007
13.11.2017
3352-97
13.11.1997
8.11.1999
16.5.2000
35, 36, 37, 39, 41, 42
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, prenájom reklamných materiálov, prenájom
reklamných priestorov, prieskum trhu, reklamné
agentúry, reklamné materiály, reklamné plochy
prenájmu, reklamné texty - uverejňovanie, vydávanie reklamných alebo náborových textov, prenájom reklamných tabúľ.
36 - Colné služby, zmenárenské služby.
37 - Montáž, údržba a opravy strojov, inštalácia
a opravy elektrických spotrebičov.
39 - Nákladná doprava (kamiónová), parkovanie
automobilov (služby), prenájom, turistické kancelárie.
41 - Diskotéky, estrády, koncertné siene, sály, konferencie, kongresy, organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, prevádzkovanie kinosál, semináre, sympóziá, umelecké módne agentúry.
42 - Bufety, hotelierske služby, jedálne, reštaurácie, turistické ubytovne, inžinierska činnosť, projektová činnosť, štúdie technických projektov,
ofsetová tlač, usporadúvanie a prevádzkovanie
výstav, prekladateľské a tlmočnícke služby, prenájom prenosných stavieb, prevádzkovanie hotelového ubytovania.

(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
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189472
16.2.2000
11.12.2007
11.12.2017
3648-97
11.12.1997
8.11.1999
16.5.2000
32
Nealkoholické nápoje, ovocné šťavy.

(540) CITRONKA
(732) FAMILY DAVO, s. r. o., Pod Tlustou 5068, 760 01
Zlín, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189498
16.2.2000
23.12.2007
23.12.2017
3767-97
23.12.1997
8.11.1999
16.5.2000
5
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky.

(540) FEMALGIN
(732) Boehringer Ingelheim KG, D-55216 Ingelheim
am Rhein, DE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

189523
16.2.2000
30.1.2008
30.1.2018
225-98
30.1.1998
8.11.1999
16.5.2000
14
Hodinky, klenoty a drahokamy.

(732) INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 3 - 7, 852 51
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

189471
16.2.2000
11.12.2007
11.12.2017
3647-97
11.12.1997
8.11.1999
16.5.2000
32
Nealkoholické nápoje, ovocné šťavy.

(540) CITRONEK
(732) FAMILY DAVO, s. r. o., Pod Tlustou 5068, 760 01
Zlín, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(732) United States Polo Association, 771 Corporate
Drive, Suite 505, Lexington, KY 40503, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

189629
22.2.2000
8.9.2007
8.9.2017
2553-97
8.9.1997
8.10.1999
16.5.2000
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dzeniu vozidiel, zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov, brzdové
čeluste a brzdové obloženia, brzdové diely, nárazníky, uzávery palivových nádrží, ozubené kolesá a ozubené prevody pre pozemné vozidlá, vozíky na batožinu, vzduchové pumpy, batožinové
nosiče, autosedadlá, opierky na sedadlá vozidiel,
poťahy na sedadlá vozidiel, bezpečnostné viazanie na sedadlá vozidiel, bezpečnostné sedadlá pre
deti do automobilov, čalúnenie automobilov, snehové reťaze, tienidlá proti slnku, váhy na vyvažovanie kolies, spojky a spriahadlá na vlečenie
vozidiel, protišmykové zariadenia na pneumatiky
vozidiel, spätné zrkadlá.

7 (511) 32, 33, 35
(511) 32 - Šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov s výnimkou piva, predovšetkým vína, liehoviny, likéry.
35 - Propagačná činnosť (reklama).
(540) Kapucínske
(732) Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

189755
20.3.2000
26.9.2007
26.9.2017
2816-97
26.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
41
41 - Organizovanie lotérií.

(591) modrá, biela, červená
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

189756
20.3.2000
26.9.2007
26.9.2017
2817-97
26.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
41
41 - Organizovanie lotérií.

(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189784
20.3.2000
2.10.2007
2.10.2017
2905-97
2.10.1997
10.12.1999
12.6.2000
12
12 - Vozidlá a zariadenia na pohyb po zemi a ich
časti, príslušenstvo uvedených tovarov v triede
12, ako sú zariadenia do vozidiel zabraňujúce
oslneniu, zabezpečovacie zariadenia proti odcu-

(540)

(732) I.M. GROUP LIMITED, a British Company, Ryder
Street, West Bromwich, West Midlands B 70 OEJ,
GB;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189789
20.3.2000
10.10.2007
10.10.2017
3001-97
10.10.1997
10.12.1999
12.6.2000
16
16 - Obalové a baliace materiály patriace do triedy 16.

(540) LINWRAP
(732) LINPAC PLASTICS LIMITED a British Limited
Company, AI Business Park, Knottingley, West
Yorkshire WF11 0BS, GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189806
20.3.2000
22.12.2007
22.12.2017
3747-97
22.12.1997
75/313445
23.6.1997
US
10.12.1999
12.6.2000
3
3 - Kozmetické prípravky a prostriedky na starostlivosť o pleť, opaľovacie krémy na tvár, podkladové mejkapy.

(540) DAYBLOCK
(732) ALTICOR INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

189832
20.3.2000
7.1.2008
7.1.2018
17-98
7.1.1998
10.12.1999
12.6.2000
14
Hodinárske výrobky - hodiny, hodinky.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading
as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome,
Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

189944
20.3.2000
25.2.2008
25.2.2018
476-98
25.2.1998
10.12.1999
12.6.2000
35
35 - Usporiadanie veľtrhov a výstav (komerčné).

(732) Incheba, a. s., Viedenská cesta 7, 852 51 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190127
26.4.2000
19.6.2007
19.6.2017
1720-97
19.6.1997
18.1.2000
11.7.2000
9, 16, 35, 38, 41, 42
9 - Nosiče informácií všetkých druhov vrátane
zvukových a obrazových, nahraných aj nenahraných záznamov.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky všetkých
druhov.
35 - Reklamné a propagačné služby.
38 - Rozhlas a všetky služby spojené s rozhlasovým vysielaním vrátane tvorby programov.
41 - Nakladateľstvo, vydavateľstvo, výchovná a zábavná činnosť.
42 - Poradenské služby, najmä v oblasti výchovy
a zábavy.

(540)

(732) BONTON, a. s., Vodičkova 38/1935, 110 00 Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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190128
26.4.2000
19.6.2007
19.6.2017
1721-97
19.6.1997
18.1.2000
11.7.2000
9, 16, 35, 38, 41, 42
9 - Nosiče informácií všetkých druhov vrátane
zvukových a obrazových, nahraných aj nenahraných záznamov.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky všetkých
druhov.
35 - Reklamné a propagačné služby.
38 - Rozhlas a všetky služby spojené s rozhlasovým vysielaním vrátane tvorby programov.
41 - Nakladateľstvo, vydavateľstvo, výchovná a zábavná činnosť.
42 - Poradenské služby, najmä v oblasti výchovy
a zábavy.

(540) BONTON
(732) BONTON, a. s., Vodičkova 38/1935, 110 00 Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

190223
26.4.2000
9.2.2008
9.2.2018
308-98
9.2.1998
18.1.2000
11.7.2000
17
Dosky z plastických hmôt, izolačné dosky.

(732) Novácke chemické závody, a. s., M. R. Štefánika 1,
972 71 Nováky, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190258
26.4.2000
5.3.2008
5.3.2018
562-98
5.3.1998
18.1.2000
11.7.2000
9
9 - Programy obsluhujúce počítač.

(540) AMION
(732) COOPEX Soft spol. s r. o., Plzenská 2, 080 01
Prešov, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

190700
19.5.2000
3.10.2007
3.10.2017
2929-97
3.10.1997
14.2.2000
14.8.2000
36
Realitné sprostredkovateľstvo a sprostredkovateľstvo v oblasti hypotékových pôžičiek, riadenie
obchodov s nehnuteľnosťami, odhady nehnuteľností, konzultácie vzťahujúce sa na poistnú ochranu nehnuteľností, lízing a financovanie v oblasti
obchodu s nehnuteľnosťami, konzultácie a rešerše v oblasti obchodu s nehnuteľnosťami.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) Cushman & Wakefield, Inc., 51 West 52nd Street,
New York, New York 10019, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190701
19.5.2000
3.10.2007
3.10.2017
2938-97
3.10.1997
14.2.2000
14.8.2000
29, 32
29 - Mäso, konzervované mäso, mäsové výťažky,
slanina, výrobky z mäsa, klobásy, salámy, párky,
hydina, zverina, šunka, údeniny.
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné výťažky, ovocné šťavy, minerálne vody, sirupy na výrobu nápojov, sódová voda, zeleninové šťavy, prípravky
na výrobu nápojov, stolové vody.

(540) INCHEBA-INDUSTRIA
(732) Incheba, a. s., Viedenská cesta 5, 852 51 Bratislava, SK;

(540) ZOBORSKÁ
(732) TAURIS NITRIA, spol. s r. o., 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190770
22.5.2000
6.3.2008
6.3.2018
575-98
6.3.1998
14.2.2000
14.8.2000
18, 25
18 - Tašky, dáždniky; sedlársky tovar, kufre, batohy.
25 - Ošatenie, obuv, klobučnícky tovar.

191045
19.6.2000
27.11.2007
27.11.2017
3501-97
27.11.1997
13.3.2000
12.9.2000
35, 41, 42
35 - Organizovanie výstav (komerčných alebo reklamných), organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely.
41 - Organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav.
42 - Usporadúvanie a prevádzkovanie výstav.

191077
19.6.2000
9.4.2008
9.4.2018
890-98
9.4.1998
13.3.2000
12.9.2000
9
9 - Elektrónové mikroskopy, prístroje na povrchovú analýzu, prístroje na analýzu prvkov a štruktúry, prístroje na chromatografiu, prístroje na termálne meranie, vybavenie na výrobu prístrojov,
a to elektrónové smerové litografické siete, zaostrovacie iónové smerové zariadenia a iónové
elektrolytické systémy, vybavenie na výrobu zariadení, a to systémov litografie pomocou elektrónových lúčov, zariadení na zaostrenie zväzkov
iónov, systémov iónového platinovania, hodnotiace a testovacie vybavenie, a to systémy kontroly membránových procesov, systémy kontroly jemných procesov, laserové mikroskopy s digitálnym
snímaním, vyhodnocovacie systémy s panelmi
z tekutých kryštálov, monitory plazmy, polovodičové organické analyzátory, vysokofrekvenčné
zariadenia, a to tranzistorové invertory, tyristorové invertory, vysokofrekvenčné plazmové generátory, vysokofrekvenčné vytvrdzovacie prístroje, zariadenia s elektrónovými/iónovými lúčmi,
a to výparníkové delá s elektrónovými lúčmi a zdroje energie, regulátory a monitory hrúbky filmu,
prístroje rozprašujúce ióny, iónové systémy pokovovania s vysokou hustotou.

(540) JEOL
(732) JEOL Ltd., 1-2, Musashino 3-chome, Akishima,
Tokyo 196-0021, JP;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(540)

(732) United States Polo Association, 771 Corporate Drive,
Suite 505, Lexington, KY 40503, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

191255
19.6.2000
11.9.2008
11.9.2018
2333-98
11.9.1998
13.3.2000
12.9.2000
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7 (511) 5
(511) 5 - Prípravky pre dojčatá a deti ako potrava pre dojčatá a deti.
(540) ENFAMIL AR
(732) MEAD JOHNSON & COMPANY, spoločnosť
organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu
Delaware, 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191256
19.6.2000
11.9.2008
11.9.2018
2334-98
11.9.1998
13.3.2000
12.9.2000
5
5 - Prípravky pre dojčatá a deti ako potrava pre
dojčatá a deti, diétne potraviny upravené na lekárske účely.

(732) MasterCard International Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540) LOFENALAC
(732) MEAD JOHNSON & COMPANY, spoločnosť
organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu
Delaware, 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191271
19.6.2000
1.10.2008
1.10.2018
2451-98
1.10.1998
13.3.2000
12.9.2000
9, 36
9 - Magnetické zakódované karty a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom (elektronické
karty); čítacie zariadenie kariet, počítačové programy umožňujúce interakciu elektronických kariet s terminálmi a čítacími zariadeniami; telekomunikačné vybavenie, 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, prevodné služby elektronických peňažných prostriedkov a menových prostriedkov, služby elektronických platieb, služby predplatených telefónnych kariet, služby pri poskytovaní hotovosti
a služby pri potvrdzovaní transakcií a vysporiadanie transakcií.

(540)

(591) modrá, červená
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191272
19.6.2000
1.10.2008
1.10.2018
2452-98
1.10.1998
13.3.2000
12.9.2000
9, 36
9 - Magnetické zakódované karty a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom (elektronické
karty); čítacie zariadenie kariet, počítačové programy umožňujúce interakciu elektronických kariet s terminálmi a čítacími zariadeniami; telekomunikačné vybavenie, 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,
prevodné služby elektronických peňažných prostriedkov a menových prostriedkov, služby elektronických platieb, služby predplatených telefónnych kariet, služby pri poskytovaní hotovosti
a služby pri potvrdzovaní transakcií a vysporiadanie 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)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191273
19.6.2000
1.10.2008
1.10.2018
2453-98
1.10.1998
13.3.2000
12.9.2000
9, 36
9 - Magnetické zakódované karty a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom (elektronické
karty); čítacie zariadenie kariet, počítačové programy umožňujúce interakciu elektronických kariet s terminálmi a čítacími zariadeniami; telekomunikačné vybavenie, 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, pre-
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vodné služby elektronických peňažných prostriedkov a menových prostriedkov, služby elektronických platieb, služby predplatených telefónnych
kariet, služby pri poskytovaní hotovosti a služby
pri potvrdzovaní transakcií a vysporiadanie 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)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191359
19.6.2000
1.10.2007
1.10.2017
2895-97
1.10.1997
8.11.1999
12.9.2000
32, 33, 35
32 - Šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov.
35 - Propagačná činnosť.

(540) Malokarpatský vinársky podnik
(732) Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191393
17.7.2000
28.7.2007
28.7.2017
2165-97
28.7.1997
10.4.2000
9.10.2000
30, 42
30 - Cestoviny.
42 - Poradenská činnosť v oblasti metrológie fyzikálnych veličín.

(540)

(732) Matvijová Marta, Ovocinárska 17, 083 01 Sabinov, SK;
(740) Bayer Milan, dipl. tech., Prešov, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

191407
17.7.2000
23.10.2007
23.10.2017
3108-97
23.10.1997

(442)
(450)
7 (511)
(511)

10.4.2000
9.10.2000
9, 16, 25, 28, 41
9 - Cyklistické prilby, dioptrické a slnečné okuliare, puzdrá na okuliare; programy do počítačov
- softvér; pamäťové disky- CD-ROM, softvérové
programy vopred nahrané na disky, kazety, pásky
a interaktívne multimediálne softvérové programy zamerané na tvorivé vyučovanie písania,
programy na šetrenie obrazovky, programy na
vytváranie umeleckých plagátov a grafické programy používané na vzdelávanie a zábavu detí
predškolského a školského veku a študentov stredných škôl; elektronické multimediálne a telekomunikačné prístroje a nástroje, hlavne kalkulačky, elektronické diáre a osobné plánovače; prehrávače audio- a videokaziet; prehrávače kompaktných audio- a videodiskov; audio- a videovybavenie, hlavne vopred nahrané audio- a videopásky, kazety a kompaktné disky zamerané
na živé vystúpenia a kreslené dobrodružné filmy
zamerané na vzdelávanie a zábavu detí a fonografické nahrávky zamerané na hudbu a dialógy
v rozprávkach, hrách, piesňach a divadelných
hrách pre deti na vzdelávanie a zábavu detí; fotografické vybavenie, hlavne 35 mm fotoaparáty,
obaly na fotoaparáty, videokamery a obaly na videokamery; rádiá a rádiá obsahujúce hodiny; telefóny; televízory; zvukové signalizátory; programy na interaktívne počítačové hry zahŕňajúce
divadelné hry; stroje na videohry a programy do
nich na použitie s počítačom alebo televízormi;
kazety na videohry, disky, hracie automaty a ich
programové vybavenie.
16 - Papier a papiernický tovar, listový papier,
papier na rysovanie, baliaci papier, samostatné listy papiera; navštívenky; papiernický tovar,
obrázky vystrihnuté z papiera používané ako dekorácie na stenu; obrázky vystrihnuté z papiera
používané na vzdelávacie účely; darčekový baliaci papier; výrobky z papiera na večierky, papierové tašky na večierky, papierové dekorácie
na večierky, papierové klobúky na večierky; papierové dekorácie na koláče; obrázky, kópie fotografií, fotomontáže a nefotomontážne fotografie, plagáty a umelecké reprodukcie; detské vzdelávacie a zábavné publikácie a časopisy; knihy,
obrázkové knihy, detské interaktívne knihy, poznámkové zošity, trhacie bloky, diáre, zložené
knihy, adresáre, knihy na omaľovávanie a detské
knihy, zaraďovače; albumy na fotografie a známky; papierové zástavky; kartón, výtlačky kreslených obrázkov, kreslené obrázky v novinách;
komiksy; série komických kníh; vývesky; školské tabule; nástenky; perá a ceruzky; škatuľky
a obaly na perá a ceruzky; gumy, zvýrazňovače,
kresliarske uhle; kriedy; zošívačky na papier; súpravy na maľovanie pre deti, maliarske stojany;
maliarske štetce; aplikácie vo forme obtlačkov;
pohľadnice, hracie karty; podložky na písanie;
obaly na knihy, knižné záložky; stolové súpravy;
konkrétne stolové kalendáre, stolové zásuvky na
spisy, podložky pod stolové kalendáre, stojany na
stolové kalendáre, stolové stojany a držiaky na
perá, ceruzky a atrament, papierové plánovače;
papierové servítky; papierové podložky; papierové tašky; papierové a kartónové škatule, obtlač-
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ky, nálepky a lepiace štítky, papierové prestieranie na stôl; papierové vreckovky a utierky; plastické podložky a gumené pečiatky.
25 - Odevy, teplé oblečenie, džogingové oblečenie, spodky pohlcujúce pot a tričká pohlcujúce
pot, body (dámska bielizeň), trikoty, pančuchové
nohavice, teplé spodky, gamaše, detská kombinéza, tielka, oblečenie do mokrého prostredia,
oblečenie na lyžovanie, lyžiarske spodky, podbradníky, lyžiarske vetrovky, plavky, vrchné oblečenie na pláž a kúpanie, obleky, smokingy, nohavice, spodky, džínsy, šortky, šortky pohlcujúce pot,
šortky na telocvik, kabáty, plášte, bundy, košele,
športové košele, tričká, tričká z úpletu, pulóvre,
svetre, vesty, športové saká, haleny, oblečenie na
hry, saká, zvrchníky, krátke bundy, saká odolné
proti vetru, kožené saká, šaty, obuv, topánky, tenisky, tretry, obuv na basketbal, vychádzková obuv,
sandále, pokrývky hlavy, klobúky, čiapky, štítky,
kapucne, baretky, čelenky, čelenky pohlcujúce
pot, manžety, chrániče uší, šály, viazanky, motýliky, šatky, potné vložky, oblečenie na spanie, róby, pyžamá, nočné košele, pršiplášte, rukavice,
palčiaky, galoše, domáce oblečenie, spodná bielizeň, trenírky, detské textilné plienky, tielka, pánske podväzky, pančuchy, ponožky, opasky, masky na maškarné plesy; zástery.
28 - Hračky, hry, športové potreby okrem obuvi,
oblečenia a žineniek, ktoré sú zahrnuté do iných
tried, basketbalové koše, bezmotorové skútre, skejtbordy a skejtbordové tašky; ohybné hračky, pohyblivé hračky a ich príslušenstvo, stolové športové hry; lopty na šport a hry, súpravy na hádzanie obručí, hodinky na hranie, hračky do vane,
hračky podporujúce rôzne detské aktivity; hračkárske kúzla; hračky vystrekujúce vodu, šarkany,
švihadlá; praky; audiovizuálne hry s výnimkou hier
využívajúcich televízne prijímače, pohyblivé hry,
hovoriace bábiky, hračky rozvíjajúce priestorové
videnie, hry rozvíjajúce pohybovú zručnosť, stolové hry, kartové hry; mechanické časti na hranie
elektrických hier, hracie stoly uvádzané do činnosti vhodením mince; skladačky a hlavolamy;
mechanické hračky, hračky na batérie; bábiky,
bábky; hracie súpravy pre bábiky, oblečenie pre
bábiky; detská kozmetika na hranie; detské divadielka; detské zbrane a súpravy na hádzanie do
terča; šípky; balóny; vypchaté a plyšové hračky;
stláčacie hračky; hudobné hračky; nafukovacie
hračky do vane; kolesá na plávanie; hračkárske
vozidlá; nafukovacie plavecké bazény; detské
domy a stany na hranie; surfovacie dosky, lietajúce taniere, hračky do piesku, sane, tobogany, snoubordy, ozdoby na vianočné stromčeky okrem osvetľovacích telies a cukroviniek, plastelína na hranie; plastické pohyblivé modely; hračky pre domáce zvieratá, guľôčky.
41 - Služby v oblasti zábavy, hlavne produkcia
a distribúcia (organizovanie) živých predstavení
televíznych programov, filmov, hraných filmov,
televíznych seriálov.
(540) BEETLEBORGS
(732) BVS International N. V., Plaza Jojo Correa 1-5,
Curacao, AN;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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191420
17.7.2000
19.12.2007
19.12.2017
3726-97
19.12.1997
10.4.2000
9.10.2000
1, 2, 3, 5, 29, 30, 31
1 - Umelé sladidlá, soli kyseliny algínovej, gellanová guma, welanová guma, rhamsanová guma a alginát propylénglykolu na použitie v potravinách,
vysokonenasýtené mastné kyseliny na použitie
v potravinách; chemické prípravky na výrobu farby, lepidlá a spojivá používané v priemysle, čistiace kompozície a prípravky na navrtávanie ropných vrtov; hnojivá, pôdne závlahy; povrchovo
aktívne látky a chemické toxické zlúčeniny na
použitie v insekticídoch, fungicídoch a herbicídoch, gény rezistentné k hmyzu
a gény tolerantné k herbicídom na použitie v osive v poľnohospodárstve.
2 - Farbivá.
3 - Kozmetické prípravky; zubné pasty.
5 - Prostriedky na osviežovanie vzduchu; farmaceutické prípravky, najmä protizápalovo, protivírusovo, protiinfekčne, antihypertenzne, antiarytmicky, protihnačkovo, antipsychoticky a protivredovo pôsobiace látky, analgetiká perorálne antikoncepčné prípravky, antagonisty aldosterónu, diuretiká, náhradky hormónov, liečivá na ošetrovanie
chorôb krviniek, vitamíny, minerálne doplnky a iné
prípravky určené na starostlivosť o zdravie, veterinárne prípravky na zvyšovanie produkcie mlieka a účinnosti krmiva, dezodorizačné prípravky
na komerčné a priemyselné odpady; potrava pre
deti do jedného roku; insekticídy; fungicídy, herbicídy.
29 - Proteíny založené na mliekarenskej produkcii na použitie ako potravinárska prísada do pekárskych výrobkov a krémových náhradiek; spracované zemiaky a rajčiaky; nespracovaná celulóza na použitie v potravinách.
30 - Cukrovinky na báze zmrazených mliečnych
produktov; zálievky do šalátov, majonéza.
31 - Čerstvé zemiaky a rajčiaky; poľnohospodárske osivo bavlny, kukurice, podzemnice olejnej,
pšenice, zemiakov, rajčiakov a bylín, semená kvetov, sadbové zemiaky, potrava pre zvieratá.

(540)

(732) MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North
Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

191438
17.7.2000
13.3.2008
13.3.2018
656-98
13.3.1998
10.4.2000
9.10.2000
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7 (511) 11, 35, 37, 42
(511) 11 - Klimatizačné zariadenia, klimatizačné zariadenia automobilov, ohrievače vody, chladiace nádoby, chladiace prístroje a nástroje, chladiace spotrebiče a zariadenia, chladiace zariadenia a stroje,
chladničky, klimatizačné filtre, kachle, ventilátory, výhrevné kotly, kúpeľňové armatúry, stroje
a zariadenia na výrobu ľadu, medziprehrievače
vzduchu, mraziace zariadenia, mrazničky, ohrievače, plynové bojlery, prístroje na chladenie vzduchu, elektrické radiátory, radiátory ústredného
kúrenia, vzduchové sušiče, teplovzdušné zariadenia, vetracie zariadenia, vyhrievacie telesá a zariadenia, žiariče, vzduchotechnické zariadenia,
parné kotly.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi.
37 - Montáž, opravy a servis klimatizačných, chladiarenských a vzduchotechnických zariadení.
42 - Odborná poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti klimatizácie, chladenia a vzduchotechniky.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540) FRIGO SLOVAKIA
(732) FRIGO SLOVAKIA, spol. s r. o., Nábr. arm.
gen. L. Svobodu 58, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191721
17.7.2000
8.9.2007
8.9.2017
2552-97
8.9.1997
13.3.2000
9.10.2000
33, 35
33 - Liehoviny.
35 - Propagačná činnosť.

(540) Zámocké brandy
(732) Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191790
23.8.2000
15.7.2007
15.7.2017
2020-97
15.7.1997
16.5.2000
7.11.2000
35, 36
35 - Vedenie účtovníctva, marketingové štúdie,
obchodný manažment a podnikové poradenstvo.
36 - Sprostredkovanie nehnuteľností.

191792
23.8.2000
17.7.2007
17.7.2017
2044-97
17.7.1997
16.5.2000
7.11.2000
6, 9, 17, 20, 37, 40
6 - Kovový materiál pre železnice; stavebný materiál z kovu; prenosné stavby z kovu; káble a drôty z obyčajných kovov s výnimkou elektrických.
9 - Elektrické káble a drôty, elektrické relé.
17 - Plastové výlisky, plastické hmoty a materiály ako polotovary.
20 - Výrobky z plastov nezahrnuté v iných triedach; palety s výnimkou kovových.
37 - Vykonávanie stavieb, opravárenské služby
a údržba v stavebníctve; oprava, údržba a rekonštrukcia železničných vlečiek; montážne a inštalačné služby.
40 - Spracovanie a úprava materiálov.

(732) Hozák Peter, Kolačno 51, 958 41 Kolačno, SK;
(740) Harvan Ladislav, Ing. Bc., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191793
23.8.2000
18.7.2007
18.7.2017
2079-97
18.7.1997
16.5.2000
7.11.2000
29, 30
29 - Základy polievok, mäsové a rybie omáčky,
garnátové lievančeky (kroketky, lupienky) určené na smaženie; omáčky zeleninové.
30 - Omáčky chuťové, instantné rezance všetkých druhov určené na rýchlu prípravu.

(540)

(732) VIETNAM FOOD INDUSTRIES JOINT STOCK
COMPANY, 6/1B Truong Chinh, Tay Thanh Ward,
Tan Phu District, Ho Chi Minh City, VN;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(540)

(591) modrá
(732) INES, a. s., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

191798
23.8.2000
26.9.2007
26.9.2017
2811-97
26.9.1997
16.5.2000
7.11.2000
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7 (511) 6, 14, 16, 19, 20, 21, 35, 41
(511) 6 - Umelecké diela z obyčajných kovov.
14 - Umelecké diela z drahých kovov.
16 - Obrazy, umelecké litografie.
19 - Umelecké diela z kameňa, betónu a mramoru.
20 - Umelecké diela z dreva, vosku, sadry a plastov,
starožitný nábytok.
21 - Umelecké diela z porcelánu, terakoty alebo skla.
35 - Dražby, sprostredkovanie obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami.
41 - Prevádzkovanie galérie.
(540)

(732) Aukčná spoločnosť SOGA, spol. s r. o., Panská 4,
811 01 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191922
23.8.2000
24.9.2008
24.9.2018
2395-98
24.9.1998
16.5.2000
7.11.2000
9, 12, 16, 20, 28
9 - Počítače všetkých druhov, ich diely a príslušenstvá, programové vybavenie počítačov.
12 - Vozidlá, dopravné prostriedky pozemné, letecké alebo vodné.
16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická a neperiodická tlač, knihy, manuály, fotografie, papiernický tovar, kancelárske potreby (s výnimkou nábytku), učebné a školské pomôcky (s výnimkou
prístrojov).
20 - Nábytok, výrobky z dreva, plastu, najmä úžitkové doplnky na kancelárske a bytové účely.
28 - Hry, hračky, telocvičné a športové náčinie.

(511) 5 - Dietetické látky, prípravky a potraviny prispôsobené na lekárske účely.
(540) PHENYL-FREE
(732) Mead Johnson & Company, spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu Delaware, 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) ConQuest, a. s., Nuselská 46, 140 00 Praha - Nusle, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
191928
23.8.2000
25.9.2008
25.9.2018
2408-98
25.9.1998
16.5.2000
7.11.2000
5

192091
27.9.2000
2.9.2007
2.9.2017
2490-97
2.9.1997
12.6.2000
11.12.2000
9
9 - Počítačové programy, konkrétne operačné
systémy a príslušenstvo, počítačové programy na
použitie pri vývoji iných počítačových programov a ich komponentov, programy užívateľského rozhrania, počítačové programy na vytváranie
programových obrazoviek, počítačové programy
pre počítačové siete a celosvetové komunikačné
siete.

(540) ACTIVE DESKTOP
(732) Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
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192097
27.9.2000
13.1.2008
13.1.2018
70-98
13.1.1998
12.6.2000
11.12.2000
13, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42
13 - Strelné zbrane a strelivo.
16 - Tlačoviny, publikácie.
35 - Reklamné agentúry, kancelárie zaoberajúce
sa dovozom a vývozom, podpora predaja pre tretie osoby, obchodné poradenstvo.
36 - Sprostredkovanie, sprostredkovateľská činnosť, zmenárenské služby.
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov, montáž, údržba a opravy strojov, odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení.
39 - Kamiónová nákladná doprava, parkovanie
automobilov, dopravné a prepravné služby.
40 - Zámočníctvo, stolárstvo.
41 - Organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav.
42 - Usporiadanie a prevádzkovanie výstav, prevádzkovanie hotelového ubytovania, hotelierske
služby.

(540)

(732) Incheba, a. s., Viedenská cesta 7, 852 51 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

192107
27.9.2000
31.3.2008
31.3.2018
803-98
31.3.1998
12.6.2000
11.12.2000
16, 38, 39, 41, 42
16 - Tlačoviny, a to publikácie, knihy, periodiká,
informačné bulletiny, časopisy, brožúry, príručky
a užívateľské manuály súvisiace s počítačovým
priemyslom, s počítačovým hardvérom, počítačovým softvérom, počítačovými perifériami, počítačovými súčiastkami a so službami týkajúcimi
sa počítačov a/alebo výrobkov a služieb pre komunikácie; inštruktážne materiály, učebné pomôcky a manuály; papier, písacie potreby; papier na
písanie; zápisníky; počítačové papiere; papierové
pásky a karty na záznam počítačových programov.
38 - Pomocné a konzultačné služby týkajúce sa
telekomunikácií, služby objednávané poštou pre
výrobky a služby týkajúce sa telekomunikácií
patriace do tejto triedy; marketingové služby, výrobky a služby týkajúce sa telekomunikácií patriace do tejto triedy; návrhové normy na použitie,
o. i. v tvorbe a inštalácii v telekomunikačných
zariadeniach.
39 - Distribúcia tovaru pomocou katalógov, poštou a internetovou poštou spotrebiteľom, to všetko týkajúce sa počítačov.
41 - Vydávanie publikácií s priamym počítačovým
spojením, a to kníh, brožúr, bielych kníh, katalógov a príručiek v oblasti počítačovej a informačnej techniky.
42 - Služby súvisiace s počítačmi, najmä projektovanie, spracovanie a modifikovanie počítačového hardvéru a softvéru pre užívateľa, pomocné
služby: a to zodpovedanie otázok užívateľom telefónom, e-mailom, on-line a internetom, tlačené,
on-line a internetové diskusné fóra pre užívateľov; elektronické a tlačené články zaoberajúce sa
problémami využitia výrobkov, zlepšovaním, kompatibilitou a pomocou; konzultačné služby pre
výrobky týkajúce sa počítačov, katalóg s priamym počítačovým spojením a služby objednávané poštou pre výrobky a služby týkajúce sa počítačov patriace do tejto triedy; poskytovanie informácií v oblasti počítačovej techniky prostredníctvom internetu; návrhové normy na použitie inými užívateľmi v tvorbe a inštalácii počítačového
hardvéru a softvéru; návrhové služby sietí pre iných
užívateľov.

(540) PENTIUM
(732) Intel Corporation, 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California 95052-8119, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

192199
27.9.2000
25.9.2008
25.9.2018
2407-98
25.9.1998
12.6.2000
11.12.2000

7 (511) 5, 29, 30, 32
(511) 5 - Potraviny na lekárske účely, vitamínové a minerálne prípravky.
29 - Mlieko, nápoje a potraviny pripravené z mlieka, jogurty.
30 - Kakao, cukor, prípravky vyrobené z obilnín,
chlieb, pečivo, cukrovinky, sušienky a jemné pečivo.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné nápoje, ovocné šťavy a džúsy; sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov.
(540)

(732) Mead Johnson & Company, spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu Delaware, 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

192653
18.10.2000
17.10.2007
17.10.2017
3055-97
17.10.1997
11.7.2000
18.1.2001
9, 11
9 - Prístroje bezpečnostné, regulačné a riadiace,
spínače, úsporné vypínače, signálne a kontrolné
prístroje, elektrické relé, softvér, najmä programy
regulácie vykurovania; súčasti uvedených tovarov.
11 - Vykurovacie telesá, zberné výmenné prístroje, teplovodné vykurovacie zariadenia, vykurovacie kotly, ohrievače obehovej vody, bojlery, zásobníky tepla, výmenníky tepla, tepelné čerpadlá,
armatúry na tento tovar, horáky, dúchadlá a ventily do sanitárnych a vykurovacích zariadení; súčasti uvedených tovarov.

(540) Thermostar
(732) Robert Bosch GmbH, Stuttgart, DE;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

192777
18.10.2000
22.12.2007
22.12.2017
3744-97
22.12.1997
11.7.2000
18.1.2001
16
16 - Firemné listy, papierové propagačné materiály.

(540) ZÁKVAS
(732) AGRO TAMI, s.r.o., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

193046
16.11.2000
20.11.2007
20.11.2017
3434-97
20.11.1997
14.8.2000
12.2.2001
16, 36
16 - Tlačoviny vzťahujúce sa k finančníctvu.
36 - Služby v oblasti financovania a investovania.

(540) SALOMON SMITH BARNEY
(732) Citigroup Global Markets Inc., 388 Greenwich
Street, New York, New York 10013, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

193433
15.12.2000
11.3.2007
11.3.2017
730-97
11.3.1997
12.9.2000
12.3.2001
3
3 - Éterické oleje.

ADENOL kvapky proti
chrápaniu

(732) HERB-PHARMA, spol. s r. o., Veľké Ludince 489,
935 65 Veľké Ludince, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

193833
16.1.2001
29.10.2007
29.10.2017
3179-97
29.10.1997
9.10.2000
9.4.2001
1, 7, 17, 35, 40, 42
1 - Vulkanizačné prípravky.
7 - Vulkanizačné prístroje.
17 - Guma ako surovina alebo polotovar; kaučuk
ako surovina alebo polotovar; tesniace alebo vypchávkové materiály z gumy alebo plastov; podkladové materiály z gumy a plastov; gumové a plastové výplne; gumové zmesi; gumokovové výrobky; gumené krúžky; gumené záklopky; gumené
nárazníky na tlmenie nárazov; gumové objímky
na časti strojov; tesnenia; tesniace materiály; tesniace krúžky; tesniace tmely; vodotesné krúžky;
spojovacie valčeky; výplne dilatačných spojov;
tesniace obloženia; kaučukové zmesi.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.
40 - Vulkanizácia (úprava materiálov).
42 - Poradenská činnosť pri spracovaní gumy.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

194099
22.1.2001
11.8.2007
11.8.2017
2272-97
11.8.1997
4.2.1998
9.4.2001
1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 39, 42
(511) 1 - Lepidlá na priemyselné účely, umelé hnojivá.
2 - Farby, laky, riedidlá, fermeže, ochranné prostriedky proti hrdzi a poškodeniu dreva.
3 - Farby na vlasy, prípravky na čistenie, leštenie,
odmasťovanie, mydlá, voňavkárske výrobky, kozmetické prípravky, prípravky na čistenie zubov.
6 - Čalúnnické klince.
7 - Cestné a stavebné mechanizmy s príslušenstvom.
9 - Ochranné pracovné odevy proti ohňu, okuliare na zváranie, ochranné prilby, prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, výpočtová a telekomunikačná technika.
10 - Zdravotná obuv.
14 - Hodinárske výrobky.
16 - Výrobky z papiera, knihárske výrobky, maliarske štetce.
17 - Izolačné plastické hmoty, syntetická guma,
hadice s výnimkou kovových, tesniaci materiál,
napr. klingerity.
18 - Koženky, konské postroje.
19 - Okenné sklo.
20 - Stoličky, stoly, zrkadlá.
21 - Porcelán, keramika, poháre, iné duté sklo
patriace do tejto triedy, domáce potreby a nádoby
okrem nádob z drahých kovov.
22 - Čalúnnické molitany.
23 - Nite a priadze na textilné účely.
24 - Bytový kusový textil - záclony, závesy, posteľné prikrývky, obrusy, čalúnnické poťahové látky.
25 - Kadernícke a iné pracovné odevy, obuv, rukavice, kusový textil patriaci do tejto triedy.
26 - Vlasové natáčky s výnimkou elektrických.
27 - Koberce a iné podlahové krytiny.
28 - Hry a hračky, športové potreby patriace do
tejto triedy.
35 - Reklamná činnosť.
37 - Prenájom stavebných strojov a zariadení.
39 - Nepravidelná cestná nákladná doprava.
42 - Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, prenájom strojov a nástrojov patriacich do tejto triedy.
(540)

(732) REMPO, s. r. o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(540)

(732) RUBENA Slovakia a. s., 013 51 Predmier 425, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

194499
15.2.2001
15.12.2007
15.12.2017
3693-97
15.12.1997
8.10.1999
10.5.2001
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7 (511) 1, 2, 3, 8, 16, 19
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, umelé živice v surovom stave, plastické hmoty v surovom stave,
prostriedky na kalenie a spájkovanie kovov, lepidlá pre priemysel, tmely, želatína, chemické
výrobky všeobecného charakteru, odmasťovacie
prípravky.
2 - Farby, laky, nátery, náterové hmoty a pomocné prípravky, spájadlá, tmely sklenárske, fermeže, technické tuky a oleje, riedidlá, tónovacie
pasty a suroviny na tieto výrobky; tlačiarenské
farby a pomocné prípravky pre tlač, moridlá, farbivá, chemické materiály na povrchovú úpravu
a ostatné použitie, živice prírodné, umelé a syntetické, plastické hmoty, spojivá maltovinové, suroviny silikátové, pigmenty anorganické a organické, pigmentové pasty na rôzne použitie, farby
práškové a plnivá, gleje, nástrekové hmoty, kovy
lístkové a práškové pre maliarov a dekoratérov,
tlačiarov a umelcov, prostriedky a prípravky pre
maliarov, natieračov, lakovačov a umelcov.
3 - Prípravky na bielenie, čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie.
8 - Náradie a nástroje s ručným pohonom; pracovné náradie, nástroje, náčinie a prostriedky pre
maliarov, natieračov, lakovačov a umelcov.
16 - Lepidlá papiernické a knihárske, lepidlá pre
domácnosť.
19 - Zmesi maltové.
(540) DIXOL
(732) Barvy TEBAS s. r. o., Poděbradská 195/7, 190 05
Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

195466
15.6.2001
3.12.2007
3.12.2017
3552-97
3.12.1997
12.3.2001
11.9.2001
7, 9, 11, 37
7 - Kuchynské stroje elektrické na prípravu a spracovanie potravín; šijacie stroje; časti a súčiastky
uvedených strojov.
9 - Prístroje a zariadenia spotrebnej elektroniky,
televízne a rozhlasové prijímače, prístroje na zaznamenávanie, prenos a reprodukciu zvuku a obrazu; časti a elektronické súčiastky uvedených prístrojov a zariadení.
11 - Elektrické prístroje a zariadenia na pečenie,
varenie a fritovanie; mikrovlnné rúry.
37 - Konštrukčné, montážne, opravárske a servisné služby týkajúce sa spotrebnej elektroniky,
šijacích strojov, vozidiel a elektrických zariadení
v domácnosti.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

(732) Vydavateľstvo SLOVAKIA GT MUSIC, spol.
s r. o., Kľukatá 25, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

(540)
(591) tmavomodrá
(732) OVP Orava s. r. o., Oravická 617/20, 028 01 Trstená, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

195931
12.7.2001
27.10.2007
27.10.2017
3153-97
27.10.1997
9.4.2001
8.10.2001
9, 16, 35, 41, 42
9 - Nosiče zvuku a obrazu; zvukové a zvukovo-obrazové záznamy na nosičoch; gramofónové
platne; zvukové nahrávky na diskoch; magnetické pásky; zvukové nahrávky na magnetických
páskach; videokazety; nahrávky na videokazetách;
nahrávky na magnetických, kompaktných, optických kompaktných, optických diskoch a DVD-diskoch (digitálnych videodiskoch); svetelné reklamy.
16 - Tlačoviny; notové predlohy.
35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov.
41 - Zábava; výroba kultúrnych predstavení; organizovanie živých vystúpení; výroba zvukových
a zvukovo-obrazových záznamov; výroba videofilmov; nahrávacie štúdiá; klubové služby.
42 - Spravovanie autorských práv.

196482
30.8.2001
30.10.2007
30.10.2017
3193-97
30.10.1997
14.2.2000
6.11.2001
16, 35, 41
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov; tlačoviny, periodické a neperiodické publikácie; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; obalové materiály
z plastických hmôt ako papiernický tovar; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; vzdelávacie
a učebné potreby s výnimkou prístrojov.
35 - Propagačná a reklamná činnosť, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie
v oblasti reklamy, obchodu, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, marketingu
a reklamy, vydávanie reklamných textov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných textov, organizovanie súťaží na kultúrne a vzdelávacie účely; organizovanie súťaží
na reklamné a obchodné účely.
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(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014 BG
Amsterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

199374
11.6.2002
8.9.2007
8.9.2017
2546-97
8.9.1997
5.3.2002
10.9.2002
33, 35
33 - Alkoholické nápoje.
35 - Propagačná činnosť.

(540) Karpatské brandy špeciál
(732) Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

199375
11.6.2002
8.9.2007
8.9.2017
2547-97
8.9.1997
5.3.2002
10.9.2002
33, 35
33 - Alkoholické nápoje.
35 - Propagačná činnosť.

(540) Karpatské brandy
(732) Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

199762
14.8.2002
8.9.2007
8.9.2017
2548-97
8.9.1997
9.5.2002
6.11.2002
32, 33, 35
32 - Šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov.
35 - Propagačná činnosť.

(540) Modranské dievča sladké
(732) Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

200083
28.8.2002
24.11.2007
24.11.2017
3457-97
24.11.1997
8.10.1999
6.11.2002
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7 (511) 16, 29
(511) 16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály.
29 - Konzumné mlieka, smotany, mliečne nátierky,
mliečne dezerty, syry.
(540) TROPIK
(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)
(540)

201147
14.11.2002
26.9.2007
26.9.2017
2812-97
26.9.1997
10.12.1999
4.2.2003
41
41 - Organizovanie lotérií.

(591) biela, modrá, červená, žltá
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

201148
14.11.2002
26.9.2007
26.9.2017
2813-97
26.9.1997
10.12.1999
4.2.2003
41
41 - Organizovanie lotérií.

(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

204031
16.9.2003
3.10.2007
3.10.2017
2916-97
3.10.1997
8.10.1999
2.12.2003
29
29 - Smotana.

(540) PALOMA
(732) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
9 (511)
(511)

219013
14.8.2007
28.7.2007
28.7.2017
636-2007
28.7.1997
4.10.2007
3, 18, 25, 28
3 - Prípravky na odstraňovanie mejkapu, ambra
(parfuméria), prípravky proti poteniu, aromatické
látky, arómy, vône, éterické esencie, esenciálne
(éterické) oleje, kozmetika na obočie, ceruzky na
obočie, avivážne prípravky; kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné účely, kozmetické prípravky do kúpeľa, farbiace prípravky do kúpeľa,
bergamotový olej, bieliace krémy na pokožku,
výťažky z kvetov (parfuméria), základy na kvetinové parfumy, kozmetické krémy, neutralizačné
prípravky na trvalú vlnu; dezodoranty na osobnú
potrebu, dezinfekčné mydlá, dezodoračné mydlá,
vonné drevo, voňavé vrecúška na bielizeň, parfumovaná voda, chlórnan draselný, depilačné prípravky, depilačné vosky, farby na vlasy, farbiace
prípravky na hygienické účely, kozmetické farby,
tuky na kozmetické účely; geraniol a prípravky
na zväčšenie objemu vlasov, šampóny, vlasové
vody, kozmetické krémy, kozmetické prípravky
určené na starostlivosť o pleť, ionón (parfuméria), jazmínový olej, lepiace prípravky na lepenie
umelých vlasov, lepiace prípravky na lepenie
umelých mihalníc, kolínske vody, kozmetické
prípravky, kozmetické taštičky, kozmetické ceruzky, ozdobné kozmetické obtlačky, umelé nechty
a mihalnice; levanduľový olej a levanduľová voda, rúže, vody na kozmetické účely, mejkap,
mandľové mlieko na kozmetické účely, mandľový olej, mandľové mydlo, skrášľovacie masky,
medicinálne mydlá, pižmo, ústne vody, nie na lekárske účely, laky na nechty, ošetrovacie prípravky na nechty, oleje na toaletné účely; oleje
do parfumov a vôní, oleje na kozmetické účely,
papierové šablóny na očný mejkap, voňavky, oleje do parfumov a vôní a voňavkárskeho tovaru,
voňavkársky tovar, mentol pre parfumériu, pomády na kozmetické účely, mejkap (práškový),
holiace prípravky a mydlá na holenie, čistiace
mlieko na toaletné účely, ružový olej, safrol, šampóny, kozmetické prípravky na zoštíhlenie, mejkap, prípravky na líčenie a mejkap (práškový);
mydlá proti poteniu nôh, opaľovacie prípravky,
kozmetické ceruzky, toaletné prípravky, toaletné
mydlá a vody, vazelína na kozmetické účely, peroxid vodíka na kozmetické účely, vata a vatové
tyčinky na kozmetické účely, kadidlo, kozmetické prípravky na mihalnice, prípravky na čistenie
zubov, citrónové éterické oleje, éterické oleje z cédrového dreva.
18 - Koža a imitácie kože a tovary vyrobené z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach, aktovky, kufríky, plážové tašky, kožené baliace tašky,
peňaženky, náprsné tašky, diplomatické kufríky
a kancelárske dosky (folders), nákupné tašky, peňaženky, nie z drahých kovov, kufríky, kabelky,
cestovné kufre, kufríky s toaletnými potrebami,
ruksaky, dáždniky, slnečníky, školské aktovky,
školské tašky, torby.

25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy, čiapky, klobúky, obleky, kostýmy, baretky, blúzky, kožušinové goliere (boa), šaty, galoše, gamaše, opasky,
členková obuv, šatky, šály, podpinky, ramienka na
dámskej bielizni, závoje na klobúky, saká, bundy
(stuff), čiapky (priliehavé), kapucne, konfekcia,
goliere, peleríny (krátke), čiapky, kravaty; bielizeň, manžety (časti odevov), čiapky, plášte, kabáty, čiapky, štítky (čiapkové), vrchné ošatenie,
chrániče uší (ako pokrývka hlavy), pulóvre, cyklistické oblečenie, vodovzdorné textílie, sukne, sandále, šatky, šály, šerpy, šnurovacie topánky, ponožky, pánske podväzky, podväzky na ponožky,
športová obuv, topánky, čižmy, šnurovacie topánky, espadrily (letná obuv s pleteným zvrškom
a podošvou z prírodného materiálu), pančuchy,
svetre, bavlnené ošatenie, tielka, tričká, uniformy, bielizeň, vesty, pletiarsky tovar; cylindre;
všetko zahrnuté v triede 25.
28 - Rybárske potreby a vybavenie, lopty na hranie, lopty do bazénov, guľky na hranie, hračky,
gymnastické a športové tovary (nezahrnuté v iných
triedach), chrániče na píšťaly, lyže, obaly na lyže, lyžiarske viazanie, boxerské rukavice, výplety
na rakety, disky (športové náradie), topánky na
korčuľovanie na ľade, cvičebné zariadenia na posilňovanie hrudníka; šermiarske rukavice, šermiarske masky, šermiarske zbrane, bedmintonové košíky, harpúny (ako športové náradie), golfové palice, golfové vaky a tašky, gymnastické
zariadenia a náradie, rukavice na kriket, činky,
klzáky, hokejky, prístroje a zariadenia na fitnes,
stroje na fyzické cvičenie, tašky s kriketovými
potrebami, siete (športové potreby), tenisové siete, šípky (hra), prstene (hra, pri ktorej sa hádžu
krúžky na tyčky), kolieskové korčule, kolobežky;
povrazy a výplety pre rakety, rakety, korčule,
korčule, korčuliarska obuv na ľade, surfovacie
lyže, plutvy na plávanie, plachetnice (malé), lyže,
hrany lyží, škrabky na lyže, vosky na lyže, surfovacie dosky, prstene (hra, pri ktorej sa krúžky
hádžu na kolíky), in-line korčule, hrany, čepele
kolieskových korčúľ (roller blades), skejtbordy,
surfovacie lyže, basketbalové lopty, volejbalové
lopty, futbalové lopty, hádzanárske lopty.
(540)

(591) oranžová, žltá, zelená, fialová, červená, čierna
(732) Coast Stores Limited, The Triangle, Stanton Harcourt Industrial Estate, Stanton Harcourt, OX29 5UT
Witney Oxfordshire, GB;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

219021
16.8.2007
27.11.2007
27.11.2017
3502-97
27.11.1997
14.2.2000
4.10.2007
29, 30, 32
29 - Mäso, hydina, ryby, zverina, mäsové výťažky, konzervy s ovocím, s rybami, so zeleninou,
mäsové konzervy, sušená a varená zelenina a ovocie, rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné mliečne výrobky vrátane mliečnych nápojov, jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, kávové náhradky, múka a obilné výrobky určené na ľudskú
výživu vrátane ovsených vločiek a podobne, nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády, chlieb, sucháre, med, sirup, kvasnice, prášky do pečiva, soľ,
horčica, čierne korenie, ocot, chuťové omáčky.
32 - Pivo, nealkoholické pivo, minerálne vody,
šumivé a iné nealkoholické nápoje, ovocné šťavy
a nápoje z ovocných štiav.

(540) DALI
(732) Čanda Václav - CANDA, Moyzesova 11, 010 01
Žilina, SK;
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Prevody a prechody práv
(111) 114155
(210) 2855
(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) 12.10.2007

(111) 165681
(210) 53327
(732) ACTAVIS GROUP hf, Reykjavikurvegi 76-78,
220 Hafnarfjordur, IS;
(770) ALPHARMA ApS, Dalslandsgade 11, DK - 2300
Copenhagen S., DK;
(580) 9.10.2007

(111) 153270
(210) 14157
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 165682
(210) 53328
(732) ACTAVIS GROUP hf, Reykjavikurvegi 76-78,
220 Hafnarfjordur, IS;
(770) ALPHARMA ApS, Dalslandsgade 11, DK - 2300
Copenhagen S., DK;
(580) 9.10.2007

(111) 153272
(210) 14159
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 166964
(210) 55323
(732) RHODIA RECHERCHES ET TECHNOLOGIES,
52 Rue de la Haie Coq, 93300 Aubervilliers, FR;
(770) RHODIA UK LIMITED, Oak House, Reeds
Crescent, Watford, Herts WD24 4QP, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.1.2006
(580) 8.10.2007

(111) 157712
(210) 40509
(732) Milton TM Limited, 1 Stokes Place, St Stephen´s
Green, Dublin, IE;
(770) The Procter & Gamble Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 12.7.2007
(580) 5.10.2007
(111) 159279
(210) 43155
(732) Medicamenta a. s., Jankovcova 53, 170 00 Praha,
CZ;
(770) Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.3.2007
(580) 22.10.2007

(111) 171915
(210) 62340
(732) ACTAVIS GROUP hf, Reykjavikurvegi 76-78,
220 Hafnarfjordur, IS;
(770) ALPHARMA ApS, Dalslandsgade 11, DK - 2300
Copenhagen S., DK;
(580) 9.10.2007
(111) 172062
(210) 477-93
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 9.10.2007

(111) 160410
(210) 45088
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 172112
(210) 62552
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 160717
(210) 45533
(732) Bridgestone Bandag, LLC, 2905 N. Highway 61,
Muscatine, IA 52761, US;
(770) Bandag, Incorporated (an Iowa corporation), 2905
North Highway 61, 52761 Muscatine, Iowa, US;
(580) 9.10.2007

(111) 172114
(210) 62553
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
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(111) 172460
(210) 480-93
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 174929
(210) 71546
(732) Mayne Pharma Plc, Queensway, Leamington Spa,
Warwickshire CV31 3RW, GB;
(770) SuperGen, Inc., 4140 Dublin Blvd., Suite 200,
Dublin, California, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 2.5.2007
(580) 26.10.2007
(111) 176508
(210) 74210
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 177122
(210) 746-93
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 177216
(210) 68517
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 180842
(210) 2137-93
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 180933
(210) 1271-95
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 181758
(210) 1087-95
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
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(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 186026
(210) 3064-96
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 186028
(210) 3066-96
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 186350
(210) 3069-96
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111)
(210)
(732)
(770)

186532
2888-98
B.F.I. SK s.r.o., Pražská 2, 040 11 Košice, SK;
Plast Foam Production s. r. o., Pražská 2, 040 11
Košice, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.7.2006
(580) 29.10.2007
(111) 186902
(210) 1234-99
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 187263
(210) 1251-99
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 187955
(210) 2134-97
(732) Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska,
Čelakovského 11, 811 03 Bratislava, SK;
(770) Združenie Realitných Kancelárií Slovenskej Republiky, Ružová dolina 27, 842 69 Bratislava, SK;
(580) 5.10.2007
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(111)
(210)
(732)
(770)

188012
2459-97
AGRO TAMI, s.r.o., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK;
Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(580) 12.10.2007

(111) 189638
(210) 2589-99
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 189639
(210) 2590-99
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 189640
(210) 2591-99
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 190366
(210) 958-98
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 190367
(210) 961-98
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 190556
(210) 1647-98
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 190559
(210) 2107-98
(732) Lycos, Inc., 100 Fifth Avenue, Waltham, Massachusetts 02451, US;
(770) Tripod, Inc., 160 Water Street, Williamstown,
MA 01267, US;
(580) 4.10.2007

(111) 190619
(210) 3207-99
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 190620
(210) 3208-99
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 190621
(210) 3210-99
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 190622
(210) 3211-99
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 190623
(210) 3212-99
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 190624
(210) 3213-99
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 190625
(210) 3214-99
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
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(111) 190626
(210) 3275-99
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 192501
(210) 3209-99
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 191014
(210) 2336-98
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 192910
(210) 1684-2000
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 191600
(210) 1944-98
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 192911
(210) 1685-2000
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 191601
(210) 1945-98
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 192912
(210) 1686-2000
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 191744
(210) 918-2000
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 192913
(210) 1687-2000
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 191745
(210) 919-2000
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 192914
(210) 1688-2000
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 191866
(210) 1088-98
(732) STAR production, s. r. o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, SK;
(770) Vydavateľstvo Živena, a. s. v likvidácii, Vansovej 2, 811 03 Bratislava, SK;
(580) 29.10.2007

(111) 192915
(210) 1689-2000
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 191893
(210) 1854-98
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 192916
(210) 1691-2000
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
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(111) 192917
(210) 1692-2000
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 192918
(210) 1693-2000
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 192920
(210) 1696-2000
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 193290
(210) 957-98
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 193291
(210) 959-98
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 193292
(210) 960-98
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 194474
(210) 2359-99
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 194879
(210) 2028-99
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 195622
(210) 86-2000
(732) BOHEMIA SEKT, a. s., Smetanova 220, 332 02
Starý Plzenec, CZ;
(770) HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r. o., Velké Bílovice č. 1284, 691 02 Velké Bílovice, CZ;
(580) 22.10.2007

(111) 195646
(210) 227-2000
(732) STAR production, s. r. o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, SK;
(770) Vydavateľstvo Živena, a. s. v likvidácii, Vansovej 2, 811 03 Bratislava, SK;
(580) 29.10.2007
(111) 196315
(210) 315-2000
(732) MIPL, spol. s r. o., Šumická 2325, 688 01 Uherský Brod, CZ;
(770) KB Frutos s. r. o., Jilemnického 1, 080 01 Prešov,
SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.6.2007
(580) 5.10.2007
(111) 196495
(210) 1181-2001
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 196496
(210) 1182-2001
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 196802
(210) 1474-2001
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 197042
(210) 1487-98
(732) STAR production, s. r. o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, SK;
(770) Vydavateľstvo Živena, a. s. v likvidácii, Vansovej 2, 811 03 Bratislava, SK;
(580) 29.10.2007
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(111) 197463
(210) 1975-2001
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 198664
(210) 3249-2001
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 197464
(210) 1976-2001
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 199497
(210) 374-2002
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 197465
(210) 1977-2001
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 197639
(210) 2228-2000
(732) Lycos, Inc., 100 Fifth Avenue, Waltham, Massachusetts 02451, US;
(770) Tripod, Inc., 400-2 Totten Pond Road, Waltham,
Massachusetts 02451, US;
(580) 4.10.2007
(111) 197751
(210) 2515-2001
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 198356
(210) 3650-2000
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 198658
(210) 935-2001
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 198663
(210) 3248-2001
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 199760
(210) 781-2002
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 200434
(210) 1179-2002
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 200748
(210) 1570-2002
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 200749
(210) 1571-2002
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 201158
(210) 1694-2000
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
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(111) 201170
(210) 1970-2002
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 9.10.2007

(111) 201276
(210) 3010-2001
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 9.10.2007

(111) 201172
(210) 1987-2002
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 201661
(210) 3087-2001
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 201173
(210) 2048-2002
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 9.10.2007

(111) 201768
(210) 2004-2001
(732) Kramer Branko, Ing., Ul. 29. augusta 2283/38,
811 09 Bratislava, SK;
(770) MEYER & BENJAMIN TRADE INC., 25 Greystone Manor, Lewes, Delaware 19958-9776, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 27.7.2007
(580) 4.10.2007

(111) 201174
(210) 2057-2002
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 201175
(210) 2058-2002
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007
(111) 201191
(210) 2636-2001
(732) Bridgestone Bandag, LLC, 2905 N. Highway 61,
Muscatine, IA 52761, US;
(770) Bandag, Incorporated (an Iowa corporation), 2905
North Highway 61, 52761 Muscatine, Iowa, US;
(580) 9.10.2007

(111) 201192
(210) 2637-2001
(732) Bridgestone Bandag, LLC, 2905 N. Highway 61,
Muscatine, IA 52761, US;
(770) Bandag, Incorporated (an Iowa corporation), 2905
North Highway 61, 52761 Muscatine, Iowa, US;
(580) 9.10.2007

(111) 202029
(210) 3854-2001
(732) IVMO, s.r.o., Pod násypom 7/E/4612, 841 03 Bratislava, SK;
(770) MOTA, spol. s r. o., Odbojárov 9, 831 04 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 9.5.2007
(580) 4.10.2007

(111) 202030
(210) 3855-2001
(732) IVMO, s.r.o., Pod násypom 7/E/4612, 841 03 Bratislava, SK;
(770) MOTA, spol. s r. o., Odbojárov 9, 831 04 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 9.5.2007
(580) 4.10.2007

(111) 202095
(210) 2912-2002
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007
(111) 202289
(210) 3931-2001
(732) Nikolaj Maroš, Mgr., Jamnického 12, 841 05 Bratislava, SK;
(770) Nikolaj Maroš, Mgr., RABBIT GEOSYSTEM,
Jamnického 12, 841 05 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 18.6.2007
(580) 23.10.2007
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(111) 202661
(210) 3529-2002
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007
(111) 202662
(210) 3530-2002
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007
(111) 202663
(210) 3531-2002
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007
(111) 202664
(210) 3532-2002
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007
(111) 202665
(210) 3533-2002
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007
(111) 202666
(210) 3534-2002
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007
(111) 202667
(210) 3535-2002
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007
(111) 202668
(210) 3536-2002
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007
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(111) 202669
(210) 3537-2002
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 202670
(210) 3538-2002
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007
(111) 202671
(210) 3539-2002
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007
(111) 202672
(210) 3540-2002
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 204898
(210) 2365-2002
(732) Kanizsa Trend Kft., Szemere u. 4, H - 8800 Nagykanizsa, HU;
(770) GAZELA SLOVENSKO, spol. s r. o., Jazerná 8/4,
945 01 Komárno, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 10.4.2007
(580) 23.10.2007
(111) 205486
(210) 3128-2003
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007
(111) 205487
(210) 3129-2003
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007
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(111) 205488
(210) 3130-2003
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 206349
(210) 592-2000
(732) STAR production, s. r. o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, SK;
(770) Vydavateľstvo Živena, a. s. v likvidácii, Vansovej 2, 811 03 Bratislava, SK;
(580) 29.10.2007

(111) 208438
(210) 1453-2002
(732) DONA DN, a.s., Saratovská 26/A/2141, 841 02
Bratislava, SK;
(770) DN centrum, a. s., Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 3.10.2007
(580) 24.10.2007
(111) 208987
(210) 2201-2004
(732) V.I.TECHTRADE, a. s., Novozámocká 102, 949 05
Nitra, SK;
(770) V. I. Trade, s. r. o., Novozámocká 102, 949 05
Nitra, SK;
(580) 28.9.2007

(111) 207517
(210) 2161-2003
(732) Distillers Union of Mytilene S.A., 119, Parodos
Navmachias Ellis Street, 81 100 Mytilene, GR;
(770) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Chivas
House, Chancellors Road, London W6 9RS, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.6.2007
(580) 26.10.2007

(111) 209295
(210) 3476-2004
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 207994
(210) 2192-2004
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 9.10.2007

(111) 209539
(210) 3719-2003
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 208189
(210) 2683-2004
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 209540
(210) 3720-2003
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 208190
(210) 2684-2004
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 209541
(210) 3721-2003
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 208435
(210) 1452-2002
(732) DONA DN, a.s., Saratovská 26/A/2141, 841 02
Bratislava, SK;
(770) DN centrum, a. s., Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 3.10.2007
(580) 24.10.2007

(111) 209542
(210) 3722-2003
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007
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(111) 210056
(210) 305-2005
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007
(111) 210057
(210) 306-2005
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007
(111) 210058
(210) 307-2005
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007
(111) 210427
(210) 165-2005
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007
(111) 210428
(210) 261-2005
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007
(111) 210471
(210) 619-2005
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 9.10.2007
(111) 210864
(210) 1924-2004
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007
(111) 211472
(210) 2143-2004
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 9.10.2007
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(111) 211473
(210) 2144-2004
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 9.10.2007

(111) 211474
(210) 2145-2004
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 9.10.2007
(111) 211609
(210) 2764-98
(732) Honeywell International Inc., 101 Columbia Road,
Morristown, NJ 07962, US;
(770) PROTON, s. r. o., Zliechovská 341, 018 64 Košeca, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 17.10.2007
(580) 24.10.2007
(111) 211852
(210) 3612-2002
(732) Nikolaj Maroš, Mgr., Jamnického 12, 841 05 Bratislava, SK;
(770) Nikolaj Maroš, Mgr., RABBIT GEOSYSTEM,
Jamnického 12, 841 05 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 18.6.2007
(580) 23.10.2007

(111) 212498
(210) 1635-2005
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 9.10.2007

(111) 212499
(210) 1647-2005
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 9.10.2007
(111)
(210)
(732)
(770)

214653
5740-2005
E.ON AG, E.ON-Platz 1, 40479 Düsseldorf, DE;
Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.8.2007
(580) 26.10.2007

288

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍSTVA SR 12 - 2007 - SK (prevody a prechody práv)

(111)
(210)
(732)
(770)

214654
5741-2005
E.ON AG, E.ON-Platz 1, 40479 Düsseldorf, DE;
Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.8.2007
(580) 26.10.2007

(111)
(210)
(732)
(770)

214655
5742-2005
E.ON AG, E.ON-Platz 1, 40479 Düsseldorf, DE;
Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.8.2007
(580) 26.10.2007

(111)
(210)
(732)
(770)

214656
5743-2005
E.ON AG, E.ON-Platz 1, 40479 Düsseldorf, DE;
Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.8.2007
(580) 26.10.2007

(111)
(210)
(732)
(770)

214657
5744-2005
E.ON AG, E.ON-Platz 1, 40479 Düsseldorf, DE;
Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.8.2007
(580) 26.10.2007

(111) 217883
(210) 5933-2006
(732) BOHEMIA SEKT, a. s., Smetanova 220, 332 02
Starý Plzenec, CZ;
(770) HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r. o., Velké Bílovice č. 1284, 691 02 Velké Bílovice, CZ;
(580) 22.10.2007
(111) 218068
(210) 2326-2006
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 9.10.2007

(111) 218888
(210) 2325-2006
(732) MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(770) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 9.10.2007
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Čiastočné prevody ochranných známok
(111) 91997
(210) 2465
(732) AVIA, a.s., Beranových 140, 199 03 Praha - Letňany, CZ;
9 (511) 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 22
(511) 6 - Kovy, zliatiny, kovové výrobky, kovový tovar, všetky výrobky strojárskeho priemyslu v triede 6 okrem tovarov pre nákladné vozidlá a iné
úžitkové vozidlá akéhokoľvek druhu.
7 - Stroje všetkých druhov a ich súčiastky v triede 7 okrem strojov a súčiastok pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akéhokoľvek druhu;
motory všetkých druhov okrem motorov pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akéhokoľvek druhu a ich súčiastky; elektrické motory okrem
motorov pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akéhokoľvek druhu, stroje a príslušenstvo
všetkých druhov okrem strojov a príslušenstva
pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akéhokoľvek druhu, všetky výrobky strojárskeho priemyslu okrem výrobkov pre nákladné vozidlá
a iné úžitkové vozidlá akéhokoľvek druhu, ventily okrem ventilov pre nákladné vozidlá a iné
úžitkové vozidlá akéhokoľvek druhu.
8 - Náradie, náčinie okrem náradia a náčinia pre
nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akéhokoľvek druhu, všetky výrobky strojárskeho priemyslu okrem výrobkov pre nákladné vozidlá
a iné úžitkové vozidlá akéhokoľvek druhu.
9 - Meracie zariadenia, signálne zariadenia, prístroje a aparáty, ich súčiastky, prístroje a zariadenia pre celú telefóniu a telegrafiu, elektronické
a rádiotechnické aparáty, zariadenia, prístroje a ich
súčiastky, akumulátory, všetky výrobky strojárskeho priemyslu v triede 9 okrem tovarov pre
nákladné vozidlá akéhokoľvek druhu.
11 - Reflektory, elektrické osvetľovacie súpravy,
telesá a ich súčiastky, ventily v triede 11 okrem
tovarov pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akéhokoľvek druhu.
12 - Lietadlá, ich súčasti, súčiastky a príslušenstvo, vzducholode a vzduchoplavebné zariadenia
všetkých druhov, ich súčiastky, letecké zariadenia, prístroje, vozidlá pre vzduchoplávectvo, ich
súčiastky, automobily a vozidlá akéhokoľvek druhu a ich súčiastky okrem nákladných a úžitkových automobilov a nákladných a úžitkových vozidiel akéhokoľvek druhu (vrátane autobusov,
autokarov, sanitiek, dodávkových vozidiel a kamiónov) a okrem ich súčiastok (vrátane podvozkov, kapôt, náprav, vyvažovacích zariadení kolies, karosérií, spojok, spojovacích tyčí, konvertorov, spriahadiel, kľukových skríň, dverí, hnacích reťazí, prevodových skríň, prevodov a súkolesí, signalizačných zariadení na jazdu dozadu,
vyklápacích zariadení, vyklápacích stien, ťažných
zariadení, palivových nádrží a spíc kolies); motory Avia D 407, 421, 422 a 432, propelery okrem
propelerov pre nákladné vozidlá a iné úžitkové
vozidlá akéhokoľvek druhu.
13 - Výzbroj, pyrotechnické telesá a zariadenia.
19 - Stavebný materiál, asfalt.
22- Laná.

Dátum uzavretia zmluvy: 5.10.2006
(580) 19.10.2007
(111) 91997A
(210) 2465A
(732) CXA TRADING, s. r. o., Olivova 4/2096, 110 00
Praha, CZ;
9 (511) 6, 7, 8, 9, 11, 12
(511) 6 - Kovy, zliatiny, kovové výrobky, kovový tovar,
všetky výrobky strojárskeho priemyslu, všetko
pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akéhokoľvek druhu.
7 - Stroje všetkých druhov a ich súčiastky pre
nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akéhokoľvek druhu, stroje a príslušenstvo všetkých
druhov pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akéhokoľvek druhu, všetky výrobky strojárskeho priemyslu pre nákladné vozidlá a iné
úžitkové vozidlá akéhokoľvek druhu, ventily pre
nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akéhokoľvek druhu.
8 - Náradie, náčinie pre nákladné vozidlá a iné
úžitkové vozidlá akéhokoľvek druhu, všetky výrobky strojárskeho priemyslu, všetko pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akéhokoľvek
druhu.
9 - Meracie zariadenia, signálne zariadenia, prístroje a aparáty, ich súčiastky, prístroje a zariadenia na všetku telefóniu a telegrafiu, elektrotechnické a rádiotechnické aparáty, zariadenia,
prístroje a ich súčiastky, akumulátory, všetky výrobky strojárskeho priemyslu, všetko pre nákladné vozidlá akéhokoľvek druhu; signalizačné zariadenia na jazdu dozadu.
11 - Reflektory, elektrické osvetľovacie súpravy,
telesá a ich súčiastky, všetko pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akéhokoľvek druhu.
12 - Nákladné a úžitkové automobily a nákladné
a úžitkové vozidlá akéhokoľvek druhu (vrátane
autobusov, autokarov, sanitiek, dodávkových vozidiel a kamiónov) ich súčiastky (okrem motorov
Avia D 407, 421, 422 a 432) vrátane podvozkov,
kapôt, náprav, vyvažovacích zariadení kolies, karosérií, spojok, spojovacích tyčí, konvertorov,
spriahadiel, kľukových skríň, dverí, hnacích reťazí, prevodových skríň, prevodov a súkolesí,
vyklápacich zariadení, vyklápacich stien, ťažných
zariadení, palivových nádrží a spíc kolies; elektrické motory, stroje a príslušenstvo pre nákladné
vozidlá a iné úžitkové vozidlá akéhokoľvek druhu, propelery pre nákladné vozidlá a iné úžitkové
vozidlá akéhokoľvek druhu; motory všetkých
druhov pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akéhokoľvek druhu a ich súčiastky okrem
motorov Avia D 407, 421, 422 a 432, elektrické
motory pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akéhokoľvek druhu, brzdy pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akéhokoľvek druhu,
kolesá pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akéhokoľvek druhu.
Dátum uzavretia zmluvy: 5.10.2006
(580) 19.10.2007
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(111) 175841
(210) 73004
(732) AVIA, a.s., Beranových 140, 199 03 Praha - Letňany, CZ;
9 (511) 7, 8, 9, 12, 35, 37, 42
(511) 7 - Špeciálne jednoúčelové stroje a zariadenia
okrem strojov a zariadení pre nákladné vozidlá
a iné úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov, letecké piestové motory.
8 - Náradie, prípravky, nástroje spadajúce do tejto triedy okrem tovarov pre nákladné vozidlá a iné
úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov.
9 - Meradlá okrem meradiel pre nákladné vozidlá
a iné úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov.
12 - Letecké vrtule a ich diely, zostavy, podzostavy a súčasti osobných automobilov a ich náhradných dielov.
35 - Obchodná činnosť v oblasti predaja automobilov okrem obchodnej činnosti v oblasti predaja
nákladných a úžitkových automobilov a nákladných a úžitkových vozidiel akýchkoľvek druhov.
37 - Opravy a servis leteckých piestových motorov,
leteckých vrtúľ a ich dielov, technické služby
spadajúce do tejto triedy okrem technických služieb pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá
akýchkoľvek druhov.
42 - Výskum, vývoj v oblasti leteckých piestových motorov, leteckých vrtúľ, výskum, vývoj
v oblasti automobilov okrem výskumu a vývoja
v oblasti nákladných a úžitkových automobilov
a nákladných a úžitkových vozidiel akýchkoľvek
druhov, uskutočňovanie projektovej činnosti inej
ako pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá
akýchkoľvek druhov v rozsahu udeleného oprávnenia, vývoj špeciálnych jednoúčelových strojov
a zariadení okrem vývoja pre nákladné vozidlá
a iné úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov, náradia okrem náradia pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov, prípravkov
okrem prípravkov pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov, nástrojov spadajúcich do triedy 8 okrem nástrojov pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akýchkoľvek
druhov, meradiel pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov.
Dátum uzavretia zmluvy: 5.10.2006
(580) 16.10.2007
(111) 175841A
(210) 73004A
(732) CXA TRADING, s. r. o., Olivova 4/2096, 110 00
Praha, CZ;
9 (511) 7, 8, 9, 12, 35, 37, 42
(511) 7 - Špeciálne jednoúčelové stroje a zariadenia pre
nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov.
8 - Náradie, prípravky, nástroje spadajúce do tejto triedy, všetko pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov.
9 - Meradlá pre nákladné vozidlá a iné úžitkové
vozidlá akýchkoľvek druhov.
12 - Nákladné automobily a ich účelové modifikácie, špeciálne automobily, prívesy a ich diely,
autobusy, zostavy, podzostavy a súčasti nákladných automobilov a dodávkových automobilov
vrátane ich účelových a úžitkových modifikácií,
autobusov a kolesových vozidiel a ich náhradných dielov.

35 - Obchodná činnosť v oblasti predaja nákladných
a úžitkových automobilov a nákladných a úžitkových vozidiel akýchkoľvek druhov.
37 - Opravy a servis nákladných automobilov a ich
účelových modifikácií, špeciálnych automobilov,
prívesov a ich dielov, autobusov, technické služby spadajúce do tejto triedy pre nákladné vozidlá
a iné úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov.
42 - Výskum, vývoj v oblasti nákladných a úžitkových automobilov a nákladných a úžitkových
vozidiel akýchkoľvek druhov, autobusov, uskutočňovanie projektovej činnosti pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov
v rozsahu udeleného oprávnenia, vývoj špeciálnych jednoúčelových strojov a zariadení pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov, náradia pre nákladné vozidlá a iné
úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov, prípravkov pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá
akýchkoľvek druhov, nástrojov spadajúcich do triedy 8 pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá
akýchkoľvek druhov, meradiel pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov.
Dátum uzavretia zmluvy: 5.10.2006
(580) 16.10.2007

(111) 175842
(210) 73005
(732) AVIA, a.s., Beranových 140, 199 03 Praha - Letňany, CZ;
9 (511) 7, 8, 9, 12, 35, 37, 42
(511) 7 - Špeciálne jednoúčelové stroje a zariadenia
okrem strojov a zariadení pre nákladné vozidlá
a iné úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov, letecké piestové motory.
8 - Náradie, prípravky, nástroje spadajúce do tejto triedy okrem tovarov pre nákladné vozidlá
a iné úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov.
9 - Meradlá okrem meradiel pre nákladné vozidlá
a iné úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov.
12 - Letecké vrtule a ich diely, zostavy, podzostavy a súčasti osobných automobilov a ich náhradných dielov.
35 - Obchodná činnosť v oblasti predaja automobilov okrem obchodnej činnosti v oblasti predaja
nákladných a úžitkových automobilov a nákladných a úžitkových vozidiel akýchkoľvek druhov.
37 - Opravy a servis leteckých piestových motorov, leteckých vrtúľ a ich dielov, technické služby spadajúce do tejto triedy okrem technických
služieb pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov.
42 - Výskum, vývoj v oblasti leteckých piestových motorov, leteckých vrtúľ, výskum, vývoj
v oblasti automobilov okrem výskumu a vývoja
v oblasti nákladných a úžitkových automobilov
a nákladných a úžitkových vozidiel akýchkoľvek
druhov, uskutočňovanie projektovej činnosti inej
ako pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá
akýchkoľvek druhov v rozsahu udeleného oprávnenia, vývoj špeciálnych jednoúčelových strojov
a zariadení okrem vývoja pre nákladné vozidlá
a iné úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov, náradia okrem náradia pre nákladné vozidlá a iné
úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov, prípravkov okrem prípravkov pre nákladné vozidlá a iné
úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov, nástrojov
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spadajúcich do triedy 8 okrem nástrojov pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov, meradiel pre nákladné vozidlá a iné
úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov.
Dátum uzavretia zmluvy: 5.10.2006
(580) 16.10.2007

(111) 175842A
(210) 73005A
(732) CXA TRADING, s. r. o., Olivova 4/2096, 110 00
Praha, CZ;
9 (511) 7, 8, 9, 12, 35, 37, 42
(511) 7 - Špeciálne jednoúčelové stroje a zariadenia pre
nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov.
8 - Náradie, prípravky, nástroje spadajúce do tejto triedy, všetko pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov.
9 - Meradlá pre nákladné vozidlá a iné úžitkové
vozidlá akýchkoľvek druhov.
12 - Nákladné automobily a ich účelové modifikácie, špeciálne automobily, prívesy a ich diely,
autobusy, zostavy, podzostavy a súčasti nákladných automobilov a dodávkových automobilov
vrátane ich účelových a úžitkových modifikácií,
autobusov a kolesových vozidiel a ich náhradných dielov.
35 - Obchodná činnosť v oblasti predaja nákladných
a úžitkových automobilov a nákladných a úžitkových vozidiel akýchkoľvek druhov.
37 - Opravy a servis nákladných automobilov a ich
účelových modifikácií, špeciálnych automobilov,
prívesov a ich dielov, autobusov, technické služby spadajúce do tejto triedy pre nákladné vozidlá
a iné úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov.
42 - Výskum, vývoj v oblasti nákladných a úžitkových automobilov a nákladných a úžitkových
vozidiel akýchkoľvek druhov, autobusov, uskutočňovanie projektovej činnosti pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov
v rozsahu udeleného oprávnenia, vývoj špeciálnych jednoúčelových strojov a zariadení pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov, náradia pre nákladné vozidlá a iné
úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov, prípravkov pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá
akýchkoľvek druhov, nástrojov spadajúcich do triedy 8 pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá
akýchkoľvek druhov, meradiel pre nákladné vozidlá a iné úžitkové vozidlá akýchkoľvek druhov.
Dátum uzavretia zmluvy: 5.10.2006
(580) 16.10.2007
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch
(111) 93424
(210) 1523
(732) Guaber S. r. l., Via Gramsci 41, Funo di Argelato, IT;
(580) 26.10.2007

(111) 160410
(210) 45088
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 96843
(210) 8989
(732) GENERAL MOTORS CORPORATION, 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000,
US;
(580) 9.10.2007

(111) 160529
(210) 45261
(732) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading
as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome,
Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP;
(580) 15.10.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

104172
11667
Enaspol a. s., Velvěty 79, 415 01 Teplice 1, CZ;
5.10.2007

(111) 163891
(210) 50129
(732) LUCAS INDUSTRIES LIMITED, Stratford Road,
Solihull, West Midlands B90 4AX, GB;
(580) 5.10.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

153164
12713
Enaspol a. s., Velvěty 79, 415 01 Teplice 1, CZ;
5.10.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

153168
12720
Enaspol a. s., Velvěty 79, 415 01 Teplice 1, CZ;
5.10.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

153216
12712
Enaspol a. s., Velvěty 79, 415 01 Teplice 1, CZ;
5.10.2007

(111) 153270
(210) 14157
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 153272
(210) 14159
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 166922
(210) 55341
(732) Citigroup Global Markets Inc., 388 Greenwich
Street, New York, New York 10013, US;
(580) 26.10.2007
(111) 166923
(210) 55342
(732) Citigroup Global Markets Inc., 388 Greenwich
Street, New York, New York 10013, US;
(580) 26.10.2007
(111) 166954
(210) 55347
(732) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading
as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome,
Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP;
(580) 15.10.2007
(111) 166964
(210) 55323
(732) RHODIA OPERATIONS, 40 reu de la Haie-Coq,
93306 Aubervilliers, FR;
(580) 8.10.2007

(111) 158944
(210) 40658
(732) Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Prostějov, a.s., Dykova 8, 796 97 Prostějov, CZ;
(580) 15.10.2007

(111) 168112
(210) 56953
(732) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading
as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome,
Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP;
(580) 15.10.2007

(111) 158945
(210) 40660
(732) Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Prostějov, a.s., Dykova 8, 796 97 Prostějov, CZ;
(580) 15.10.2007

(111) 168333
(210) 59741
(732) Visteon - Autopal, s. r. o., Lužická 984/14, 741 01
Nový Jičín, CZ;
(580) 4.10.2007
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(111) 169215
(210) 60527
(732) Visteon - Autopal, s. r. o., Lužická 984/14, 741 01
Nový Jičín, CZ;
(580) 4.10.2007

(111) 176508
(210) 74210
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 170180
(210) 59823
(732) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading
as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome,
Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP;
(580) 15.10.2007

(111) 177122
(210) 746-93
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 171968
(210) 61885
(732) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading
as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome,
Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP;
(580) 15.10.2007

(111) 172112
(210) 62552
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 172114
(210) 62553
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 172460
(210) 480-93
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 172672
(210) 1135-94
(732) Metsä Tissue a. s., Celulózka 3494, 011 61 Žilina, SK;
(580) 9.10.2007
(111) 172940
(210) 63535
(732) ComAp spol. s r. o., Kundratka 2359/17, 180 00
Praha, CZ;
(580) 8.10.2007

(111) 176033
(210) 1096-95
(732) Metsä Tissue a. s., Celulózka 3494, 011 61 Žilina, SK;
(580) 9.10.2007

(111) 177216
(210) 68517
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 179148
(210) 1393-93
(732) Spirits International B. V., 5, rue Eugéne Ruppert,
L-2453 Luxembourgh, LU;
(580) 29.10.2007
(111) 179544
(210) 69332
(732) Vajda Alexander, Mojmírova 1161/8, 020 01 Púchov, SK;
(580) 5.10.2007
(111) 180842
(210) 2137-93
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 180933
(210) 1271-95
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 181758
(210) 1087-95
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 186026
(210) 3064-96
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 186028
(210) 3066-96
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
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(111) 186350
(210) 3069-96
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 189640
(210) 2591-99
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 186902
(210) 1234-99
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 189755
(210) 2816-97
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(580) 4.10.2007

(111) 187263
(210) 1251-99
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 189756
(210) 2817-97
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(580) 4.10.2007

(111) 187964
(210) 2232-97
(732) IPOS-kancelárske potreby, spol. s r. o., Radničné
nám. 4, 821 05 Bratislava, SK;
(580) 5.10.2007

(111) 189832
(210) 17-98
(732) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading
as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP;
(580) 15.10.2007

(111) 188459
(210) 2955-97
(732) MILSOFT MARTIN, spol. s r. o., Robotnícka 1E,
036 01 Martin, SK;
(580) 19.10.2007
(111) 189070
(210) 3322-97
(732) First Data Slovakia, a. s., Röntgenova 1, 851 01
Bratislava, SK;
(580) 30.10.2007

(111) 190366
(210) 958-98
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 190367
(210) 961-98
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 189425
(210) 3089-97
(732) KONTO s. r. o., Kominárska 2-4, 839 09 Bratislava, SK;
(580) 22.10.2007

(111) 190556
(210) 1647-98
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 189446
(210) 3242-97
(732) Kabushiki Kaisha Sega, 2-12, Haneda 1-chome,
Ohta-ku, Tokyo 144-0043, JP;
(580) 26.10.2007

(111) 190619
(210) 3207-99
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 189638
(210) 2589-99
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 190620
(210) 3208-99
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 189639
(210) 2590-99
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 190621
(210) 3210-99
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
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(111) 190622
(210) 3211-99
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 191744
(210) 918-2000
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 190623
(210) 3212-99
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 191745
(210) 919-2000
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 190624
(210) 3213-99
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 191790
(210) 2020-97
(732) INES, a. s., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, SK;
(580) 9.10.2007

(111) 190625
(210) 3214-99
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 190626
(210) 3275-99
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 191798
(210) 2811-97
(732) Aukčná spoločnosť SOGA, spol. s r. o., Panská 4,
811 01 Bratislava, SK;
(580) 4.10.2007
(111) 191866
(210) 1088-98
(732) Vydavateľstvo Živena, a. s. v likvidácii, Vansovej 2, 811 03 Bratislava, SK;
(580) 29.10.2007

(111) 190665
(210) 958-97
(732) Vrábel Peter, Centrum I. 39/94, 018 41 Dubnica
nad Váhom, SK;
(580) 22.10.2007

(111) 191893
(210) 1854-98
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 191014
(210) 2336-98
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 192501
(210) 3209-99
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 191438
(210) 656-98
(732) FRIGO SLOVAKIA, spol. s r. o., Nábr. arm. gen.
L. Svobodu 58, 811 02 Bratislava, SK;
(580) 5.10.2007

(111) 192910
(210) 1684-2000
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 191600
(210) 1944-98
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 192911
(210) 1685-2000
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 191601
(210) 1945-98
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 192912
(210) 1686-2000
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

296

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍSTVA SR 12 - 2007 - SK (zmeny v údajoch OZ)

(111) 192913
(210) 1687-2000
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 193292
(210) 960-98
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 192914
(210) 1688-2000
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 193433
(210) 730-97
(732) HERB-PHARMA, spol. s r. o., Veľké Ludince 489, 935 65 Veľké Ludince, SK;
(580) 15.10.2007

(111) 192915
(210) 1689-2000
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

(111) 192916
(210) 1691-2000
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 192917
(210) 1692-2000
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 192918
(210) 1693-2000
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 192920
(210) 1696-2000
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 193046
(210) 3434-97
(732) Citigroup Global Markets Inc., 388 Greenwich
Street, New York, New York 10013, US;
(580) 26.10.2007
(111) 193290
(210) 957-98
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 193291
(210) 959-98
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

193833
3179-97
RUBENA Slovakia a. s., 013 51 Predmier 425, SK;
26.10.2007

(111) 194474
(210) 2359-99
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 194818
(210) 3219-99
(732) Spirits International B. V., 5, rue Eugéne Ruppert,
L-2453 Luxembourgh, LU;
(580) 29.10.2007
(111) 194819
(210) 3220-99
(732) Spirits International B. V., 5, rue Eugéne Ruppert,
L-2453 Luxembourgh, LU;
(580) 29.10.2007
(111) 194820
(210) 3221-99
(732) Spirits International B. V., 5, rue Eugéne Ruppert,
L-2453 Luxembourgh, LU;
(580) 29.10.2007
(111) 194821
(210) 3222-99
(732) Spirits International B. V., 5, rue Eugéne Ruppert,
L-2453 Luxembourgh, LU;
(580) 29.10.2007

(111) 194879
(210) 2028-99
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 195202
(210) 3366-99
(732) Spirits International B. V., 5, rue Eugéne Ruppert,
L-2453 Luxembourgh, LU;
(580) 29.10.2007
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(111) 195327
(210) 3107-99
(732) Spirits International B. V., 5, rue Eugéne Ruppert,
L-2453 Luxembourgh, LU;
(580) 29.10.2007

(111) 196496
(210) 1182-2001
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 195328
(210) 3111-99
(732) Spirits International B. V., 5, rue Eugéne Ruppert,
L-2453 Luxembourg, LU;
(580) 29.10.2007

(111) 196802
(210) 1474-2001
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 195422
(210) 3102-99
(732) Spirits International B. V., 5, rue Eugéne Ruppert,
L-2453 Luxembourgh, LU;
(580) 29.10.2007

(111) 197042
(210) 1487-98
(732) Vydavateľstvo Živena, a. s. v likvidácii, Vansovej 2, 811 03 Bratislava, SK;
(580) 29.10.2007

(111) 195423
(210) 3105-99
(732) Spirits International B. V., 5, rue Eugéne Ruppert,
L-2453 Luxembourgh, LU;
(580) 29.10.2007

(111) 197463
(210) 1975-2001
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 195424
(210) 3106-99
(732) Spirits International B. V., 5, rue Eugéne Ruppert,
L-2453 Luxembourgh, LU;
(580) 29.10.2007

(111) 197464
(210) 1976-2001
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 195466
(210) 3552-97
(732) OVP Orava s. r. o., Oravická 617/20, 028 01 Trstená, SK;
(580) 5.10.2007

(111) 197465
(210) 1977-2001
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 195646
(210) 227-2000
(732) Vydavateľstvo Živena, a. s. v likvidácii, Vansovej 2, 811 03 Bratislava, SK;
(580) 29.10.2007

(111) 197751
(210) 2515-2001
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 195991
(210) 3103-99
(732) Spirits International B. V., 5, rue Eugéne Ruppert,
L-2453 Luxembourgh, LU;
(580) 29.10.2007

(111) 197939
(210) 2587-2000
(732) Citigroup Global Markets Inc., 388 Greenwich
Street, New York, New York 10013, US;
(580) 26.10.2007

(111) 195992
(210) 3112-99
(732) Spirits International B. V., 5, rue Eugéne Ruppert,
L-2453 Luxembourgh, LU;
(580) 29.10.2007

(111) 198356
(210) 3650-2000
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 196495
(210) 1181-2001
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 198658
(210) 935-2001
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
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(111) 198663
(210) 3248-2001
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 201172
(210) 1987-2002
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 198664
(210) 3249-2001
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 201174
(210) 2057-2002
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 199497
(210) 374-2002
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 201175
(210) 2058-2002
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 199760
(210) 781-2002
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 201661
(210) 3087-2001
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 200434
(210) 1179-2002
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 202029
(210) 3854-2001
(732) MOTA, spol. s r. o., Odbojárov 9, 831 04 Bratislava, SK;
(580) 4.10.2007

(111) 200748
(210) 1570-2002
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 202030
(210) 3855-2001
(732) MOTA, spol. s r. o., Odbojárov 9, 831 04 Bratislava, SK;
(580) 4.10.2007

(111) 200749
(210) 1571-2002
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007
(111) 201147
(210) 2812-97
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(580) 4.10.2007
(111) 201148
(210) 2813-97
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(580) 4.10.2007
(111) 201158
(210) 1694-2000
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 17.10.2007

(111) 202095
(210) 2912-2002
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007
(111) 202661
(210) 3529-2002
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007
(111) 202662
(210) 3530-2002
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007
(111) 202663
(210) 3531-2002
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍSTVA SR 12 - 2007 - SK (zmeny v údajoch OZ)

299

(111) 202664
(210) 3532-2002
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 205487
(210) 3129-2003
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 202665
(210) 3533-2002
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 205488
(210) 3130-2003
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 202666
(210) 3534-2002
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 206349
(210) 592-2000
(732) Vydavateľstvo Živena, a. s. v likvidácii, Vansovej 2, 811 03 Bratislava, SK;
(580) 29.10.2007

(111) 202667
(210) 3535-2002
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 207319
(210) 946-2003
(732) CompanyService, s. r. o., Palisády 33, 811 06
Bratislava, SK;
(580) 10.10.2007

(111) 202668
(210) 3536-2002
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 207517
(210) 2161-2003
(732) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Chivas
House, Chancellors Road, London W6 9RS, GB;
(580) 26.10.2007

(111) 202669
(210) 3537-2002
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 208189
(210) 2683-2004
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 202670
(210) 3538-2002
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 208190
(210) 2684-2004
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 202671
(210) 3539-2002
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 208435
(210) 1452-2002
(732) DN centrum, a. s., Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava, SK;
(580) 8.10.2007

(111) 202672
(210) 3540-2002
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 208438
(210) 1453-2002
(732) DN centrum, a. s., Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava, SK;
(580) 8.10.2007

(111) 205486
(210) 3128-2003
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 209148
(210) 3230-2003
(732) PhDr. Branislava Očvárová, VISTA, Klimkovičova 29, 040 23 Košice - Sídlisko KVP, SK;
(580) 15.10.2007
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(111) 209256
(210) 3104-99
(732) Spirits International B. V., 5, rue Eugéne Ruppert,
L-2453 Luxembourgh, LU;
(580) 29.10.2007

(111) 210223
(210) 1411-2004
(732) EXCLUSIVE - color, s. r. o., Zvolenská cesta 23,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(580) 5.10.2007

(111) 209295
(210) 3476-2004
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 210427
(210) 165-2005
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 209539
(210) 3719-2003
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 210428
(210) 261-2005
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 209540
(210) 3720-2003
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 210600
(210) 1617-2004
(732) Urbanová Mária, URBANEX, Nábrežie 499/10,
960 01 Zvolen, SK;
(580) 19.10.2007

(111) 209541
(210) 3721-2003
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 210658
(210) 1953-2004
(732) CompanyService, s. r. o., Palisády 33, 811 06
Bratislava, SK;
(580) 10.10.2007

(111) 209542
(210) 3722-2003
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 210659
(210) 1954-2004
(732) CompanyService, s. r. o., Palisády 33, 811 06
Bratislava, SK;
(580) 10.10.2007

(111) 210056
(210) 305-2005
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 210741
(210) 801-2004
(732) ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, Lindenstrasse 8, CH-6340 Baar, CH;
(580) 19.10.2007

(111) 210057
(210) 306-2005
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 210864
(210) 1924-2004
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 210058
(210) 307-2005
(732) MATADOR, a. s., Terézie Vansovej 1054, 020 01
Púchov, SK;
(580) 18.10.2007

(111) 211862
(210) 1409-2004
(732) EXCLUSIVE - color, s. r. o., Zvolenská cesta 23,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(580) 5.10.2007

(111) 210222
(210) 1410-2004
(732) EXCLUSIVE - color, s. r. o., Zvolenská cesta 23,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(580) 9.10.2007

(111) 212456
(210) 5307-2004
(732) AQUASYSTEM, s. r. o., Hradská 76, 821 07 Bratislava, SK;
(580) 22.10.2007

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍSTVA SR 12 - 2007 - SK (zmeny v údajoch OZ)
(111) 212674
(210) 5283-2004
(732) AQUASYSTEM, s. r. o., Hradská 76, 821 07 Bratislava, SK;
(580) 22.10.2007
(111) 212675
(210) 5284-2004
(732) AQUASYSTEM, s. r. o., Hradská 76, 821 07 Bratislava, SK;
(580) 22.10.2007
(111) 215952
(210) 6302-2005
(732) scanservice a. s., Náchodská 2397/23, 193 00 Praha, CZ;
(580) 11.10.2007
(111) 215953
(210) 6303-2005
(732) scanservice a. s., Náchodská 2397/23, 193 00 Praha, CZ;
(580) 11.10.2007

(111)
(210)
(732)
(580)

216265
1744-2004
TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
8.10.2007

(111) 216477
(210) 6415-2005
(732) Spirits Product International Intellectual Property
B. V., 5, Rue Eugéne Ruppert, L-2453 Luxembourgh,
LU;
(580) 29.10.2007
(111) 216478
(210) 6416-2005
(732) Spirits Product International Intellectual Property
B. V., 5, Rue Eugéne Ruppert, L-2453 Luxembourgh,
LU;
(580) 29.10.2007
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Licenčné zmluvy registrované
(111) 199367
(210) 245-2002
(732) OMNIA, a. s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, SK;
(791) KLF - ZVL Bearings, s.r.o., Lidická 667, Objekt
č. 7, 258 01 Vlašim, CZ;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 28.5.2007
(580) 12.10.2007

(111) 208312
(210) 734-2003
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha,
Dolní Měcholupy, CZ;
(791) ZENTIVA, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.6.2005
(580) 26.10.2007

(111) 207319
(210) 946-2003
(732) CompanyService, s. r. o., Palisády 33, 811 06 Bratislava, SK;
(791) Baliová Dana, JUDr., Štefánikova 79, 949 01 Nitra, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 16.7.2007
(580) 10.10.2007

(111) 208312
(210) 734-2003
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha,
Dolní Měcholupy, CZ;
(791) Zentiva International, a.s., Nitrianska 100, 920 27
Hlohovec, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.6.2005
(580) 26.10.2007

(111) 208254
(210) 2614-2003
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha,
Dolní Měcholupy, CZ;
(791) ZENTIVA, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.6.2005
(580) 26.10.2007

(111) 210222
(210) 1410-2004
(732) EXCLUSIVE - color, s. r. o., Zvolenská cesta 23,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(791) CAR-COLOR exclusive, s.r.o., Zvolenská cesta 23,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 30.7.2007
(580) 9.10.2007

(111) 208254
(210) 2614-2003
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Dolní Měcholupy, CZ;
(791) Zentiva International, a.s., Nitrianska 100, 920 27
Hlohovec, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.6.2005
(580) 26.10.2007

(111) 210658
(210) 1953-2004
(732) CompanyService, s. r. o., Palisády 33, 811 06 Bratislava, SK;
(791) Baliová Dana, JUDr., Štefánikova 79, 949 01 Nitra, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 16.7.2007
(580) 10.10.2007

(111) 208255
(210) 2615-2003
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha,
Dolní Měcholupy, CZ;
(791) ZENTIVA, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.6.2005
(580) 26.10.2007

(111) 210659
(210) 1954-2004
(732) CompanyService, s. r. o., Palisády 33, 811 06 Bratislava, SK;
(791) Baliová Dana, JUDr., Štefánikova 79, 949 01 Nitra, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 16.7.2007
(580) 10.10.2007

(111) 208255
(210) 2615-2003
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha,
Dolní Měcholupy, CZ;
(791) Zentiva International, a.s., Nitrianska 100, 920 27
Hlohovec, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.6.2005
(580) 26.10.2007

(111) 211293
(210) 2391-2004
(732) V A V invest, s.r.o., Malachitová 13, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(791) EUROPA SC a.s., Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 21.9.2007
(580) 25.10.2007

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍSTVA SR 12 - 2007 - SK (licenčné zmluvy)
(111) 212551
(210) 3197-2004
(732) V A V invest, s.r.o., Malachitová 13, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(791) EUROPA SC a.s., Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 21.9.2007
(580) 25.10.2007
(111) 215274
(210) 842-2006
(732) CONSULTATIO Consulting, s.r.o., Vysokoškolákov 1758/3, 010 01 Žilina, SK;
(791) MEDIVIT, s.r.o., Vysokoškolákov 3/1758, 010 01
Žilina, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.9.2007
(580) 5.10.2007

(111) MOZ 768252
(732) Promat GmbH, Scheifenkamp 16, D-40878 Ratingen, DE;
(791) Nordwest Handel AG, Berliner Strasse 26 - 36,
D-58135 Hagen, DE;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 15.12.1999
(580) 22.11.2007

Ukončenie platnosti licenčných zmlúv
(111) 159279
(210) 43155
(732) Medicamenta a. s., Jankovcova 53, 170 00 Praha,
CZ;
(791) Biotika, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča, SK;
(793) 6.10.2007
(580) 22.10.2007
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Medzinárodne zapísané ochranné známky
(111) 214439
(220) 25.8.2005
(800) 895 023
Dátum medzinárodného zápisu: 9.2.2007
Platnosť pre: BG, EE, HR, LT, LV, RO, SI

(111) 217047
(220) 24.8.2006
(800) 937 376
Dátum medzinárodného zápisu: 5.3.2007
Platnosť pre: CZ, HR, HU, RS

(111) 215283
(220) 20.4.2006
(800) 912 099
Dátum medzinárodného zápisu: 8.6.2007
Platnosť pre: BG, DE, RO, ES, UA

(111) 217049
(220) 24.8.2006
(800) 937 375
Dátum medzinárodného zápisu: 6.3.2007
Platnosť pre: CZ, HR, HU, RS

(111) 215880
(220) 5.4.2006
(800) 935 928
Dátum medzinárodného zápisu: 8.12.2006
Platnosť pre: BX, BY, CZ, ME, CN, EG, FR, HR,
KZ, LT, LV, HU, DE, PL, PT, AT, RO, RU, SI,
US, RS, ES, CH, IT, UA, GB

(111) 217060
(220) 9.8.2006
(800) 937 678
Dátum medzinárodného zápisu: 14.3.2007
Platnosť pre: CZ, PL

(111) 217041
(220) 24.8.2006
(800) 937 378
Dátum medzinárodného zápisu: 28.2.2007
Platnosť pre: CZ, HR, HU, RS

(111) 217061
(220) 9.8.2006
(800) 937 677
Dátum medzinárodného zápisu: 14.3.2007
Platnosť pre: CZ, PL

(111) 217043
(220) 24.8.2006
(800) 937 379
Dátum medzinárodného zápisu: 1.3.2007
Platnosť pre: RS, HU, HR, CZ

(111) 217747
(220) 7.12.2006
(800) 935 955
Dátum medzinárodného zápisu: 9.5.2007
Platnosť pre: BX, BY, BA, BG, CZ, EE, FR, HR, IE,
LT, LV, HU, MD, DE, PL, AT, RO, RU, RS, IT,
UA, GB

(111) 217044
(220) 24.8.2006
(800) 937 377
Dátum medzinárodného zápisu: 1.3.2007
Platnosť pre: CZ, HR, HU, RS

(111) 218488
(220) 11.1.2007
(800) 938 073
Dátum medzinárodného zápisu: 12.7.2007
Platnosť pre: CZ, HU, PL, RO, SI

(111) 217046
(220) 24.8.2006
(800) 937 380
Dátum medzinárodného zápisu: 5.3.2007
Platnosť pre: CZ, HR, HU, RS

(111) 218784
(220) 28.2.2007
(800) 937 035
Dátum medzinárodného zápisu: 7.8.2007
Platnosť pre: BG, CZ, HU, DE, PL, AT, RO, UA
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Zastavené konania o prihláškach ochranných známok
(210)

(210)

(210)

(210)

238-2003
2370-2004
6185-2005

5325-2006
5329-2006

5330-2006
6315-2006

6505-2006
314-2007

Zamietnuté prihlášky ochranných známok
(210)
2867-2000
641-2003

Čiastočne vymazané ochranné známky
(111) 195113
(210) 427-2000
(220) 16.2.2000
Dátum čiastočného výmazu: 31.7.2002
9 (511) 29, 30, 31, 32
(511) 29 - Mäsové konzervy; jedlé tuky; maslo; smotana; krvavá jaternica, krvavnica; bujóny, vývary;
kaviár; konzervy s rybami, konzervy so zeleninou; údeniny; zemiakové hranolčeky; zemiakové
lupienky; kyslá kapusta; koncentrované vývary;
polievky; hrozienka; varená zelenina; sušená zelenina; jedlé oleje; syry; mrazené ovocie; krokety; datle; mlieko; ovocná dreň; mäso; ryby s výnimkou živých; divina; tukové nátierky na chlieb;
želatína; šunka; jogurt; mäsové výťažky; langusty s výnimkou živých; slanina; margarín; vajcia;
pečeňová paštéta; nakladaná zelenina; klobásy,
salámy, párky; nasolené potraviny; bravčová masť;
ovocné šaláty; držky; hydina nie živá; konzervované šampiňóny; potraviny z rýb; sušené ovocie;
konzervované mäso; tofu; šľahačka; bravčové mäso; mäsové paštéty; dehydrované bielkoviny rastlinného a živočíšneho pôvodu ako potrava.
30 - Mrazený krém; cestá; cestoviny; extrakty;
aromatické prípravky do potravín; soľ na konzervovanie potravín; sušienky, sucháre, keksy,
biskvity; pralinky; oblátky; kakao; káva; zákusky, koláče; čaj; čokoláda; cukríky; cukrovinky;
kukuričné vločky; zmrzlina; palacinky; kuchynská soľ; korenie; perníky, medovníky; kukuričná
múka; kukuričný škrob; sójová múka; múčne potraviny; keksy; prášok do pečiva; ocot; mliečne
kakaové nápoje; droždie; makaróny; chlieb; melasa; med; horčica; niťovky; rezance; sendviče;
karamelky; jemné pečivo; pečivo; pizza; puding;

ryža; krupica; špagety; torty; arašidové cukrovinky; príchuti s výnimkou éterických olejov;
ovsená potrava; kávové nápoje; kakaové nápoje;
čokoládové nápoje; lupienky, obilninové vločky;
majonéza; konzervy s cestovinami, miešaná zelenina ako korenie, šalátové dressingy.
31 - Živé zvieratá; potrava pre zvieratá; ovos; soľ
pre dobytok; repa; čerstvé šampiňóny; výlisky;
čerstvá zelenina, krmivo; pšenica; čerstvé ovocie;
klíčky semien na botanické účely; rastlinné semená; rastliny; sadenice; chmeľ; slad na výrobu
piva a liehovín; lieskové oriešky; ikry; čerstvé
zemiaky; arašidy.
32 - Nealkoholické výťažky z ovocia; pivo; ovocné šťavy; minerálne vody ako nápoje; mušty; sirupy na výrobu malinoviek; sóda; nealkoholické
nápoje; sýtená voda.

(111) 199119
(210) 656-2001
(220) 28.2.2001
Dátum čiastočného výmazu: 19.12.2002
9 (511) 32
(511) 32 - Ovocné a zeleninové džúsy, šťavy, nektáre a nápoje.
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(111) 217123
(210) 1250-2006
(220) 7.7.2006
Dátum čiastočného výmazu: 2.4.2007
9 (511) 5, 29, 30
(511) 5 - Dietetické výrobky, posilňujúce požívatiny, extrakty a potravinové doplnky na zlepšenie fyzickej, psychickej a zdravotnej kondície, špeciálne
potraviny pre športovcov, rekonvalescentov a osoby so zvýšenou zdravotnou, fyzickou a pracovnou záťažou, potravinové doplnky obohatené o vitamíny, minerály a proteíny, cereálne výrobky,
obilné klíčky - všetko na liečebné, lekárske a preventívne účely.
29 - Ovocie a zelenina sušené, zavárané, konzervované, nakladané, kandizované a mrazené, sójové výrobky, patriace do tejto triedy ako sójové
bôby konzervované ako potrava a pod.
30 - Obilné výrobky a výrobky zo strukovín určené na ľudskú výživu ako vločky, predvarené strukoviny a polotovary určené na spotrebu, trvanlivé pečivo, sucháre, extrudované pečivo a pochutiny, müsli výrobky a zmesi, sójové výrobky, patriace do tejto triedy ako sójová múka a výrobky
z nej, extrudované sójové výrobky a pod., cereálne pečivo, kukuričné, ovsené a pšeničné vločky,
cereálne tyčinky, müsli a müsli výrobky, cukrárske výrobky, náplne, krémy, polevy, cukrovinky.

Zaniknuté ochranné známky
(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

93635
94211
94212
94777
95828
100475
102273
107079
108951
108952
109202
114041
117526
152969
152970

05.03.2007
15.03.2007
15.03.2007
03.03.2007
25.03.2007
22.03.2007
08.03.2007
12.03.2007
09.03.2007
13.05.2007
03.03.2007
05.03.2007
15.03.2007
13.03.2007
13.03.2007

152971
152972
152973
152974
152975
152994
157039
157312
157390
157393
157580
157725
157726
158102
158318

13.03.2007
13.03.2007
13.03.2007
13.03.2007
13.03.2007
25.03.2007
19.11.1999
28.03.2007
23.03.2007
25.03.2007
30.03.2007
25.03.2007
31.03.2007
30.03.2007
02.03.2007

163245
163323
163333
163362
163624
166686
166732
166847
167168
167272
167330
178080
178706
185984
186443

01.03.2007
09.03.2007
01.03.2007
15.03.2007
23.03.2007
19.03.2007
12.03.2007
18.03.2007
30.03.2007
12.03.2007
30.03.2007
03.03.2007
12.03.2007
01.02.2007
03.03.2007

186447
186450
186451
186452
186455
186456
186457
186465
187127
187128
187129
187131
187136
188277
201599

04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
05.03.2007
05.03.2007
05.03.2007
05.03.2007
06.03.2007
03.03.2007
03.03.2007
03.03.2007
03.03.2007
05.03.2007
06.03.2007
03.03.2007
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Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb
(210) 5137-2007
(511) 41 - Organizovanie športových a kultúrnych podujatí, organizácia súťaží, činnosť golfového klubu v triede 41, výučba nových členov klubu, poskytovanie služieb golfových ihrísk, nakladateľská činnosť okrem vydávania reklamných textov.
Vestník č. 10/2007 - str. 145

Opravy mien
(210) 637-2007
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
Vestník 11/2007 - str. 107

(210) 1266-2007
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
Vestník 11/2007 - str. 155

(210) 926-2007
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
Vestník 11/2007 - str. 129

Opravy dátumov
(111) 155200
(210) 26923
(141) 30.06.1992
Vestník č. 5/2003 - str. 291
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Zverejnené zemepisné označenia výrobkov
Číslo žiadosti: 2-2007
Názov zemepisného označenia: „Tekovský salámový syr“
Dátum podania žiadosti: 18.9.2007
Žiadateľ: Slovenský mliekarenský zväz, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, SK;
Druh produktu: Syry
Opis výrobku
Tekovský salámový syr je prírodný polotvrdý zrejúci plnotučný syr údený alebo neúdený tvaru valca s dĺžkou 30 – 32 cm,
s priemerom 9 – 9,5 cm. Vyrába sa zrážaním tepelne ošetreného mlieka a následným spracovaním syroviny do tradičného tvaru
valca. Jednotlivé valce sa po vylisovaní ručne oddeľujú, upravujú a kontrolujú. Údený druh sa po vysolení a oschnutí upravuje
údením.
Charakteristické organoleptické vlastnosti sú dané samotným tvarom valca, ktorý pripomína tvar salámy, na základe čoho
vzniklo i rozšírené pomenovanie, syr má jemnú, vláčnu a pružnú štruktúru, bez výskytu alebo s možným výskytom menších ôk
na reze. V priebehu pomerne krátkeho času zrenia syr získa mierne nakyslú, výraznú syrovo-mliečnu chuť.
Tekovský salámový syr sa na trhu ponúka balený v potravinárskej fólii; jednotlivé salámové syry sa mierne odlišujú
v hmotnosti balenia.
Zemepisná oblasť
Výroba Tekovského salámového syra sa uskutočňuje v regióne Tekov, ktorý sa rozprestiera na rozľahlých úrodných
nížinách na juhu západného Slovenska s hraničnými obcami Jur nad Hronom, Dolná Seč, Žemliarovce a na severe končí na
úpätí Štiavnických vrchov. Na východnej strane tvorí hranicu pás obcí od Uhlísk po Demandice a od Jabloňoviec až po
Krškany.
Kontakt
Ing. Jana Planková, Slovenský mliekarenský zväz, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, SK;
Prístup k špecifikácii výrobku: http://www.upv.sk/pdf/speciftekov_ek.pdf

