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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)

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
Údaje o čiastočnej priorite
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

(554) 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 a dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, premenou ktorej vznikla prihláška národnej ochrannej známky
(646) Číslo a dátum podania 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) Číslo a dátum medzinárodného zápisu
(881) Číslo a dátum zápisu ochrannej známky nahradenej medzinárodným zápisom

Poznámka:
Číslo uvádzané pred kódom (511) znamená verziu Medzinárodného triedenia tovarov a služieb na zápis ochranných známok (Niceské triedenie), podľa ktorej bola prihláška ochrannej známky zatriedená v deň jej podania na úrade. Od roku 2013 sa Niceské triedenie aktualizuje
každý rok a vstupuje do platnosti vždy 1. januára príslušného roka. Prihlášky podané v roku 2014 sa zatrieďujú podľa verzie 10. vydania
triedenia, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2014 s označením NCL (10-2014).
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Zverejnené prihlášky ochranných známok
(210)

(210)

(210)

(210)

5301-2010
5586-2012
786-2013
789-2013
818-2013
819-2013
820-2013
843-2013
871-2013
974-2013
1091-2013
1092-2013
1093-2013
1102-2013
1113-2013
1133-2013
1134-2013
1135-2013
1265-2013
1266-2013
1267-2013
1268-2013
1269-2013
1270-2013
1278-2013
1286-2013
1303-2013
1315-2013
1411-2013
1434-2013
1435-2013
1490-2013
1533-2013
1549-2013
1575-2013
1578-2013
1596-2013
1597-2013
1598-2013
1599-2013
1608-2013
1615-2013
1657-2013
1658-2013
1667-2013
1668-2013
1722-2013
1725-2013
1728-2013
1734-2013
1745-2013
1747-2013
1748-2013
1753-2013
1754-2013
1756-2013
1757-2013
1777-2013
1800-2013
1801-2013
1802-2013

1808-2013
1809-2013
1810-2013
1816-2013
1826-2013
1833-2013
1834-2013
1837-2013
1838-2013
1842-2013
1868-2013
1871-2013
1872-2013
1873-2013
1876-2013
1878-2013
1879-2013
1880-2013
1881-2013
1889-2013
1897-2013
1901-2013
1902-2013
1903-2013
1904-2013
1905-2013
1919-2013
1927-2013
1939-2013
1941-2013
1942-2013
1943-2013
1956-2013
1961-2013
1963-2013
1964-2013
1966-2013
1967-2013
1969-2013
1970-2013
1976-2013
1979-2013
1982-2013
1983-2013
1984-2013
1985-2013
1986-2013
1987-2013
1988-2013
1997-2013
2001-2013
2002-2013
2003-2013
2004-2013
2006-2013
2011-2013
2012-2013
2022-2013
2023-2013
2024-2013
2025-2013

2028-2013
2029-2013
2030-2013
2032-2013
2033-2013
2034-2013
2035-2013
2036-2013
2040-2013
2041-2013
2042-2013
2043-2013
2045-2013
2052-2013
2053-2013
2054-2013
2057-2013
2061-2013
2063-2013
2067-2013
2073-2013
2074-2013
2075-2013
2076-2013
2077-2013
2090-2013
2093-2013
2098-2013
2101-2013
2102-2013
2106-2013
2111-2013
2112-2013
2113-2013
2115-2013
2116-2013
2117-2013
2118-2013
2119-2013
2126-2013
2127-2013
2128-2013
2129-2013
2130-2013
2134-2013
2135-2013
2140-2013
2142-2013
2143-2013
2144-2013
2150-2013
2152-2013
2154-2013
2159-2013
2161-2013
2162-2013
2163-2013
2164-2013
2167-2013
2177-2013
2183-2013

2184-2013
2185-2013
2189-2013
2190-2013
2211-2013
2214-2013
2217-2013
2219-2013
2220-2013
2231-2013
2237-2013
2255-2013
2291-2013
2294-2013
2295-2013
2297-2013
2300-2013
2311-2013
2315-2013
2413-2013
5326-2013
5327-2013
5328-2013
5376-2013
5407-2013
5495-2013
5500-2013
5527-2013
5538-2013
5544-2013
5545-2013
5546-2013
5557-2013
5559-2013
5560-2013
5561-2013
5567-2013
5568-2013
5569-2013
5574-2013
5575-2013
5576-2013
5577-2013
5580-2013
5581-2013
5582-2013
5583-2013
5585-2013
5599-2013
5606-2013
5610-2013
5611-2013
5612-2013
5613-2013
5614-2013
5616-2013
5622-2013
5633-2013
5634-2013
5654-2013
5656-2013
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

5301-2010
26.4.2010
3, 5
3 - Kozmetické výrobky, najmä krémy.
5 - Vitamínové prípravky, dietetické nápoje a detské sirupy upravené na lekárske účely, pastilky
na farmaceutické účely.

(540) RAKYTNÍČEK
(731) Svátová Terézia, Ing., Na Veselí 26, 140 00 Praha, CZ;
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5586-2012
30.8.2012
6
6 - Potravinové alebo nápojové plechovky s hermeticky uzatvorenou jednotkou výmeny tepla trvalo zabezpečenou vnútri a v styku s potravinami
alebo nápojmi.

(540) CHILL CAN
(731) Joseph Company International, Inc., 1711 Langley Avenue, Irvine, California 92614, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

786-2013
2.5.2013
35, 41, 42
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín
na reklamné účely; marketing; marketingové štúdie; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; online reklama na počítačovej komunikačnej
sieti; tvorba reklamných filmov; uverejňovanie
reklamných textov; spracovanie textov.
41 - Fotografovanie; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov.
42 - Grafické dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti
počítačových programov; poradenstvo pri tvorbe
webových stránok.

(540) Big Name
(731) Big Name s.r.o., Jasovská 19, 851 07 Bratislava,
SK;
(740) Steiniger Ondrej, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

789-2013
2.5.2013
9, 11, 35, 42
9 - LED diódy, lasery, s výnimkou laserov na lekárske účely; regulátory osvetlenia; elektronické
diáre; elektronické časopisy stiahnuté z telekomunikačnej siete; elektronické periodiká a knihy
v elektronickej podobe stiahnuté z telekomunikačnej siete; elektronické encyklopédie a slovníky stiahnuté z telekomunikačnej siete; elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej
siete; súvisiaci softvér a hardvér vrátane elektronických multimediálnych aplikácií, multimediálnych alebo informačných katalógov a aplikácií
na prezeranie, spracovávanie alebo uchovávanie
dát v elektronickej podobe; nahrané a nenahrané
nosiče záznamov zvuku a obrazu; optické nosiče

91

údajov; elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia); elektronický vreckový slovník
- prekladový stiahnutý z telekomunikačnej siete;
počítačový softvér; počítačový softvér využívaný
pre globálnu počítačovú sieť (internet); elektronické dáta, bázy dát, databázové produkty stiahnuté z telekomunikačnej siete; databázové systémy (softvér); informácie a záznamy v elektronickej podobe bez ohľadu na to, či sú uložené na
samostatných nosičoch a/alebo v rámci dátových,
informačných či telekomunikačných sietí; karty
pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch),
kompaktné disky, magnetické disky, nahrané
operačné programy, nahrané počítačové programy, nahrané a nenahrané nosiče záznamov zvuku
a obrazu; prehrávač kompaktných diskov; prístroje na reprodukciu obrazu aj zvuku.
11 - Svietidlá, automobilové svietidlá, osvetľovacie prístroje a zariadenia, banské lampy, baterky (svietidlá), bezpečnostné lampy, klimatizačné
zariadenia, čelové svietidlá (na batérie), bicyklové svetlá a svietidlá, lampáše, lampióny.
35 - Maloobchodná činnosť s automobilmi, nákladnými autami a náhradnými súčiastkami do
automobilov a s autopríslušenstvom, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie
výstav na komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo
v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií, predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja, prenájom reklamných materiálov, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky), sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie uvedených
služieb, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a reklamných periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných
alebo náborových textov, zásielkové reklamné
služby, zbieranie údajov do počítačových databáz,
zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
42 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
svetelných systémov, kalibrácia svetelných zariadení a systémov, štúdie technických projektov,
uskutočňovanie laserových a termografických meraní, skúšky materiálov, priemyselné dizajnérstvo;
projektová činnosť; prevod (konverzia) dokumentov, dát či iných údajov fyzických médií na
elektronické médiá; grafické dizajnérstvo; navrhovanie (priemysel dizajn); odborné poradenstvo
týkajúce sa návrhu a vývoja počítačov a príslušenstva k nim; poradenské a v oblasti návrhu
a vývoja hardvéru a softvéru; výskum a vývoj
nových výrobkov (pre zákazníkov); prenájom
počítačov; servis počítačových programov; počítačové programovanie; prenájom počítačového
softvéru; tvorba softvéru; návrhy, štruktúrovanie
a programovanie či iné vytváranie počítačových
programov a počítačových systémov, najmä programového vybavenia internetových, intranetových či iných sieťových serverov, serverových
staníc a systémov vrátane ich inštalácie, zavá-
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dzania, aktualizácie a údržby; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie báz dát,
iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie, inštaláciu, zavádzanie, aktualizáciu a údržbu; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či
iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a násteniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií
vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie
a údržby; hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové počítačové
stránky a nástenky (webpages a websites) alebo
hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) v rámci týchto stránok či násteniek; hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či
intranetové aplikácie; prevod (konverzia) počítačových programov, dát či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných
formátov; prevod (konverzia) dokumentov, dát či
iných údajov z fyzických médií na elektronické
médiá; aktualizovanie počítačových programov;
hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); návrh počítačových systémov;
obnovovanie počítačových databáz; zhotovovanie kópií počítačových programov; analýzy počítačových systémov; vytváranie a udržiavanie
webových stránok pre zákazníkov.

(540)

(731) Goldenfish Lighting s.r.o., Bašťovanského 13,
040 22 Košice, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

818-2013
10.5.2013
35, 36
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; realitné služby.

(540) SPORTBOX
(731) DOXXbet, s.r.o., Bottova 38/7, 010 01 Žilina, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

819-2013
10.5.2013
35, 36
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; realitné služby.

(540) Každý môže vyhrať
(731) DOXXbet, s.r.o., Bottova 38/7, 010 01 Žilina, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

820-2013
10.5.2013
35, 36
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; realitné služby.

(540) Slovak Poker Tour
(731) DOXXbet, s.r.o., Bottova 38/7, 010 01 Žilina, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

843-2013
14.5.2013
35, 36, 37, 43
35 - Administratívna správa hotelov; marketing;
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; odborné
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo;
poradenstvo v obchodnej činnosti; prenájom fotokopírovacích strojov; reklama; účtovníctvo;
fakturácia; dražby; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; prenájom kancelárskych strojov
a zariadení; obchodná správa licencií výrobkov
a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov
v komunikačných médiách pre maloobchod; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; hospodárske, ekonomické predpovede; marketingové
štúdie; príprava miezd a výplatných listín; nábor
zamestnancov; poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií; obchodné alebo podnikové audity (revízie účtov); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; obchodné odhady; poradenstvo pri vedení podnikov; organizovanie
výstav na komerčné alebo reklamné účely; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; reklamné agentúry; pomoc
pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; služby outsourcingu; vyhľadávanie sponzorov.
36 - Faktoring; finančný lízing; finančný manažment; vedenie nájomných domov; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľnosti; správa nehnuteľností; správcovstvo; vyberanie nájomného; sprostredkovanie
poistenia; sprostredkovanie na burze cenných
papierov; pôžičky (finančné úvery); záručné pôžičky; ubytovacie kancelárie (podnájom); vydávanie cenných papierov; finančné poradenstvo;
finančné služby; finančné informácie; kapitálové
investície; klíring (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov, bezhotovostné platenie).
37 - Údržba bazénov; prenájom čistiacich strojov; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych
strojov a zariadení; murárske práce; prenájom
bagrov a rýpadiel; prenájom buldozérov; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom
stavebných žeriavov; stavba a opravy skladov;
stavebné informácie; stavebné poradenstvo; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor;
inštalácia, údržba a opravy strojov; sadrovanie;
utesňovanie stavieb; žehlenie bielizne; tesárske
služby; inštalácia okien a dverí.
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie);
hotelierske služby; kaviarne; poskytovanie hotelového ubytovania; prenájom prechodného ubytovania; prenájom prenosných stavieb; prenájom
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prístrojov na varenie a pečenie; rezervácia hotelov; rezervácia prechodného ubytovania; samoobslužné reštaurácie; penzióny; prenájom prednáškových sál; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; reštaurácie (jedálne).

nie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), vylepovanie plagátov, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby), produkcia filmov s výnimkou reklamných, formátovanie textov nie na reklamné účely,
fotografická reportáž, fotografovanie, informácie
o možnostiach rekreácie, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní,
výchovno-zábavné klubové služby, vydávanie
kníh, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, služby nahrávacích štúdií, organizovanie a vedenie koncertov,
organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie a vedenie
tvorivých dielní (výučba), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie
plesov, organizovanie predstavení (manažérske
služby), organizovanie súťaži (vedomostných alebo zábavných), organizovanie súťaží krásy, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, písanie textov (okrem reklamných),
plánovanie a organizovanie večierkov, poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania), produkcia filmov s výnimkou
reklamných, redigovanie scenárov, reportérske
služby, rezervácia vstupeniek, rozhlasová zábava,
výroba rozhlasových a televíznych programov,
školenie, televízna zábava, zverejňovanie textov
(okrem reklamných), tvorba divadelných alebo
iných predstavení, tvorba rozhlasových a televíznych programov, tvorba videofilmov, predaj vstupeniek na zábavné predstavenia, online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, zábava, živé predstavenia, vyučovanie,
vzdelávanie, vzdelávacie služby.

(540)

(591) červená
(731) ESIN group, a.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

871-2013
17.5.2013
16, 35, 41
16 - Brožované knihy, brožúry, časopisy (periodiká), etikety s výnimkou textilných, fotografie
(tlačoviny), grafické znaky, grafické zobrazenia,
grafiky, hárky papiera, katalógy, knihársky materiál, knihy, komiksy, listový papier, nákresy, nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, písacie nástroje, noviny, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obežníky,
oznámenia (papiernický tovar), papierové podložky pod poháre, periodiká, plagáty, príručky,
prospekty, publikácie, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky, ročenky, samolepky, samolepky pre
domácnosť a na kancelárske účely, tlačivá, tlačové písmo, tlačoviny, papierové alebo kartónové
vývesné tabule, záložky do kníh, zoznamy.
35 - Administratívne spracovanie obchodných
objednávok, reklamné agentúry, aktualizovanie
reklamných materiálov, fotokopírovacie služby,
grafická úprava tlačovín na reklamné účely, obchodné alebo podnikateľské informácie, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod, kopírovanie alebo rozmnožovanie
dokumentov, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácii, obchodné informácie a rady spotrebiteľom, administratívne spracovanie obchodných
objednávok, obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov, organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, podpora predaja
(pre tretie osoby), služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby), prenájom reklamných
materiálov, prenájom reklamných plôch, príprava
inzertných stĺpcov, public relations, reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti,
reklamné agentúry, aktualizovanie reklamných
materiálov, rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky),
rozširovanie reklamných oznamov, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov,
rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, rozširovanie vzoriek tovarov, sekretárske služby, vyhľadávanie sponzorov, spracovanie textov, televízna reklama, obchodný manažment v oblasti umenia, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vyhľadáva-
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(540)

(591) zelená, žltá, čierna
(731) PUBLISHING HOUSE, a.s., Jána Milca 6, 010 01
Žilina, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

974-2013
4.6.2013
29, 30, 32, 33, 34, 35, 39
29 - Mäso, hydina nie živá, konzervované ovocie
a zelenina, oleje, tuky, mlieko a výrobky z mlieka, vajcia, džemy, kompóty.
30 - Múka, prípravky z obilnín, cukor, kakao,
káva, čaj, chlieb, pečivo, omáčky na ochutenie,
korenie, med, droždie, horčica, ocot, soľ, cukrárske
polevy, cukrovinky.
32 - Nealkoholické nápoje, minerálne vody, ovocné nápoje a ovocné šťavy, pivo, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Tabak a tabakové výrobky, fajčiarske potreby s výnimkou potrieb z drahých kovov, zápalky.
35 - Reklama, propagačná činnosť, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodná administratí-
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va, kancelárske práce, reklamné služby s využitím „Direct mailing“, prieskum trhu a marketing;
maloobchodné služby s tovarmi, ktoré sú uvedené v triedach 29, 30, 32 a triede 33.
39 - Doprava, balenie a skladovanie tovaru.

(540) Staromestské kurča
(731) DALTON, spol. s r.o., Napájadlá 1/A, 042 47
Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1091-2013
25.6.2013
7, 9, 37, 40, 41, 42
7 - Dopravníky ako stroje; kovoobrábacie stroje;
lisy (priemyselné stroje); manipulátory (stroje);
manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie); nakladacie rampy; nosné konzoly pre stroje; obrábacie stroje; pásové dopravníky; píly (stroje); pneumatické dopravníky; pneumatické transportéry; podstavce strojov, stojany; rezacie stroje; roboty (stroje); roboty pre obrábacie stroje;
valce ako časti strojov; vodiace zariadenia (časti
strojov); zdvíhacie zariadenia; žeriavy; elektrické
zváračky (stroje).
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; elektrické drôty; elektrické káble; elektrické zariadenia na diaľkové
ovládanie priemyselných procesov; počítačový
softvér; riadiace panely (elektrina); rozvodné panely (elektrina); rozvodné skrine, spínacie skrine
(elektrina).
37 - Údržba a oprava budov (stavieb); obkladanie
fasád; kladenie dlažieb a obkladov; montáž obkladov; demolačné služby; inštalačné služby;
montovanie lešení; inštalácia strojového zariadenia; inštalácia regálov; oprava elektrických spotrebičov; inštalácia elektrických generátorov; opravy elektrických generátorov a veterných turbín;
služby rozvodu elektrických káblov; stavebný
dozor; stavebné informácie; izolovanie stavieb;
klampiarstvo a inštalatérstvo; informácie o opravách; prenájom stavebných strojov a zariadení;
stavebníctvo (stavebná činnosť); inštalácia strojov; opravy strojov.
40 - Zváranie; spájanie materiálov (pre tretie osoby); montovanie na objednávku (pre tretie osoby).
41 - Vzdelávanie; organizovanie stretnutí v oblasti vzdelávania; poskytovanie školenia a vzdelávania; sympóziá v oblasti vzdelávania; organizovanie zábavných programov; tvorba zábavných
programov; organizovanie spoločenských podujatí (gala slávností); organizovanie športových udalostí; organizovanie súťaží (vedomostných alebo
zábavných); organizovanie umeleckých súťaží;
organizovanie súťaží na kultúrne účely; organizovanie súťaží na školiace účely; zverejňovanie
textov (okrem reklamných).
42 - Projektovanie; architektonické poradenstvo;
počítačové programovanie; tvorba softvéru; údržba počítačového softvéru; tvorba a udržiavanie
webových stránok (pre zákazníkov); poradenstvo
pri tvorbe webových stránok; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); vedecký výskum; technický výskum; analýzy počítačových systémov.

(540)

(591) svetlomodrá, tmavomodrá, sivá
(731) LUMACO, s.r.o., Skalité 885, 023 14 Skalité, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1092-2013
25.6.2013
7, 9, 37, 40, 41, 42
7 - Dopravníky ako stroje; kovoobrábacie stroje;
lisy (priemyselné stroje); manipulátory (stroje);
manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie); nakladacie rampy; nosné konzoly pre
stroje; obrábacie stroje; pásové dopravníky; píly
(stroje); pneumatické dopravníky; pneumatické
transportéry; podstavce strojov, stojany; rezacie
stroje; roboty (stroje); roboty pre obrábacie stroje; valce ako časti strojov; vodiace zariadenia
(časti strojov); zdvíhacie zariadenia; žeriavy;
elektrické zváračky (stroje).
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; elektrické drôty; elektrické káble; elektrické zariadenia na diaľkové
ovládanie priemyselných procesov; počítačový
softvér; riadiace panely (elektrina); rozvodné panely (elektrina); rozvodné skrine, spínacie skrine
(elektrina).
37 - Údržba a oprava budov (stavieb); obkladanie
fasád; kladenie dlažieb a obkladov; montáž obkladov; demolačné služby; inštalačné služby; montovanie lešení; inštalácia strojového zariadenia;
inštalácia regálov; oprava elektrických spotrebičov; inštalácia elektrických generátorov; opravy
elektrických generátorov a veterných turbín; služby rozvodu elektrických káblov; stavebný dozor;
stavebné informácie; izolovanie stavieb; klampiarstvo a inštalatérstvo; informácie o opravách;
prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); inštalácia strojov; opravy strojov.
40 - Zváranie; spájanie materiálov (pre tretie osoby); montovanie na objednávku (pre tretie osoby).
41 - Vzdelávanie; organizovanie stretnutí v oblasti vzdelávania; poskytovanie školenia a vzdelávania; sympóziá v oblasti vzdelávania; organizovanie zábavných programov; tvorba zábavných
programov; organizovanie spoločenských podujatí (gala slávností); organizovanie športových
udalostí; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie umeleckých súťaží; organizovanie súťaží na kultúrne účely; organizovanie súťaží na školiace účely; zverejňovanie
textov (okrem reklamných).
42 - Projektovanie; architektonické poradenstvo;
počítačové programovanie; tvorba softvéru; údržba počítačového softvéru; tvorba a udržiavanie
webových stránok (pre zákazníkov); poradenstvo
pri tvorbe webových stránok; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); vedecký výskum; technický výskum; analýzy počítačových systémov.
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(540)

(540) LUMACO
(731) LUMACO, s.r.o., Skalité 885, 023 14 Skalité, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

(591) svetlomodrá, tmavomodrá, sivá
(731) LUMACO, s.r.o., Skalité 885, 023 14 Skalité, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
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1093-2013
25.6.2013
7, 9, 37, 40, 41, 42
7 - Dopravníky ako stroje; kovoobrábacie stroje;
lisy (priemyselné stroje); manipulátory (stroje); manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie); nakladacie rampy; nosné konzoly pre stroje;
obrábacie stroje; pásové dopravníky; píly (stroje); pneumatické dopravníky; pneumatické transportéry; podstavce strojov, stojany; rezacie stroje; roboty (stroje); roboty pre obrábacie stroje;
valce ako časti strojov; vodiace zariadenia (časti
strojov); zdvíhacie zariadenia; žeriavy; elektrické
zváračky (stroje).
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; elektrické drôty; elektrické káble; elektrické zariadenia na diaľkové
ovládanie priemyselných procesov; počítačový
softvér; riadiace panely (elektrina); rozvodné panely (elektrina); rozvodné skrine, spínacie skrine
(elektrina).
37 - Údržba a oprava budov (stavieb); obkladanie
fasád; kladenie dlažieb a obkladov; montáž obkladov; demolačné služby; inštalačné služby; montovanie lešení; inštalácia strojového zariadenia;
inštalácia regálov; oprava elektrických spotrebičov; inštalácia elektrických generátorov; opravy
elektrických generátorov a veterných turbín; služby rozvodu elektrických káblov; stavebný dozor;
stavebné informácie; izolovanie stavieb; klampiarstvo a inštalatérstvo; informácie o opravách; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); inštalácia strojov; opravy
strojov.
40 - Zváranie; spájanie materiálov (pre tretie osoby); montovanie na objednávku (pre tretie osoby).
41 - Vzdelávanie; organizovanie stretnutí v oblasti vzdelávania; poskytovanie školenia a vzdelávania; sympóziá v oblasti vzdelávania; organizovanie zábavných programov; tvorba zábavných
programov; organizovanie spoločenských podujatí (gala slávností); organizovanie športových udalostí; organizovanie súťaží (vedomostných alebo
zábavných); organizovanie umeleckých súťaží;
organizovanie súťaží na kultúrne účely; organizovanie súťaží na školiace účely; zverejňovanie
textov (okrem reklamných).
42 - Projektovanie; architektonické poradenstvo;
počítačové programovanie; tvorba softvéru; údržba počítačového softvéru; tvorba a udržiavanie
webových stránok (pre zákazníkov); poradenstvo
pri tvorbe webových stránok; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); vedecký výskum; technický výskum; analýzy počítačových systémov.

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1102-2013
27.6.2013
6, 7, 12
6 - Kovové čapy; mastiace čapy; kovové dielce;
kovové dýzy; kovové kolená na potrubie; kovové
kolíky; kovové lamely; kovové vložky; tenké doštičky; kovové matice; medené krúžky; pružiny
(železiarsky tovar); hliník; zliatiny obyčajných kovov; primárne hliníkové zliatiny; sekundárne hliníkové zliatiny; hliníkové predzliatiny; lisované
hliníkové profily; ťahané hliníkové rúrky; kovové rúry; hliníkové rúry; alobal (hliníková fólia);
hliníkový drôt; hliníkové profily; odliatky najmä
z oceľoliatiny, sivej liatiny a neželezných kovov;
oceľ najmä neupokojená, ťažná a hlbokoťažná;
oceľ ako polotovar; pásová oceľ; oceľové plechy
a pásy, morené, opieskované, lístočkové, ryhované, pocínované, pozinkované, pohliníkované,
smaltované, lakované, plastované; ohýbané kovové profily, najmä otvorené, uzavreté; kovové
vlnité plechy; kovové štetovnice; oceľové konštrukcie, najmä stavebné, mostové a špeciálne;
kovové zvárané rúry izolované a neizolované;
drôt; drôtené pletivo; drôty z obyčajných kovov
(okrem poistkových drôtov); drôty zo zliatin obyčajných kovov; oceľové palety; kovové káblové
bubny; kovové dlaždice; náhradné dielce a súčiastky patriace do tejto triedy; kovové armatúry
(fitingy) pre potrubia na stlačený vzduch; baliace
fólie kovové; kovové konštrukcie na bazény;
bezpečnostné reťaze kovové; bezpečnostné schránky; kovové bicyklové zariadenia na parkovanie;
brány kovové; plechy; dielce kovové (stavebné);
dlažba kovová; domové zvončeky s výnimkou
elektrických; kovové držadlá, rukoväti; kľučky
kovové; dvere kovové; kovové klapky drenážnych rúrok; kovové ventily drenážnych rúrok;
kovové klapky (nie časti strojov); kovové ventily
vodovodné; kovové vzduchovody pre ventilačné
a klimatizačné zariadenia; klince; kolíky kovové;
komínové nadstavce kovové; komínové rúry kovové; kovové komíny; dymovody kovové; kontajnery kovové; kovania na dvere; kovania na
okná; kovanie na nábytok; kovové obruče; škatule kovové; kľučky dverí kovové; kľúče; kovové
spojky a príchytky na káble a rúry; nádrže kovové; objímky; prstence; oceľové laná; oceľové
stožiare; oceľové rúrky; oceľový drôt; ostnatý
drôt; pokladničky; poštové schránky kovové;
preklady kovové; kovové pánty; kovové závesy;
reťaze kovové; rímsy kovové; skoby kovové;
spojovacie plechy; spájkovacie plechy; spájkovací drôt; kovové sudy; kovové rúry na ventilačné
a klimatizačné zariadenia; kovové ventily (nie
časti strojov); kovové klapky drenážnych rúrok;
klapky vodovodné kovové; vodovodné potrubia
kovové; kovové potrubia a rúry na zariadenia
ústredného kúrenia; kovové značky s výnimkou
svetelných a mechanických; škridly kovové; žalúzie kovové; drobný železiarsky tovar; kovový
spojovací materiál; zápustky kovové; háčiky (železiarsky tovar); kovové podpery a konzoly pre
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stavebníctvo; stĺpy kovové pre stavebníctvo; kovové nosníky; kovové obloženie stavieb; priečok
a stien; kovové stavebné dielce; kovový stavebný
materiál; oceľové konštrukcie; kovové okná; kovové okenice; kovové okenné rámy; kovové
stropy; kovové stropné dosky; kovové stupne
(schody); neelektrické otvárače a zatvárače dverí;
plomby; kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; stavby kovové prenosné; stavebné
konštrukcie kovové; kovové stavebné kovania;
kovové tyče; kovové inzertné stĺpy; kokily; kovové koľajnice; kovové obruče patriace do tejto
triedy; kovové reťaze; kovové spriahadlá na reťaze; kovové krúžky patriace do tejto triedy; netepaná alebo čiastočne tepaná liatina; kovové matice; nákovy; kovové nity; kovové nosníky; plechové obaly; kovové objímky; kovové obloženie;
kovové obruče patriace do tejto triedy; pancierové plechy; kovové piliny; plech; kovové pletivo;
kovové podvaly; kovové rošty; kovové zárubne;
kovové cestné zvodidlá; kovové debnenie; kovové konštrukcie; kovové kostry budov; kovové
stavebné dielce; kovové strešné krytiny; kovové
strešné uholníky; vonkajšie plášte budov (kovové); kovové obruče patriace do tejto triedy; kovové prefabrikáty; kovové laná; kovové lávky;
lejárske formy (kovové); kovové lešenia; kovové
maltovnice; kovové nosníky; oceľové konštrukcie; kovové podpery; kovové poklopy; preklady
kovové; kovové priečky; priehradové konštrukcie
(kovové); kovové stavebné panely; vypúšťacie
rúry kovové; odvodňovacie rúry kovové; drenážne rúry kovové; kovové žľaby.
7 - Piesty motorov; štartéry motorov a hnacích
strojov; zapaľovacie induktory do motorov; alternátory; piestové časti; čerpadlá (ako časti strojov,
motorov a hnacích strojov); čerpadlá (časti strojov); 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 (časti strojov); kľuky (časti
strojov); 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
(ako časti strojov); objímky na mazanie (časti strojov); membrány čerpadiel; miešačky; piesty motorov; nakladacie výložníky; ručné nástroje a náradie na iný než ručný pohon; nástroje ako časti
strojov; nosné konzoly na stroje; nože ako časti
strojov; krúžky na mazanie (častí strojov); ochranné kryty strojov; odlučovače oleja; odlučovače
vody (separátory); ojnice na stroje; motory a hnacie stroje; ovládacie káble strojov, motorov a hna-

cích strojov; palivové konvertory do zážihových
motorov; piesty ako časti strojov; ploché spätné
ventily, záklopky (ako časti strojov); plunžery
(časti strojov); 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; 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;
vstrekovanie 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; zdvíhacie zariadenia; zdviháky (stroje); stroje na zemné práce, exkavátory; žeraviace sviečky do naftových motorov.
12 - 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) MAGSTART
(731) GLOBAL RESOURCE s. r. o., Tulská 1358/6,
960 01 Zvolen, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1113-2013
28.6.2013
16
16 - Kancelárske potreby s výnimkou nábytku;
písacie alebo kresliace a rysovacie zošity a knihy; zošity; kartotéky; gumy na gumovanie; kalendáre; vlajky a zástavky z papiera; vreckové
kalendáre; knihy; komiksy; noviny; časopisy (periodiká); publikácie; diáre; tlačoviny; fotografie;
knihársky materiál; predmety papiernického tovaru a kancelárskych potrieb; lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; umelecké, výtvarnícke materiály; štetce; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); inštruktážne,

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
vzdelávacie a vyučovacie materiály (okrem prístrojov); materiály z plastu na balenie (nezahrnuté v iných triedach); tlačové písmo; tlačiarenské
štočky; papier; kartóny, lepenky; škatule z lepenky alebo papiera; plagáty, pútače; obrázkové
a výstrižkové albumy; albumy; nákupné karty
okrem hracích, vizitky, pohľadnice; prospekty,
letáky, brožúrky; písacie potreby a nástroje; rytiny alebo litografické umelecké práce; vzory pre
krajčírstvo; potreby a nástroje na kreslenie a rysovanie; papierové vreckovky; papierové uteráky
na tvár; prestierania na stôl a obrusy z papiera;
vrecká a tašky (obálky, vrecká) z papiera alebo
plastu na balenie; vrecia na odpadky z papiera
alebo plastu; školské peračníky a puzdrá na ceruzky.
(540)

(731) SOCIETE DU TOUR DE FRANCE, 253 QUAI
DE LA BATAILLE DE STALINGRAD, 92130
ISSY LES MOULINEAUX, FR;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1133-2013
3.7.2013
9, 12, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42
9 - Elektrické vedecké prístroje; počítačový softvér na použitie v kanceláriách požičovní vozidiel
používaný na sledovanie rezervácií a vozidiel
a zachovanie a udržiavanie údajov o vozidlách,
zákazníkoch a prenájme a požičiavanie vozidiel;
počítačový softvér týkajúci sa záznamov o prenájme a požičiavaní vozidiel; softvér na stiahnutie
vo forme mobilnej aplikácie na prenájom a požičiavanie vozidiel a pre lízingové služby; Global
Positioning System (GPS); interaktívne počítačové kiosky obsahujúce počítače, počítačový
hardvér, počítačové periférie a počítačový operačný softvér na použitie v prenajatých a požičiavaných vozidlách a pre lízingové služby; navigačné prístroje vozidiel; satelitné prijímače a rádiá; telekomunikačný hardvér a hardvér pre dátové siete, najmä zariadenia pre dopravu a agregáciu hlasovej, dátovej a videokomunikácie cez
početné sieťové infraštruktúry a komunikačné
protokoly.
12 - Dopravné prostriedky; automobily; autobusy
a ich konštrukčné časti; rámčeky na štátne poznávacie značky; motorové vozidlá, najmä automobily, nákladné autá, dodávky, športové úžitkové vozidlá (SUV) a ich konštrukčné časti,
obytné prívesy, návesy.
16 - Papiernický tovar a tlačoviny; brožúry pre
oblasť cestovania, prenájmu a požičiavanie vozidiel, prepravy; kalendáre, časopisy zamerané na
cestovanie; perá (kancelárske potreby); turistické
propagačné materiály (tlačoviny); tlačený cestov-
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ný sprievodca; mapy; tlačivá; tlačoviny, najmä
papierové samolepky, papierové oznámenia a cedule, knihy, manuály, učebné osnovy a plány,
bulletiny, informačné letáky, karty a brožúry pre
oblasť cestovania, prenájmu a požičiavania vozidiel a dopravy.
35 - Reklamné a obchodné služby; obchodná administratíva v oblasti dopravy a doručovania; služby verným zákazníkom a služby zákazníckych
klubov na komerčné, propagačné a/alebo reklamné účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti
pri zakladaní a/alebo prevádzkovaní zariadení
a služieb týkajúcich sa prenájmu a požičiavaniu
vozidiel a lízingových služieb; online maloobchodné služby s motorovými vozidlami; poskytovanie motivačných stimulujúcich programov
a odmien pre zákazníkov prostredníctvom vydávania a spracovania vernostných bodov za a na
online nákup výrobkov a služieb spoločnosti, poskytovanie motivačných stimulujúcich programov
a odmien pre zákazníkov prostredníctvom vydávania a spracovania vernostných kupónov za a na
časté používanie služieb a výrobkov zúčastnených spoločností (propagácia a podpora predaja);
obchodná správa a riadenie zmluvných vozidiel
pre verejný sektor; poskytovanie prepravnej dokumentácie súvisiacej s riadením a správou prepravných služieb pre iných.
36 - Poskytovanie poukážok a potvrdení na úhrady nákladov na dopravu (finančné služby); lízing
osobných automobilov, nákladných automobilov,
dopravných prostriedkov; lízing dodávok; leasing
Global Positioning System (GPS) zariadení na
navigačné účely.
37 - Opravy motorových vozidiel pri poruchách
a nehodách; výmena prepichnutých pneumatík;
poskytovanie núdzového množstva paliva a naštartovanie automobilu s vybitou batériou.
39 - Dopravné a skladovacie služby; usporiadanie cestovných zájazdov; autobusová doprava;
prenájom a požičiavania vozidiel; automobilová
doprava a doprava automobilov; služby vodičov;
koordinácia cestovania a zájazdov pre jednotlivcov a skupiny; odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; doručovacie služby; prenájom, požičiavanie osobných automobilov, nákladných automobilov, dopravných prostriedkov;
prepravné rezervačné služby; online prepravné
rezervačné služby; osobná doprava; preprava cestujúcich; poskytovanie informácií o cestovaní
a poskytovanie informácií ohľadom cestovania
počítačom; poskytovanie cestovných informácií;
rezervačné služby na prenájom, požičiavanie
osobných áut; prenájom, požičiavanie dodávok;
prenájom, požičiavanie Global Positioning System (GPS) zariadení na navigačné účely; prenájom, požičiavanie nákladných vozidiel; konzultačné služby na prepravu a dopravu; prepravné
a dopravné poradenstvo; informácie o preprave
a doprave; služby cestovnej kancelárie, najmä s rezerváciami na dopravu a prepravu; dopravné a prepravné rezervácie; cestovné kluby; plánovanie
cestovných trás; služby riadenia vozidla; riadenie
a správa prepravných služieb, najmä plánovanie
a koordinácia prepravy osôb pre iných.
41 - Vzdelávanie a zábava; výchovno-zábavné klubové služby.
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kytovanie motivačných stimulujúcich programov
a odmien pre zákazníkov prostredníctvom vydávania a spracovania vernostných kupónov za a na
časté používanie služieb a výrobkov zúčastnených spoločností (propagácia a podpora predaja);
obchodná správa a riadenie zmluvných vozidiel
pre verejný sektor; poskytovanie prepravnej dokumentácie súvisiacej s riadením a správou prepravných služieb pre iných.
36 - Poskytovanie poukážok a potvrdení na úhrady nákladov na dopravu (finančné služby); lízing
osobných automobilov, nákladných automobilov,
dopravných prostriedkov; lízing dodávok; leasing
Global Positioning System (GPS) zariadení na
navigačné účely.
37 - Opravy motorových vozidiel pri poruchách
a nehodách; výmena prepichnutých pneumatík;
poskytovanie núdzového množstva paliva a naštartovanie automobilu s vybitou batériou.
39 - Dopravné a skladovacie služby; usporiadanie cestovných zájazdov; autobusová doprava;
prenájom a požičiavania vozidiel; automobilová
doprava a doprava automobilov; služby vodičov;
koordinácia cestovania a zájazdov pre jednotlivcov a skupiny; odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; doručovacie služby; prenájom, požičiavanie osobných automobilov, nákladných automobilov, dopravných prostriedkov;
prepravné rezervačné služby; online prepravné
rezervačné služby; osobná doprava; preprava cestujúcich; poskytovanie informácií o cestovaní
a poskytovanie informácií ohľadom cestovania
počítačom; poskytovanie cestovných informácií;
rezervačné služby na prenájom, požičiavanie osobných áut; prenájom, požičiavanie dodávok; prenájom, požičiavanie Global Positioning System
(GPS) zariadení na navigačné účely; prenájom,
požičiavanie nákladných vozidiel; konzultačné
služby na prepravu a dopravu; prepravné a dopravné poradenstvo; informácie o preprave a doprave; služby cestovnej kancelárie, najmä s rezerváciami na dopravu a prepravu; dopravné a prepravné rezervácie; cestovné kluby; plánovanie
cestovných trás; služby riadenia vozidla; riadenie
a správa prepravných služieb, najmä plánovanie
a koordinácia prepravy osôb pre iných.
41 - Vzdelávanie a zábava; výchovno-zábavné
klubové služby.
42 - Vedecké služby; návrh a vývoj počítačového
softvéru; tvorba a udržiavanie webových stránok
pre zákazníkov (s technológiou umožňujúcou používateľom rezervovať a objednávať zájazdy a pobyty).

42 - Vedecké služby; návrh a vývoj počítačového
softvéru; tvorba a udržiavanie webových stránok
pre zákazníkov (s technológiou umožňujúcou
používateľom rezervovať a objednávať zájazdy
a pobyty).
(540)

(731) Wizard Co., Inc., 6 Sylvan Way, Parsippany, New
Jersey 07054, US;
(740) AK SUCHOŇOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Banská Bystrica, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1134-2013
3.7.2013
9, 12, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42
9 - Elektrické vedecké prístroje; počítačový softvér na použitie v kanceláriách požičovní vozidiel
používaný na sledovanie rezervácií a vozidiel
a zachovanie a udržiavanie údajov o vozidlách,
zákazníkoch a prenájme a požičiavanie vozidiel;
počítačový softvér týkajúci sa záznamov o prenájme a požičiavaní vozidiel; softvér na stiahnutie
vo forme mobilnej aplikácie na prenájom a požičiavanie vozidiel a na lízingové služby; Global
Positioning System (GPS); interaktívne počítačové kiosky obsahujúce počítače, počítačový hardvér, počítačové periférie a počítačový operačný
softvér na použitie v prenajatých a požičiavaných
vozidlách a na lízingové služby; navigačné prístroje vozidiel; satelitné prijímače a rádiá; telekomunikačný hardvér a hardvér pre dátové siete,
najmä zariadenia na dopravu a agregáciu hlasovej, dátovej a videokomunikácie cez početné sieťové infraštruktúry a komunikačné protokoly.
12 - Dopravné prostriedky; automobily; autobusy
a ich konštrukčné časti; rámčeky na štátne poznávacie značky; motorové vozidlá, najmä automobily, nákladné autá, dodávky, športové úžitkové vozidlá (SUV) a ich konštrukčné časti,
obytné prívesy, návesy.
16 - Papiernický tovar a tlačoviny; brožúry pre
oblasť cestovania, prenájmu a požičiavanie vozidiel, prepravy; kalendáre, časopisy zamerané na
cestovanie; perá (kancelárske potreby); turistické
propagačné materiály (tlačoviny); tlačený cestovný sprievodca; mapy; tlačivá; tlačoviny, najmä
papierové samolepky, papierové oznámenia a cedule, knihy, manuály, učebné osnovy a plány,
bulletiny, informačné letáky, karty a brožúry pre
oblasť cestovania, prenájmu a požičiavania vozidiel a dopravy.
35 - Reklamné a obchodné služby; obchodná administratíva v oblasti dopravy a doručovania; služby verným zákazníkom a služby zákazníckych
klubov na komerčné, propagačné a/alebo reklamné účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti
pri zakladaní a/alebo prevádzkovaní zariadení
a služieb týkajúcich sa prenájmu a požičiavaniu
vozidiel a lízingových služieb; online maloobchodné služby s motorovými vozidlami; poskytovanie motivačných stimulujúcich programov
a odmien pre zákazníkov prostredníctvom vydávania a spracovania vernostných bodov za a na
online nákup výrobkov a služieb spoločnosti, pos-

(540) AVIS
(731) Wizard Co., Inc., 6 Sylvan Way, Parsippany, New
Jersey 07054, US;
(740) AK SUCHOŇOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Banská Bystrica, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1135-2013
3.7.2013
9, 12, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42
9 - Elektrické vedecké prístroje; počítačový softvér na použitie v kanceláriách požičovní vozidiel
používaný na sledovanie rezervácií a vozidiel
a zachovanie a udržiavanie údajov o vozidlách,
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zákazníkoch a prenájme a požičiavanie vozidiel;
počítačový softvér týkajúci sa záznamov o prenájme a požičiavaní vozidiel; softvér na stiahnutie
vo forme mobilnej aplikácie na prenájom a požičiavanie vozidiel a na lízingové služby; Global
Positioning System (GPS); interaktívne počítačové kiosky obsahujúce počítače, počítačový hardvér, počítačové periférie a počítačový operačný
softvér na použitie v prenajatých a požičiavaných
vozidlách a pre lízingové služby; navigačné prístroje vozidiel; satelitné prijímače a rádiá; telekomunikačný hardware a hardware pre dátové
siete, najmä zariadenia na dopravu a agregáciu
hlasovej, dátovej a videokomunikácie cez početné sieťové infraštruktúry a komunikačné protokoly.
12 - Dopravné prostriedky; automobily; autobusy
a ich konštrukčné časti; rámčeky na štátne poznávacie značky; motorové vozidlá, najmä automobily, nákladné autá, dodávky, športové úžitkové vozidlá (SUV) a ich konštrukčné časti,
obytné prívesy, návesy.
16 - Papiernický tovar a tlačoviny; brožúry pre
oblasť cestovania, prenájmu a požičiavanie vozidiel, prepravy; kalendáre, časopisy zamerané na
cestovanie; perá (kancelárske potreby); turistické
propagačné materiály (tlačoviny); tlačený cestovný sprievodca; mapy; tlačivá; tlačoviny, najmä
papierové samolepky, papierové oznámenia a cedule, knihy, manuály, učebné osnovy a plány, bulletiny, informačné letáky, karty a brožúry pre oblasť cestovania, prenájmu a požičiavania vozidiel
a dopravy.
35 - Reklamné a obchodné služby; obchodná administratíva v oblasti dopravy a doručovania; služby verným zákazníkom a služby zákazníckych klubov na komerčné, propagačné a/alebo reklamné
účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti pri
zakladaní a/alebo prevádzkovaní zariadení a služieb týkajúcich sa prenájmu a požičiavaniu vozidiel a lízingových služieb; online maloobchodné
služby s motorovými vozidlami; poskytovanie
motivačných stimulujúcich programov a odmien
pre zákazníkov prostredníctvom vydávania a spracovania vernostných bodov za a na online nákup
výrobkov a služieb spoločnosti, poskytovanie
motivačných stimulujúcich programov a odmien
pre zákazníkov prostredníctvom vydávania a sprcovania vernostných kupónov za a na časté používanie služieb a výrobkov zúčastnených spoločností (propagácia a podpora predaja); obchodná správa a riadenie zmluvných vozidiel pre verejný sektor; poskytovanie prepravnej dokumentácie súvisiacej s riadením a správou prepravných
služieb pre iných.
36 - Poskytovanie poukážok a potvrdení na úhrady nákladov na dopravu (finančné služby); lízing
osobných automobilov, nákladných automobilov,
dopravných prostriedkov; lízing dodávok; leasing
Global Positioning System (GPS) zariadení na
navigačné účely.
37 - Opravy motorových vozidiel pri poruchách
a nehodách; výmena prepichnutých pneumatík;
poskytovanie núdzového množstva paliva a naštartovanie automobilu s vybitou batériou.
39 - Dopravné a skladovacie služby; usporiadanie cestovných zájazdov; autobusová doprava;
prenájom a požičiavania vozidiel; automobilová

99

doprava a doprava automobilov; služby vodičov;
koordinácia cestovania a zájazdov pre jednotlivcov a skupiny; odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; doručovacie služby; prenájom, požičiavanie osobných automobilov, nákladných automobilov, dopravných prostriedkov;
prepravné rezervačné služby; online prepravné
rezervačné služby; osobná doprava; preprava cestujúcich; poskytovanie informácií o cestovaní
a poskytovanie informácií ohľadom cestovania
počítačom; poskytovanie cestovných informácií;
rezervačné služby na prenájom, požičiavanie osobných áut; prenájom, požičiavanie dodávok; prenájom, požičiavanie Global Positioning System
(GPS) zariadení na navigačné účely; prenájom,
požičiavanie nákladných vozidiel; konzultačné
služby na prepravu a dopravu; prepravné a dopravné poradenstvo; informácie o preprave a doprave; služby cestovnej kancelárie, najmä s rezerváciami na dopravu a prepravu; dopravné a prepravné rezervácie; cestovné kluby; plánovanie
cestovných trás; služby riadenia vozidla; riadenie
a správa prepravných služieb, najmä plánovanie
a koordinácia prepravy osôb pre iných.
41 - Vzdelávanie a zábava; výchovno-zábavné
klubové služby.
42 - Vedecké služby; návrh a vývoj počítačového
softvéru; tvorba a udržiavanie webových stránok
pre zákazníkov (s technológiou umožňujúcou používateľom rezervovať a objednávať zájazdy a pobyty).
(540)

(591) červená, biela
(731) Wizard Co., Inc., 6 Sylvan Way, Parsippany, New
Jersey 07054, US;
(740) AK SUCHOŇOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Banská Bystrica, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1265-2013
19.7.2013
9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 38, 41
9 - Digitálne fotorámiky, magnety (dekorácia),
podložky pod myš, obaly na notebooky, tašky na
notebooky, USB kľúče, vreckové kalkulačky, šnúrky na mobilné telefóny a okuliare; obaly na CD;
puzdrá na okuliare; puzdrá na mobily.
14 - Hodiny, hodinky, budíky, náramkové hodinky, spony na kravaty, medaily, plakety, pamätné
mince, prívesky na kľúče (bižutéria).
16 - Tlačené publikácie, časopisy, brožúry, formuláre (tlačoviny), letáky, prospekty, propagačné a informačné materiály, plagáty, pútače z papiera alebo lepenky, bannery, knihy, záložky do
kníh, albumy, kalendáre, diáre, vizitkáre, poznámkové zošity a bloky, útržkové bloky, bloky listových papierov, nálepky na kancelárske použitie,
samolepky (papiernický tovar), etikety s výnimkou textilných, živicové etikety a nálepky, autoplakety, ceruzky, mechanické ceruzky, pastelky,
perá, plniace a guľôčkové perá, písacie potreby,
písacie súpravy (papiernický tovar), podložky na
písanie, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
gumy na gumovanie, pravítka, kancelárske štipce,
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nože na papier (kancelárske potreby), pečiatky,
stojany na perá a ceruzky, stojany na fotografie,
hárky papiera, obálky (papiernický tovar), obaly
(papiernický tovar), papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie, spisové obaly
(papiernický tovar), obálky na dokumenty (kancelárske potreby), obaly na doklady a dokumenty, papierové vlajky a zástavy, papierové členské
preukazy; pohľadnice; papierové blahoželania;
grafické zobrazenia, poštové známky, puzdrá na
pasy, puzdrá na perá, puzdrá na písacie potreby.
18 - Cestovné tašky, cestovné kufre, cestovné
obaly na odevy, tašky na toaletné potreby, kabely
a kabelky, kufríky, aktovky, tašky na dokumenty,
nákupné tašky, športové tašky, tašky na opasok,
batohy, plecniaky, vaky, ruksaky, peňaženky, kľúčenky, plážové tašky, dáždniky, slnečníky; puzdrá na navštívenky.
20 - Reklamné nafukovacie predmety, nafukovacie vankúše a podložky nie na lekárske účely,
plastové držiaky na poznávacie značky; predmety z dreva, vosku, sadry alebo plastov, ktoré nie
sú zahrnuté v iných triedach; plážové podložky.
21 - Hrnčeky, šálky, termosky, termohrnčeky, cestovné fľaše, otvárače na fľaše, výrobky z krištáľového skla; porcelánové, keramické alebo sklenené ozdoby, dekorácie a iné predmety nezahrnuté v iných triedach.
24 - Cestovné deky, textilné uteráky a osušky,
vlajky s výnimkou papierových.
25 - Športové tričká, tričká, košele, košele s krátkym rukávom, polokošele, mikiny, vrchné ošatenie, bundy, vetrovky, vesty, bezpečnostné vesty,
nohavice, dresy, čiapky, čiapky so šiltom, klobúky,
kravaty, šatky, šály, opasky (časti odevov), župany, plážová obuv.
26 - Nášivky, aplikácie (galantérny tovar); výšivky (galantéria), ozdobné spony, odznaky na odevy s výnimkou odznakov z drahých kovov; odznaky na puzdrá s výnimkou odznakov z drahých
kovov.
38 - Elektronická pošta, prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača vrátane internetu.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií a kongresov, organizovanie a vedenie seminárov a iných
vzdelávacích aktivít, organizovanie športových
podujatí a súťaží, plesov a iných spoločenskokultúrnych podujatí, vydávanie časopisov v elektronickej forme.

(540)

(591) žltá, červená, bledomodrá, tmavomodrá
(731) International Police Association (IPA) - Slovenská sekcia, Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava,
SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1266-2013
19.7.2013
9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 38, 41
9 - Digitálne fotorámiky, magnety (dekorácia),
podložky pod myš, obaly na notebooky, tašky na
notebooky, USB kľúče, vreckové kalkulačky, šnúrky na mobilné telefóny a okuliare; obaly na CD;
puzdrá na okuliare; puzdrá na mobily.
14 - Hodiny, hodinky, budíky, náramkové hodinky, spony na kravaty, medaily, plakety, pamätné
mince, prívesky na kľúče (bižutéria).
16 - Tlačené publikácie, časopisy, brožúry, formuláre (tlačoviny), letáky, prospekty, propagačné a informačné materiály, plagáty, pútače z papiera alebo lepenky, bannery, knihy, záložky do
kníh, albumy, kalendáre, diáre, vizitkáre, poznámkové zošity a bloky, útržkové bloky, bloky listových papierov, nálepky na kancelárske použitie,
samolepky (papiernický tovar), etikety s výnimkou textilných, živicové etikety a nálepky, autoplakety, ceruzky, mechanické ceruzky, pastelky,
perá, plniace a guľôčkové perá, písacie potreby,
písacie súpravy (papiernický tovar), podložky na
písanie, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, gumy na gumovanie, pravítka, kancelárske
štipce, nože na papier (kancelárske potreby), pečiatky, stojany na perá a ceruzky, stojany na fotografie, hárky papiera, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), papierové alebo
plastové vrecká a tašky na balenie, spisové obaly
(papiernický tovar), obálky na dokumenty (kancelárske potreby), obaly na doklady a dokumenty, papierové vlajky a zástavy, papierové členské
preukazy; pohľadnice; papierové blahoželania;
grafické zobrazenia, poštové známky, puzdrá na
pasy, puzdrá na perá, puzdrá na písacie potreby.
18 - Cestovné tašky, cestovné kufre, cestovné obaly na odevy, tašky na toaletné potreby, kabely
a kabelky, kufríky, aktovky, tašky na dokumenty,
nákupné tašky, športové tašky, tašky na opasok,
batohy, plecniaky, vaky, ruksaky, peňaženky, kľúčenky, plážové tašky, dáždniky, slnečníky; puzdrá na navštívenky.
20 - Reklamné nafukovacie predmety, nafukovacie vankúše a podložky nie na lekárske účely,
plastové držiaky na poznávacie značky; predmety z dreva, vosku, sadry alebo plastov, ktoré nie
sú zahrnuté v iných triedach; plážové podložky.
21 - Hrnčeky, šálky, termosky, termohrnčeky, cestovné fľaše, otvárače na fľaše, výrobky z krištáľového skla; porcelánové, keramické alebo sklenené ozdoby, dekorácie a iné predmety nezahrnuté v iných triedach.
24 - Cestovné deky, textilné uteráky a osušky,
vlajky s výnimkou papierových.
25 - Športové tričká, tričká, košele, košele s krátkym rukávom, polokošele, mikiny, vrchné ošatenie, bundy, vetrovky, vesty, bezpečnostné vesty,
nohavice, dresy, čiapky, čiapky so šiltom, klobúky, kravaty, šatky, šály, opasky (časti odevov),
župany, plážová obuv.
26 - Nášivky, aplikácie (galantérny tovar); výšivky (galantéria), ozdobné spony, odznaky na odevy s výnimkou odznakov z drahých kovov; odznaky na puzdrá s výnimkou odznakov z drahých
kovov.
38 - Elektronická pošta, prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača vrátane internetu.
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41 - Organizovanie a vedenie konferencií a kongresov, organizovanie a vedenie seminárov a iných
vzdelávacích aktivít, organizovanie športových
podujatí a súťaží, plesov a iných spoločenskokultúrnych podujatí, vydávanie časopisov v elektronickej forme.

plastové držiaky na poznávacie značky; predmety z dreva, vosku, sadry alebo plastov, ktoré nie
sú zahrnuté v iných triedach; plážové podložky.
21 - Hrnčeky, šálky, termosky, termohrnčeky, cestovné fľaše, otvárače na fľaše, výrobky z krištáľového skla; porcelánové, keramické alebo sklenené ozdoby, dekorácie a iné predmety nezahrnuté v iných triedach.
24 - Cestovné deky, textilné uteráky a osušky,
vlajky s výnimkou papierových.
25 - Športové tričká, tričká, košele, košele s krátkym rukávom, polokošele, mikiny, vrchné ošatenie, bundy, vetrovky, vesty, bezpečnostné vesty,
nohavice, dresy, čiapky, čiapky so šiltom, klobúky, kravaty, šatky, šály, opasky (časti odevov),
župany, plážová obuv.
26 - Nášivky, aplikácie (galantérny tovar); výšivky (galantéria), ozdobné spony, odznaky na odevy s výnimkou odznakov z drahých kovov; odznaky na puzdrá s výnimkou odznakov z drahých
kovov.
38 - Elektronická pošta, prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača vrátane internetu.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií a kongresov, organizovanie a vedenie seminárov a iných
vzdelávacích aktivít, organizovanie športových
podujatí a súťaží, plesov a iných spoločenskokultúrnych podujatí, vydávanie časopisov v elektronickej forme.

(540)

(591) modrá
(731) International Police Association (IPA) - Slovenská sekcia, Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava,
SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1267-2013
19.7.2013
9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 38, 41
9 - Digitálne fotorámiky, magnety (dekorácia),
podložky pod myš, obaly na notebooky, tašky na
notebooky, USB kľúče, vreckové kalkulačky, šnúrky na mobilné telefóny a okuliare; obaly na CD;
puzdrá na okuliare; puzdrá na mobily.
14 - Hodiny, hodinky, budíky, náramkové hodinky, spony na kravaty, medaily, plakety, pamätné
mince, prívesky na kľúče (bižutéria).
16 - Tlačené publikácie, časopisy, brožúry, formuláre (tlačoviny), letáky, prospekty, propagačné a informačné materiály, plagáty, pútače z papiera alebo lepenky, bannery, knihy, záložky do
kníh, albumy, kalendáre, diáre, vizitkáre, poznámkové zošity a bloky, útržkové bloky, bloky listových papierov, nálepky na kancelárske použitie,
samolepky (papiernický tovar), etikety s výnimkou textilných, živicové etikety a nálepky, autoplakety, ceruzky, mechanické ceruzky, pastelky,
perá, plniace a guľôčkové perá, písacie potreby,
písacie súpravy (papiernický tovar), podložky na
písanie, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, gumy na gumovanie, pravítka, kancelárske
štipce, nože na papier (kancelárske potreby), pečiatky, stojany na perá a ceruzky, stojany na fotografie, hárky papiera, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), papierové alebo
plastové vrecká a tašky na balenie, spisové obaly
(papiernický tovar), obálky na dokumenty (kancelárske potreby), obaly na doklady a dokumenty, papierové vlajky a zástavy, papierové členské
preukazy; pohľadnice; papierové blahoželania;
grafické zobrazenia, poštové známky, puzdrá na
pasy, puzdrá na perá, puzdrá na písacie potreby.
18 - Cestovné tašky, cestovné kufre, cestovné
obaly na odevy, tašky na toaletné potreby, kabely
a kabelky, kufríky, aktovky, tašky na dokumenty,
nákupné tašky, športové tašky, tašky na opasok,
batohy, plecniaky, vaky, ruksaky, peňaženky, kľúčenky, plážové tašky, dáždniky, slnečníky; puzdrá na navštívenky.
20 - Reklamné nafukovacie predmety, nafukovacie vankúše a podložky nie na lekárske účely,
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(540)

(591) biela, transparentná (priesvitná)
(731) International Police Association (IPA) - Slovenská sekcia, Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1268-2013
19.7.2013
9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 38, 41
9 - Digitálne fotorámiky, magnety (dekorácia),
podložky pod myš, obaly na notebooky, tašky na
notebooky, USB kľúče, vreckové kalkulačky, šnúrky na mobilné telefóny a okuliare; obaly na CD;
puzdrá na okuliare; puzdrá na mobily.
14 - Hodiny, hodinky, budíky, náramkové hodinky, spony na kravaty, medaily, plakety, pamätné
mince, prívesky na kľúče (bižutéria).
16 - Tlačené publikácie, časopisy, brožúry, formuláre (tlačoviny), letáky, prospekty, propagačné a informačné materiály, plagáty, pútače z papiera alebo lepenky, bannery, knihy, záložky do
kníh, albumy, kalendáre, diáre, vizitkáre, poznámkové zošity a bloky, útržkové bloky, bloky listových papierov, nálepky na kancelárske použitie,
samolepky (papiernický tovar), etikety s výnimkou textilných, živicové etikety a nálepky, autoplakety, ceruzky, mechanické ceruzky, pastelky,
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perá, plniace a guľôčkové perá, písacie potreby,
písacie súpravy (papiernický tovar), podložky na
písanie, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, gumy na gumovanie, pravítka, kancelárske
štipce, nože na papier (kancelárske potreby), pečiatky, stojany na perá a ceruzky, stojany na fotografie, hárky papiera, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), papierové alebo
plastové vrecká a tašky na balenie, spisové obaly
(papiernický tovar), obálky na dokumenty (kancelárske potreby), obaly na doklady a dokumenty, papierové vlajky a zástavy, papierové členské
preukazy; pohľadnice; papierové blahoželania;
grafické zobrazenia, poštové známky, puzdrá na
pasy, puzdrá na perá, puzdrá na písacie potreby.
18 - Cestovné tašky, cestovné kufre, cestovné
obaly na odevy, tašky na toaletné potreby, kabely
a kabelky, kufríky, aktovky, tašky na dokumenty,
nákupné tašky, športové tašky, tašky na opasok,
batohy, plecniaky, vaky, ruksaky, peňaženky,
kľúčenky, plážové tašky, dáždniky, slnečníky;
puzdrá na navštívenky.
20 - Reklamné nafukovacie predmety, nafukovacie vankúše a podložky nie na lekárske účely,
plastové držiaky na poznávacie značky; predmety z dreva, vosku, sadry alebo plastov, ktoré nie
sú zahrnuté v iných triedach; plážové podložky.
21 - Hrnčeky, šálky, termosky, termohrnčeky, cestovné fľaše, otvárače na fľaše, výrobky z krištáľového skla; porcelánové, keramické alebo sklenené ozdoby, dekorácie a iné predmety nezahrnuté v iných triedach.
24 - Cestovné deky, textilné uteráky a osušky,
vlajky s výnimkou papierových.
25 - Športové tričká, tričká, košele, košele s krátkym rukávom, polokošele, mikiny, vrchné ošatenie, bundy, vetrovky, vesty, bezpečnostné vesty,
nohavice, dresy, čiapky, čiapky so šiltom, klobúky, kravaty, šatky, šály, opasky (časti odevov),
župany, plážová obuv.
26 - Nášivky, aplikácie (galantérny tovar); výšivky (galantéria), ozdobné spony, odznaky na odevy s výnimkou odznakov z drahých kovov; odznaky na puzdrá s výnimkou odznakov z drahých
kovov.
38 - Elektronická pošta, prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača vrátane internetu.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií a kongresov, organizovanie a vedenie seminárov a iných
vzdelávacích aktivít, organizovanie športových podujatí a súťaží, plesov a iných spoločensko-kultúrnych podujatí, vydávanie časopisov v elektronickej forme.

(540)

(591) žltá, červená, bledomodrá, tmavomodrá
(731) International Police Association (IPA) - Slovenská sekcia, Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava,
SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1269-2013
19.7.2013
9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 38, 41
9 - Digitálne fotorámiky, magnety (dekorácia),
podložky pod myš, obaly na notebooky, tašky na
notebooky, USB kľúče, vreckové kalkulačky, šnúrky na mobilné telefóny a okuliare; obaly na CD;
puzdrá na okuliare; puzdrá na mobily.
14 - Hodiny, hodinky, budíky, náramkové hodinky, spony na kravaty, medaily, plakety, pamätné
mince, prívesky na kľúče (bižutéria).
16 - Tlačené publikácie, časopisy, brožúry, formuláre (tlačoviny), letáky, prospekty, propagačné a informačné materiály, plagáty, pútače z papiera alebo lepenky, bannery, knihy, záložky do
kníh, albumy, kalendáre, diáre, vizitkáre, poznámkové zošity a bloky, útržkové bloky, bloky listových papierov, nálepky na kancelárske použitie,
samolepky (papiernický tovar), etikety s výnimkou textilných, živicové etikety a nálepky, autoplakety, ceruzky, mechanické ceruzky, pastelky,
perá, plniace a guľôčkové perá, písacie potreby,
písacie súpravy (papiernický tovar), podložky na
písanie, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
gumy na gumovanie, pravítka, kancelárske štipce, nože na papier (kancelárske potreby), pečiatky, stojany na perá a ceruzky, stojany na fotografie, hárky papiera, obálky (papiernický tovar),
obaly (papiernický tovar), papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie, spisové obaly
(papiernický tovar), obálky na dokumenty (kancelárske potreby), obaly na doklady a dokumenty, papierové vlajky a zástavy, papierové členské
preukazy; pohľadnice; papierové blahoželania;
grafické zobrazenia, poštové známky, puzdrá na
pasy, puzdrá na perá, puzdrá na písacie potreby.
18 - Cestovné tašky, cestovné kufre, cestovné obaly na odevy, tašky na toaletné potreby, kabely
a kabelky, kufríky, aktovky, tašky na dokumenty,
nákupné tašky, športové tašky, tašky na opasok,
batohy, plecniaky, vaky, ruksaky, peňaženky, kľúčenky, plážové tašky, dáždniky, slnečníky; puzdrá na navštívenky.
20 - Reklamné nafukovacie predmety, nafukovacie vankúše a podložky nie na lekárske účely,
plastové držiaky na poznávacie značky; predmety z dreva, vosku, sadry alebo plastov, ktoré nie
sú zahrnuté v iných triedach; plážové podložky.
21 - Hrnčeky, šálky, termosky, termohrnčeky, cestovné fľaše, otvárače na fľaše, výrobky z krištáľového skla; porcelánové, keramické alebo sklenené ozdoby, dekorácie a iné predmety nezahrnuté v iných triedach.
24 - Cestovné deky, textilné uteráky a osušky,
vlajky s výnimkou papierových.
25 - Športové tričká, tričká, košele, košele s krátkym rukávom, polokošele, mikiny, vrchné ošatenie, bundy, vetrovky, vesty, bezpečnostné vesty,
nohavice, dresy, čiapky, čiapky so šiltom, klobúky,
kravaty, šatky, šály, opasky (časti odevov), župany, plážová obuv.
26 - Nášivky, aplikácie (galantérny tovar); výšivky (galantéria), ozdobné spony, odznaky na odevy s výnimkou odznakov z drahých kovov; odznaky na puzdrá s výnimkou odznakov z drahých
kovov.
38 - Elektronická pošta, prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača vrátane internetu.
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41 - Organizovanie a vedenie konferencií a kongresov, organizovanie a vedenie seminárov a iných
vzdelávacích aktivít, organizovanie športových
podujatí a súťaží, plesov a iných spoločenskokultúrnych podujatí, vydávanie časopisov v elektronickej forme.

20 - Reklamné nafukovacie predmety, nafukovacie vankúše a podložky nie na lekárske účely,
plastové držiaky na poznávacie značky; predmety z dreva, vosku, sadry alebo plastov, ktoré nie
sú zahrnuté v iných triedach; plážové podložky.
21 - Hrnčeky, šálky, termosky, termohrnčeky, cestovné fľaše, otvárače na fľaše, výrobky z krištáľového skla; porcelánové, keramické alebo sklenené ozdoby, dekorácie a iné predmety nezahrnuté v iných triedach.
24 - Cestovné deky, textilné uteráky a osušky,
vlajky s výnimkou papierových.
25 - Športové tričká, tričká, košele, košele s krátkym rukávom, polokošele, mikiny, vrchné ošatenie, bundy, vetrovky, vesty, bezpečnostné vesty,
nohavice, dresy, čiapky, čiapky so šiltom, klobúky, kravaty, šatky, šály, opasky (časti odevov),
župany, plážová obuv.
26 - Nášivky, aplikácie (galantérny tovar); výšivky (galantéria), ozdobné spony, odznaky na odevy s výnimkou odznakov z drahých kovov; odznaky na puzdrá s výnimkou odznakov z drahých
kovov.
38 - Elektronická pošta, prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača vrátane internetu.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií a kongresov, organizovanie a vedenie seminárov a iných
vzdelávacích aktivít, organizovanie športových
podujatí a súťaží, plesov a iných spoločenskokultúrnych podujtí, vydávanie časopisov v elektronickej forme.

(540)

(591) modrá
(731) International Police Association (IPA) - Slovenská sekcia, Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1270-2013
19.7.2013
9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 38, 41
9 - Digitálne fotorámiky, magnety (dekorácia),
podložky pod myš, obaly na notebooky, tašky na
notebooky, USB kľúče, vreckové kalkulačky, šnúrky na mobilné telefóny a okuliare; obaly na CD;
puzdrá na okuliare; puzdrá na mobily.
14 - Hodiny, hodinky, budíky, náramkové hodinky, spony na kravaty, medaily, plakety, pamätné
mince, prívesky na kľúče (bižutéria).
16 - Tlačené publikácie, časopisy, brožúry, formuláre (tlačoviny), letáky, prospekty, propagačné a informačné materiály, plagáty, pútače z papiera alebo lepenky, bannery, knihy, záložky do
kníh, albumy, kalendáre, diáre, vizitkáre, poznámkové zošity a bloky, útržkové bloky, bloky listových papierov, nálepky na kancelárske použitie,
samolepky (papiernický tovar), etikety s výnimkou textilných, živicové etikety a nálepky, autoplakety, ceruzky, mechanické ceruzky, pastelky,
perá, plniace a guľôčkové perá, písacie potreby,
písacie súpravy (papiernický tovar), podložky na
písanie, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
gumy na gumovanie, pravítka, kancelárske štipce, nože na papier (kancelárske potreby), pečiatky, stojany na perá a ceruzky, stojany na fotografie, hárky papiera, obálky (papiernický tovar),
obaly (papiernický tovar), papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie, spisové obaly
(papiernický tovar), obálky na dokumenty (kancelárske potreby), obaly na doklady a dokumenty, papierové vlajky a zástavy, papierové členské
preukazy; pohľadnice; papierové blahoželania;
grafické zobrazenia, poštové známky, puzdrá na
pasy, puzdrá na perá, puzdrá na písacie potreby.
18 - Cestovné tašky, cestovné kufre, cestovné obaly na odevy, tašky na toaletné potreby, kabely
a kabelky, kufríky, aktovky, tašky na dokumenty,
nákupné tašky, športové tašky, tašky na opasok,
batohy, plecniaky, vaky, ruksaky, peňaženky, kľúčenky, plážové tašky, dáždniky, slnečníky; puzdrá na navštívenky.
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(540)

(591) biela, transparentná (priesvitná)
(731) International Police Association (IPA) - Slovenská sekcia, Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava,
SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1278-2013
19.7.2013
24, 35, 40
24 - Posteľná bielizeň; prikrývky, paplóny, periny;
obliečky na paplóny, periny a vankúše; plachty.
35 - Reklama; marketing; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede
24 tohto zoznamu, aj prostredníctvom internetu.
40 - Šitie posteľnej bielizne, prikrývok, paplónov,
perín, vankúšov, obliečok a plachiet.

(540)

(591) modrá, biela
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(731) Široký Igor, Škarvana 2/30, 971 01 Prievidza, SK;
Lacko Miroslav, Urbárska 9/7, 971 01 Prievidza,
SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

záchranu a prístroje na vyučovanie; prístroje a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu;
diaľkové ovládače; elektrodynamické zariadenia
na diaľkové riadenie signalizácie, vysielače elektronických signálov; automatické časové spínače
s výnimkou spínačov pre hodinárstvo; elektrické
monitorovacie prístroje; prístroje na záznam, prevod, reprodukciu zvuku alebo obrazu; počítače;
počítačový softvér; periférne zariadenia počítačov; centrálne procesorové jednotky.
10 - Matrace a špeciálne postele, vrátane vodných postelí na lekárske účely; matrace a postele
na lekárske účely; vankúše na lekárske účely; podušky na lekárske účely, vankúše proti preležaninám; vankúše nafukovacie na lekárske účely;
podložky pre nemocničné lôžka; špeciálny nábytok na lekárske účely.
20 - Nábytok a jeho časti; nábytok na ležanie
a jeho časti, najmä postele a ich časti, vrátane vodných postelí (nie na liečebné účely); nemocničné
postele; skladacie ležadlá; lamelové rošty do postelí, hlavové opierky; posteľné matrace; matracové vankúše; vankúše, podhlavníky, podušky,
lôžkoviny s výnimkou posteľnej bielizne; výrobky z plastických hmôt, ktoré nie sú uvedené
v iných triedach; výrobky nemenované v iných
triedach z dreva, korku, rákosia, vŕbového prútia,
z rohoviny, kostí, slonoviny, z kostíc, korytnačiny, jantáru, perlete, morskej peny a náhradiek
týchto materiálov.
24 - Tkaniny a textilné výrobky, ktoré nie sú uvedené v iných triedach, najmä pokrývky na posteľ
a obrusy; lôžkoviny (bielizeň); prikrývky na posteľ; posteľná bielizeň; prikrývky na stôl s výnimkou papierových; plachty; obliečky; cestovné prikrývky; spacie vaky; kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; poťahy a povlaky na matrace; obliečky na vankúše; povlaky a poťahy na nábytok;
matracovina; siete proti moskytom; obrusy a obrúsky s výnimkou papierových; záclony; čalúnnické
tkaniny.

1286-2013
22.7.2013
2
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.

(540) KRYLON
(731) The Sherwin-Williams Company, 101 W. Prospect Avenue, 44115-1075 Cleveland, Ohio, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1303-2013
24.7.2013
29, 30
29 - Mliečne výrobky, najmä jogurt, výrobky z jogurtu, tvaroh a výrobky z tvarohu.
30 - Pekárske a cukrárske výrobky; sušienky, keksy, sladké pečivo vyrobené z kysnutého alebo
lístkového cesta (viedenské pečivo), všetky uvedené tovary tiež s krémovou náplňou; zmrzliny;
čokoládové výrobky; puding.

(540)

(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

1315-2013
26.7.2013
20
20 - Nábytok, lôžkoviny (okrem posteľnej bielizne).

NAJLEPŠIE POSTELE
PRE VAŠE SNY

(731) HOLLEX SLOVAKIA, s.r.o., Grösslingova 69,
811 09 Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

1411-2013
5.8.2013
7, 9, 10, 20, 24
7 - Motory, spojky a transmisné zariadenia s výnimkou zariadení pre pozemné vozidlá; kompresory; vzduchové kompresory; vzduchové čerpadlá; čerpadlá na stlačený vzduch; elektrické zariadenia na ovládanie záclon alebo roliet.
9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické,
filmové, optické prístroje a nástroje; prístroje na
váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu (inšpekciu),

(731) Gumotex, akciová společnost, Mládežnícka 3062/3a,
690 75 Břeclav, CZ;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1434-2013
7.8.2013
16, 35, 40, 42
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; toaletný papier, papierové vreckovky, papierové obrúsky, papierové utierky; knihárske potreby, papiernický tovar.
35 - Reklama; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; prieskum trhu; obchodný
manažment (riadenie); obchodná správa licencií
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výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodná
administratíva; kancelárske práce; maloobchodné
služby s výrobkami z papiera, kartónu a lepenky;
sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodné
sprostredkovanie recyklácie odpadu, likvidácie
odpadu, spracovania a úpravy papiera.
40 - Likvidácia odpadu; recyklácia odpadu; spracovanie papiera; úprava papiera; odborné poradenstvo v oblasti výroby a spracovania papiera
a spracovania odpadu v papiernickom priemysle.
42 - Odborné poradenstvo v oblasti výskumu a vývoja v papiernickom priemysle; tvorba softvéru;
prenájom počítačového softvéru.

(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(591) modrá, zelená
(731) SHP Harmanec, a. s., 976 03 Harmanec, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1435-2013
7.8.2013
16, 35, 40, 42
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
toaletný papier, papierové vreckovky, papierové
obrúsky, papierové utierky; knihárske potreby,
papiernický tovar.
35 - Reklama; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; prieskum trhu; obchodný
manažment (riadenie); obchodná správa licencií
výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodná
administratíva; kancelárske práce; maloobchodné
služby s výrobkami z papiera, kartónu a lepenky;
sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodné
sprostredkovanie recyklácie odpadu, likvidácie
odpadu, spracovania a úpravy papiera.
40 - Likvidácia odpadu; recyklácia odpadu; spracovanie papiera; úprava papiera; odborné poradenstvo v oblasti výroby a spracovania papiera
a spracovania odpadu v papiernickom priemysle.
42 - Odborné poradenstvo v oblasti výskumu a vývoja v papiernickom priemysle; tvorba softvéru;
prenájom počítačového softvéru.
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1490-2013
16.8.2013
1, 3, 5
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; nespracované umelé živice, nespracované plasty;
pôdne hnojivá; zmesi do hasiacich prístrojov; prípravky na kalenie a zváranie kovov; chemické látky na konzervovanie potravín; triesloviny; lepidlá a spojivá pre priemysel.
3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov.
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; enzýmové preparáty na lekárske a zverolekárske účely; hygienické výrobky na lekárske použitie; zdravotnícke pomôcky (liečivé prípravky); diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske účely, potraviny pre dojčatá; potravinové
doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový
materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné
vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.

(540)

(731) MONSEA, spol. s r.o., Bratislavská 41, 900 45
Malinovo, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1533-2013
19.3.2013
3
3 - Mydlá; tekuté mydlá; sprchové gély (kozmetika); peny do kúpeľa (kozmetika); parfuméria;
voňavky; kozmetika; éterické oleje; kúpeľové soli (nie na lekárske účely); oleje do kúpeľa (nie na
lekárske účely); kozmetické prípravky do kúpeľa.

(540) EXHILARATE
(641) 011668035, 19.03.2013
(731) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

(540)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
10 (511)
(511)
(591) svetlomodrá
(731) SHP Harmanec, a. s., , 976 03 Harmanec, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

1549-2013
27.8.2013
O-502216
27.2.2013
CZ
1, 2, 17, 19, 37, 40
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
ako aj pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; umelé živice v surovom stave; epoxidové
živice (surovina); živice akrylové v surovom stave; živice syntetické (surovina); plasty (surovina);
poľnohospodárske hnojivá; prípravky na kalenie
a zváranie kovov; triesloviny; lepidlá pre priemysel; tmel na štepenie stromov.
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2 - Prírodné živice (surovina); farby; nátery; laky;
farbivá; moridlá; ochranné pásky proti korózii.
17 - Akrylátové živice (polotovary); syntetické
živice (polotovary); umelé živice (polotovary);
kaučuk; guma; azbest; sľuda a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté do iných tried;
plastové polotovary; materiály tesniace a izolačné; tesniace tmely; nekovové ohybné rúry.
19 - Kameň; stavebný kameň; kamenina pre stavebníctvo; prírodné kameniny; kamenárske výrobky; kamenouhoľný decht; náhrobné kamene;
stavebné materiály (nekovové); nekovové schodisko; nekovové debnenie; kamienkový chemický obklad; liaty kamienkový koberec; kamienková dlažba; dlaždice s výnimkou kovových; bazénové lemy nekovové; obklady stien (nekovové);
obklady v stavebníctve (nekovové); kamenné obrubníky; zámková dlažba; kamenné múriky; zmes
prírodného kameniva a špeciálnej živice; stavebné materiály (nekovové) patriace do tejto triedy.
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby;
kladenie dlažby; kladenie podlahových krytín
a podláh; úprava schodísk, balkónov, výjazdov,
vstupov, dvorov, chodníkov, terás, okolia bazénov
prírodným kameňom, kamienkovou dlažbou, kamienkovým obkladom, liatym kamienkovým kobercom.
40 - Spracovanie materiálov; spracovanie kameňa; spracovanie chemických a kamenných materiálov; povrchová úprava betónu kamennou drvinou.

(540)

(591) červená, čierna
(731) TOPSTONE s.r.o., Halenkov 636, 756 03 Halenkov, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1575-2013
2.9.2013
24, 27, 28
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľná bielizeň; obrusy.
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné
podlahové krytiny; tapety okrem textilných.
28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na
vianočný stromček.

(540) KORTEXIN
(731) KINETIC s.r.o., SNP 9/6, 796 07 Držovice, CZ;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1578-2013
2.9.2013
9, 35
9 - Elektrické káble; nabíjacie káble; systémy
štruktúrovanej kabeláže; nabíjacie káble mobilných telefónov; dátové konektory; USB káble;
konektory a koncovky.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby, aj
prostredníctvom internetu s tovarmi uvedenými
v triede 9.

(540) CulCharge
(731) Ailes International s.r.o., Mudroňova 25, 921 01
Piešťany, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(210) 1596-2013
(220) 3.9.2013
10 (511) 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 27, 28
(511) 1 - Vulkanizačné kvapaliny; tekuté prípravky na
zhrubnutie gumy; zmesi na opravu pneumatík;
prípravky na utesňovanie pneumatík; zmesi na
opravu duší pneumatík.
3 - Prípravky na čistenie a ošetrenie bicyklov;
ošetrovacie prípravky na chrániče hlavy.
4 - Oleje a mazadlá na bicykle, a to sprej na reťaz, prípravky na ošetrenie a mazivá.
6 - Kovové zámky, a to visiace, dlhé ohybné zámky a bicyklové zámky; zariadenia proti krádeži
na motocykle, menovite káblové zámky a reťazové zámky.
8 - Náradie na použitie s bicyklami; ručné nástroje a náradie (ručne ovládané) na bicykle.
9 - Kompaktné disky; DVD a ďalšie digitálne záznamové médiá; počítačový softvér (plánovač cesty); ochranné prilby na šport, menovite pre cyklistov; okuliare; okuliare proti oslneniu; puzdrá na
okuliare; rámy na okuliare; okuliarové sklá; slnečné okuliare; okuliare na šport; ergometre; zariadenia/prístroje GPS (Global Positioning System);
výškomery; kompasy (buzoly); zápästné prístroje/zariadenia (nie na lekárske účely) používané
na meranie a/alebo zaznamenávanie rôznych fyziologických alebo iných parametrov, menovite
krvného tlaku, ventilácie, telesnej teploty, vodivosti pokožky, hladiny glukózy v krvi, hladiny
kyseliny mliečnej a na meranie a/alebo zaznamenávanie času, rýchlosti, zrýchlenia, nadmorskej
výšky, teploty okolia, vlhkosti a čistoty; elektronické zariadenia na zber údajov; elektronické zariadenia na zbieranie údajov na poskytovanie
cvičebných pokynov a na zobrazovanie dát získaných počas cvičenia; počítačové rozhrania a softvér pre uvedené tovary; tachometre; odevy na
ochranu pred nehodami/úrazmi; rádiá na bicykle;
reproduktory na bicykle; počítače na bicykle; potápačské skafandre; dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; prilby na počúvanie; tampóny do
uší pre potápačov; signalizačné píšťalky; elektricky vyhrievané ponožky; váhy; malé skladacie
ďalekohľady; ochranné oblečenie; prístroje na
nabíjanie batérií alebo bateriek.
10 - Ortopedické výrobky, menovite ortopedické
vložky do topánok (na podporu klenby); ortopedické bandáže; tlakomery na meranie krvného
tlaku; prístroje na meranie pulzu.
11 - Osvetľovacie prístroje a zariadenia; lampy;
svetlá (reflektory), menovite na bicykle; lampy
na baterky; halogénové žiarovky (predné a zadné
svetlá) so zariadeniami na držanie; LED svietidlá
na bicykle; žiarovky na bicykle; bicyklové odrazové sklíčka.
12 - Bicykle; časti bicyklov a ich príslušenstvo,
ak je zaradené do triedy 12, menovite ozdobné
bicyklové siete, siete na batožinu, prachovky do
nábojov kolies; batožinové kufre; poťahy na se-
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dadlá; klaksóny; detské sedačky; sedadlá; opierky na sedadlá; rýchloupínače; ozubené kolieska,
spoje na pedále, zrkadlá, špice, reťaze, chrániče
reťazí (reťazové kryty), spoje na reťaze, napínače
reťazí, chránič rámu (zadnej vidlice), reťaze na
bicykle s prehadzovačmi, pedále, košíky na pedále a popruhy (klipsne a remienky), odrazky (reflexné prvky), hlavy kolies a náhradné diely, držiaky fľaše na bicykle, vnútorné spoje, spoje ozubených koliesok a náhradné diely, brzdy, brzdové
komponenty a náhradné diely, bovdeny na bicykel, lanká, prehadzovacie lanká (lanká na preradenie), ozdoby kolies, blatníky, obežné kolesá,
vidlice, odpružené vidlice, odpružovacie prvky,
riadiace zariadenia, riadidlá a príslušenstvo na
riadidlá, prídavné rukoväte, zvončeky, rukoväte
držadiel, drôtené koše, stojany, pomocné kolieska, nosiče na batožinu, bicyklové pumpy a ich
časti, plášte, duše, ventily, vložky do ráfikov (ráfiková páska, velovložka), reťazový menič (prehadzovač zadný), prehadzovače na bicykle, ozubené kolesá, radiace páky, ochrana prehadzovača, omotávky a protišmykové madlá na riadidlá,
prívesy, tandemové tyče, rámy, sťahovacie popruhy na batožinu, náradie na opravu, dynamá, poťahy na bicykle, nástenné konzoly pre bicykle;
súkolesia, ozubené kolesá na bicykle; jednokolky,
kolobežky; elektrické bicykle; tašky na bicykle.
14 - Elektrické hodiny; náramkové hodinky a vreckové hodinky; chronometrické prístroje, menovite na športové účely a voľný čas.
16 - Tlačoviny, menovite knihy, časopisy (periodiká); karty pre cyklistov.
18 - Športové tašky; batohy (ruksaky); plážové
tašky; ľadvinky; tašky na pás; vrecúška na topánky; vychádzkové a turistické paličky.
20 - Zámky z plastu, a to visiace, dlhé visiace
zámky a cyklistické zámky.
21 - Fľaše; termosky; nádoby na pitie; hydratačné systémy pozostávajúce z vrecúška/nádrže na
tekutiny (camel bag), z hadičky (trubice) a náustku; vrecúško na tekutiny pre hydratačný systém
pozostávajúci z nádrže na tekutinu, z hadičky
(trubice) a náustku; náustky a spojovacie prvky
pre hydratačné systémy obsahujúce nádrž na tekutinu, hadičku (trubice) a náustky; prázdne fľaše; čutory (cestovné fľaše); prenosné dávkovače
nápojov; prázdne plastové fľaše; prázdne športové fľaše; prázdne stlačiteľné fľaše; fľaše s náustkami, ktoré sú ovládané hryzením (náustok je aktivovaný kusnutím/zahryznutím); časti a súčasti
pre všetky uvedené fľaše; nádoby na pitie a tepelne izolované nádoby na tekutiny, ktoré sú integrované do opaskových tašiek/kapsičiek, ľadviniek (tašiek na pás) a batohov (camel bag).
24 - Uteráky z textilu; uteráky z mikrovlákna;
uteráky, s výnimkou odevov (oblečenia); biliardové súkno; vlajky (stuhy), zástavy, nie z papiera.
25 - Cyklistické oblečenie, menovite cyklistické
nohavice, cyklistické tričká, cyklistické pančuchové nohavice, cyklistické kombinézy, cyklistické rukavice, cyklistické oblečenie do dažďa,
cyklistická spodná bielizeň, cyklistická obuv,
cyklistické galoše; športové oblečenie, menovite
bežecké oblečenie, bežecké bundy, bežecké vesty, bežecké tričká, bežecké šortky, bežecké ponožky, športová spodná bielizeň, plavky, funkčná
spodná bielizeň pre šport, športové obleky, špor-
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tové nohavice, športové kabáty, športové oblečenie, pláštenky, bundy, zimné bundy, bundy s kapucňou, bundy do každého počasia, tréningové
bundy, outdoorové bundy, športové oblečenie zo
softshellového materiálu, kabáty, mikiny, košele,
tričká, svetre, športové oblečenie z fleece mateiálu; pleteniny (džersej), športová obuv, najmä na
beh, bicyklovanie, futbal, outdoorové športy, tenis, halové športy, basketbal, golf, trekking, turistiku; vložky do topánok s výnimkou ortopedických; šály, šatky; pokrývky hlavy, menovite
čelenky, potníky, čiapky, klobúky, šiltovky (bejzbalové šiltovky); kolíky (cvočky) na futbalové
topánky; protišmyková ochrana na obuv.
27 - Kobercové podložky, menovite podložky na
cvičenie.
28 - Chrániče tela pre cyklistov (športové potreby); potreby na cvičenie a šport, ktoré nie sú
uvedené v iných triedach, menovite lopty, činky,
závažia, lavičky na posilňovanie s činkami, švihadlá, prístroj na trénovanie chodidiel/nôh (steper), zariadenia na výcvik rovnováhy, zariadenia
na hádzanie, frisbee, trampolína, vrátane ich príslušenstva; in-line korčule; korčule; kolieskové
korčule; korčule na ľad; sánky; športové rakety;
zariadenia na telesné cvičenie, rotopédy, bežecké
pásy, veslovacie trenažéry, kolobežky, skateboardy, waveboardy; lyže; lyžiarske viazanie; škrabka na lyže; lyžiarske vosky; sklznice lyží; hrany
lyží; surfy; lyžiarske palice; chrániče na píšťaly
(holennej kosti) (športové potreby); tašky na gule
(obaly na športové potreby); rukavice (športové
potreby); chrániče tela pre športovcov; prístroje
a zariadenia na cvičenie a gymnastiku, menovite
palice na cvičenie, ručné elastické gumy (gumičky) na fyzické cvičenia, športové vybavenie vo
forme rúrok (trubíc), gulí a ručného náradia a ich
príslušenstvo; rollerboardy.
(540) HILL & VALLEY
(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210) 1597-2013
(220) 3.9.2013
10 (511) 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 27, 28
(511) 1 - Vulkanizačné kvapaliny; tekuté prípravky na
zhrubnutie gumy; zmesi na opravu pneumatík;
prípravky na utesňovanie pneumatík; zmesi na
opravu duší pneumatík.
3 - Prípravky na čistenie a ošetrenie bicyklov;
ošetrovacie prípravky na chrániče hlavy.
4 - Oleje a mazadlá na bicykle, a to sprej na reťaz, prípravky na ošetrenie a mazivá.
6 - Kovové zámky, a to visiace, dlhé ohybné zámky a bicyklové zámky; zariadenia proti krádeži
na motocykle, menovite káblové zámky a reťazové zámky.
8 - Náradie na použitie s bicyklami; ručné nástroje a náradie (ručne ovládané) na bicykle.
9 - Kompaktné disky; DVD a ďalšie digitálne záznamové médiá; počítačový softvér (plánovač cesty); ochranné prilby na šport, menovite pre cyklistov; okuliare; okuliare proti oslneniu; puzdrá
na okuliare; rámy na okuliare; okuliarové sklá;
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slnečné okuliare; okuliare na šport; ergometre; zariadenia/prístroje GPS (Global Positioning System); výškomery; kompasy (buzoly); zápästné
prístroje/zariadenia (nie na lekárske účely) používané na meranie a/alebo zaznamenávanie rôznych fyziologických alebo iných parametrov,
menovite krvného tlaku, ventilácie, telesnej teploty, vodivosti pokožky, hladiny glukózy v krvi,
hladiny kyseliny mliečnej a na meranie a/alebo
zaznamenávanie času, rýchlosti, zrýchlenia, nadmorskej výšky, teploty okolia, vlhkosti a čistoty;
elektronické zariadenia na zber údajov; elektronické zariadenia na zbieranie údajov na poskytovanie cvičebných pokynov a na zobrazovanie dát
získaných počas cvičenia; počítačové rozhrania
a softvér pre uvedené tovary; tachometre; odevy
na ochranu pred nehodami/úrazmi; rádiá na bicykle; reproduktory na bicykle; počítače na bicykle; potápačské skafandre; dýchacie prístroje
na plávanie pod vodou; prilby na počúvanie; tampóny do uší pre potápačov; signalizačné píšťalky;
elektricky vyhrievané ponožky; váhy; malé skladacie ďalekohľady; ochranné oblečenie; prístroje
na nabíjanie batérií alebo bateriek.
10 - Ortopedické výrobky, menovite ortopedické
vložky do topánok (na podporu klenby); ortopedické bandáže; tlakomery na meranie krvného
tlaku; prístroje na meranie pulzu.
11 - Osvetľovacie prístroje a zariadenia; lampy;
svetlá (reflektory), menovite na bicykle; lampy
na baterky; halogénové žiarovky (predné a zadné
svetlá) so zariadeniami na držanie; LED svietidlá
na bicykle; žiarovky na bicykle; bicyklové odrazové sklíčka.
12 - Bicykle; časti bicyklov a ich príslušenstvo,
ak je zaradené do triedy 12, menovite ozdobné
bicyklové siete, siete na batožinu, prachovky do
nábojov kolies; batožinové kufre; poťahy na sedadlá; klaksóny; detské sedačky; sedadlá; opierky na sedadlá; rýchloupínače; ozubené kolieska,
spoje na pedále, zrkadlá, špice, reťaze, chrániče
reťazí (reťazové kryty), spoje na reťaze, napínače
reťazí, chránič rámu (zadnej vidlice), reťaze na
bicykle s prehadzovačmi, pedále, košíky na pedále a popruhy (klipsne a remienky), odrazky (reflexné prvky), hlavy kolies a náhradné diely, držiaky fľaše na bicykle, vnútorné spoje, spoje
ozubených koliesok a náhradné diely, brzdy, brzdové komponenty a náhradné diely, bovdeny na
bicykel, lanká, prehadzovacie lanká (lanká na
preradenie), ozdoby kolies, blatníky, obežné kolesá, vidlice, odpružené vidlice, odpružovacie
prvky, riadiace zariadenia, riadidlá a príslušenstvo na riadidlá, prídavné rukoväte, zvončeky,
rukoväte držadiel, drôtené koše, stojany, pomocné kolieska, nosiče na batožinu, bicyklové pumpy a ich časti, plášte, duše, ventily, vložky do ráfikov (ráfiková páska, velovložka), reťazový menič (prehadzovač zadný), prehadzovače na bicykle, ozubené kolesá, radiace páky, ochrana prehadzovača, omotávky a protišmykové držadlá na
riadidlá, prívesy, tandemové tyče, rámy, sťahovacie popruhy na batožinu, náradie na opravu,
dynamá, poťahy na bicykle, nástenné konzoly na
bicykle; súkolesia, ozubené kolesá na bicykle;
jednokolky, kolobežky; elektrické bicykle; tašky
na bicykle.

14 - Elektrické hodiny; náramkové hodinky a vreckové hodinky; chronometrické prístroje, menovite na športové účely a voľný čas.
16 - Tlačoviny, menovite knihy, časopisy (periodiká); karty pre cyklistov.
18 - Športové tašky; batohy (ruksaky); plážové
tašky; ľadvinky; tašky na pás; vrecúška na topánky; vychádzkové a turistické paličky.
20 - Zámky z plastu, a to visiace, dlhé visiace
zámky a cyklistické zámky.
21 - Fľaše; termosky; nádoby na pitie; hydratačné systémy pozostávajúce z vrecúška/nádrže na
tekutiny (camel bag), z hadičky (trubice) a náustku; vrecúško na tekutiny pre hydratačný systém
pozostávajúci z nádrže na tekutinu, z hadičky
(trubice) a náustku; náustky a spojovacie prvky
pre hydratačné systémy obsahujúce nádrž na tekutinu, hadičku (trubice) a náustky; prázdne fľaše; čutory (cestovné fľaše); prenosné dávkovače
nápojov; prázdne plastové fľaše; prázdne športové fľaše; prázdne stlačiteľné fľaše; fľaše s náustkami, ktoré sú ovládané hryzením (náustok je aktivovaný kusnutím/zahryznutím); časti a súčasti
pre všetky uvedené fľaše; nádoby na pitie a tepelne izolované nádoby na tekutiny, ktoré sú integrované do opaskových tašiek/kapsičiek, ľadviniek (tašiek na pás) a batohov (camel bag).
24 - Uteráky z textilu; uteráky z mikrovlákna;
uteráky, s výnimkou odevov (oblečenia); biliardové súkno; vlajky (stuhy), zástavy, nie z papiera.
25 - Cyklistické oblečenie, menovite cyklistické
nohavice, cyklistické tričká, cyklistické pančuchové nohavice, cyklistické kombinézy, cyklistické rukavice, cyklistické oblečenie do dažďa,
cyklistická spodná bielizeň, cyklistická obuv,
cyklistické galoše; športové oblečenie, menovite
bežecké oblečenie, bežecké bundy, bežecké vesty, bežecké tričká, bežecké šortky, bežecké ponožky, športová spodná bielizeň, plavky, funkčná
spodná bielizeň na šport, športové obleky, športové nohavice, športové kabáty, športové oblečenie, pláštenky, bundy, zimné bundy, bundy s kapucňou, bundy do každého počasia, tréningové
bundy, outdoorové bundy, športové oblečenie zo
softshellového materiálu, kabáty, mikiny, košele,
tričká, svetre, športové oblečenie z fleece materiálu; pleteniny (džersej), športová obuv, najmä
na beh, bicyklovanie, futbal, outdoorové športy,
tenis, halové športy, basketbal, golf, trekking, turistiku; vložky do topánok s výnimkou ortopedických; šály, šatky; pokrývky hlavy, menovite
čelenky, potníky, čiapky, klobúky, šiltovky (bejzbalové šiltovky); kolíky (cvočky) na futbalové
topánky; protišmyková ochrana na obuv.
27 - Kobercové podložky, menovite podložky na
cvičenie.
28 - Chrániče tela pre cyklistov (športové potreby);
potreby na cvičenie a šport, ktoré nie sú uvedené
v iných triedach, menovite lopty, činky, závažia,
lavičky na posilňovanie s činkami, švihadlá, prístroj na trénovanie chodidiel/nôh (steper), zariadenia na výcvik rovnováhy, zariadenia na hádzanie, frisbee, trampolína, vrátane ich príslušenstva; in-line korčule; korčule; kolieskové korčule; korčule na ľad; sánky; športové rakety; zariadenia na telesné cvičenie, rotopédy, bežecké pásy, veslovacie trenažéry, kolobežky, skateboardy,
waveboardy; lyže; lyžiarske viazanie; škrabka na
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lyže; lyžiarske vosky; sklznice lyží; hrany lyží;
surfy; lyžiarske palice; chrániče na píšťaly (holennej kosti) (športové potreby); tašky na gule
(obaly na športové potreby); rukavice (športové
potreby); chrániče tela pre športovcov; prístroje
a zariadenia na cvičenie a gymnastiku, menovite
palice na cvičenie, ručné elastické gumy (gumičky)
na fyzické cvičenia, športové vybavenie vo forme rúrok (trubíc), gulí a ručného náradia a ich
príslušenstvo; rollerboardy.
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prava a dodávka jedál na objednávku; keteringové služby; služby poskytovania jedla a nápojov
na báze take-away reštaurácií.
(540)

(540)

(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1598-2013
3.9.2013
29, 32, 35, 43
29 - Občerstvenie na báze ovocia patriace do tejto triedy; ovocné drene; ovocné šaláty; ovocné
polievky; prisladené ovocie (naložené v cukre);
občerstvenie na báze zeleniny patriace do tejto
triedy; zeleninové polievky; zeleninové šaláty;
jablkové pyré; ovocné mliečne nápoje (s vysokým
obsahom mlieka); zeleninové šťavy na varenie;
paradajková šťava na varenie.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné
nápoje; nealkoholické zeleninové nápoje; nealkoholické ovocno-zeleninové nápoje; nealkoholické nápoje na báze ovocných a zeleninových
štiav; ovocné výťažky (nealkoholické); ovocné
nektáre; ovocné šťavy; ovocné džúsy; zeleninové
šťavy; zeleninové džúsy; ovocno-zeleninové šťavy; nealkoholické nápoje miešané z ovocných
a zeleninových štiav; miešané nealkoholické nápoje na báze zmesí ovocných a zeleninových štiav;
nealkoholické koktaily; minerálne vody; šumivé
nealkoholické nápoje; príchute na výrobu nápojov; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; propagácia; reklama; inzercia prostredníctvom všetkých druhov médií; rozširovanie vzoriek tovarov;
marketing; obchodný manažment; maloobchodná
činnosť s rýchlym občerstvením, nápojmi a potravinárskymi výrobkami; podpora predaja pre
tretie strany; pomoc pri riadení maloobchodnej
a veľkoobchodnej činnosti; poradenstvo a pomoc
pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské
informácie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); poradenstvo týkajúce sa služieb uvedených v triede 35
tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; franchising, najmä poskytovanie technickej pomoci
pri zakladaní a/alebo prevádzkovaní reštaurácií,
zariadení rýchleho občerstvenia, kaviarní a bufetov.
43 - Bary (služby); bufety (rýchle občerstvenie);
kaviarne; reštaurácie; samoobslužné reštaurácie;
snack-bary; zariadenia rýchleho občerstvenia; prí-

(731) UGO trade s. r. o., Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, CZ;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1599-2013
3.9.2013
35, 38, 41, 42
35 - Obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti
vedy, výskumu, vývoja technológií, vzdelávania,
školiacej a lektorskej činnosti; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti výskumu procesov
a zariadení.
38 - Elektronická pošta; posielanie správ; poskytovanie prístupu do počítačových sietí; komunikácia prostredníctvom počítačových sietí; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; počítačová komunikácia; komunikácia pomocou počítačových terminálov, telefónu, mobilných telekomunikačných sieťových
služieb s využitím drôtového vedenia a/alebo satelitov, a/alebo mikrovlnného spojenia a/alebo
rádiového spojenia, satelitných družíc; poskytovanie prístupu k internetu.
41 - Služby týkajúce sa vzdelávania v oblasti vedy, výskumu, a vývoja technológii; organizovanie
kurzov a školení v oblasti vedy, výskumu a vývoja technológií; školiaca a lektorská činnosť
v oblasti vedy a výskumu a vývoja technológií.
42 - Výskum a vývoj procesov a zariadení; odborná konzultačná a poradenská činnosť v oblasti
výskumu procesov a zariadení; odborná konzultačná a poradenská činnosť v oblasti vedy, výskumu, vývoja technológií a priemyslu; tvorba
softvéru a programov; softvér - návrhy; prevod
a konverzia počítačových programov a údajov
(okrem fyzickej konverzie); tvorba a údržba počítačových stránok (WEB) pre zákazníkov; hosťovanie na počítačových stránkach (WEB), inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií;
konštrukcia WWW prezentácií a riešenie WWW
serverov; aktualizácia počítačových programov;
technické štúdie v oblasti počítačov a programového vybavenia; výskum, vývoj a tvorba systémov na elektronické obchodovanie a informačných technológií, programovanie internetových
databázových systémov a internetových aplikácií.

(540) KOD-OMS
(731) EKOREX SK, spol. s r.o., Fadruszova 3, 841 04
Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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1608-2013
5.9.2013
29, 30, 39
29 - Bravčová masť; bravčové mäso; brusnicový
kompót; konzervovaný cesnak; konzervovaná cibuľa; divina; ovocná dreň; držky; dusené ovocie;
džemy; konzervovaná fazuľa; konzervovaný hrach;
sušené hrozienka; hydina nie živá; chuťovky na
báze ovocia; jablkový kompót; jedlé oleje; jedlé
tuky; jogurt; kakaové maslo; kandizované ovocie; kefír; klobásy, salámy, párky; sušený kokos;
kokosové maslo; kokosový olej; kokosový tuk;
kompóty; kondenzované sladené mlieko; konzervy s ovocím; konzervy s rybami; zemiakové lupienky; konzervy so zeleninou; krvavé jaternice;
kukuričný olej; kyslá kapusta; kyslé mlieko; ľanový olej na kuchárske použitie; lúpané semená;
lúpané slnečnicové semená; marmelády; maslo;
arašidové maslo; mäso; konzervované mäso; mäsové konzervy; mliečne koktaily; mliečne nápoje
(s vysokým obsahom mlieka); mliečne výrobky;
mlieko; sójové mlieko (náhradka mlieka); mrazené ovocie; jedlé mušle (nie živé); nakladaná
zelenina; nakladané uhorky; nasolené potraviny;
jedlý olivový olej; konzervované olivy; konzervované ovocie; zavárané sladené ovocie; ovocie
naložené v alkohole; ovocné šaláty; jedlý palmový olej; papriková nátierka (konzervované koreniny); paradajková šťava na varenie; paradajkový
pretlak; pečeňová paštéta; pečienka; plátky sušeného ovocia; polievky; potraviny z rýb; jedlý
repkový olej; konzervované ryby; sezamový olej;
jedlý slnečnicový olej; smetana (kyslá smotana);
smotana; srvátka; sušené vajcia; syridlo; syry; zeleninové šaláty; konzervované šampiňóny; šľahačka; konzervovaná šošovica; zeleninové šťavy
na varenie; šunka; tofu; tukové nátierky na chlieb;
údeniny; vajcia; nealkoholické vtáčie mlieko; vývary; zázvorový džem; zeleninové polievky; želatína; žĺtok.
30 - Arašidové cukrovinky; aromatické prípravky
do potravín; bonbóny; chuťovky na báze cereálií;
cestoviny; cukor; cukríky; cukrovinky; čaj; čokoláda; čokoládové nápoje; dresingy na šaláty;
droždie; horčica; chlieb; chuťové prísady; múka
z jačmeňa; múčne jedlá; jedlá z rezancov; jemné
pečivo; mrazené jogurty (mrazené potraviny);
kakao; kakaové nápoje; karamelky (cukríky); káva; kávové náhradky na báze rastlín; kávové nápoje; kávové príchute; kečup; keksy; klinčeky
(korenie); koláče s plnkou; korenie; koreniny;
krekery (slané pečivo); krupica; krúpy na ľudskú
spotrebu; kuchynská soľ; mletá kukurica; pražená kukurica; kukuričná krupica; kukuričná múka;
kukuričné vločky; kvasnice; prírodný alebo umelý ľad; ľad do nápojov; ľadový čaj; ľanové semená (potraviny); lístkové cesto; obilninové lupienky a vločky; majonéza; makaróny; mandľové
cukrovinky; marcipán; marinády; med; melasa;
mentolové cukríky; mliečne čokoládové nápoje;
mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje;
výrobky z múky; múka; müsli (zmes obilninových vločiek a sušeného ovocia); nápoje na báze
čajov; nekysnutý chlieb; niťovky; nové korenie;
obilné klíčky (potraviny); prípravky z obilnín;
oblátky; ocot; omáčky na cestoviny; muškátové

orechy; ovocné omáčky; mletý ovos; ovsená potrava; ovsené vločky; palacinky; paprika (korenina); paradajková omáčka; pečivo (rožky); pečivo
s mäsovou náplňou; perníky, medovníky; pesto
(omáčka); pirôžky s mäsom; pivný ocot; pizza;
prášok do pečiva; príchute do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov; príchute do
nápojov s výnimkou esencií; propolis; vyrážková
pšeničná múka; puding; pukance; rezance; ryža;
sendviče; sladké drievko; sójová omáčka; strúhanka; sucháre; sušienky; škorica (korenina); škrob
(potrava); špagety; torty; vanilka (príchuť); konzumná včelia materská kašička (nie na lekárske
účely); kakaové výrobky; konzervované záhradné bylinky (chuťové prísady); zákusky, koláče;
zázvor; zemiaková múčka na ľudskú spotrebu;
zmrzliny; žuvačky.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.
(540)

(591) zelená, čierna, biela
(731) špajza s.r.o., Šándorova 3, 821 03 Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1615-2013
5.9.2013
9, 38, 41
9 - Prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu
zvuku alebo obrazu; magnetické, optické a iné
nosiče dát, informácií, zvukových, obrazových
a zvukovo-obrazových záznamov patriace do tejto triedy; elektronické publikácie, stiahnuteľné;
elektronické publikácie zaznamenané na nosičoch; softvér na nosičoch; informačné materiály,
časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie
(stiahnuté z telekomunikačnej siete) s možnosťou
kopírovania; nahrané nosiče údajov optické,
magnetické, záznamové disky (CD, DVD).
38 - Poskytovanie online prístupu k informačným
zdrojom; prenos správ a informácií, tlačovín, ankiet a súťaží, audiovizuálnych diel, časopisov,
periodík, správ textových, zvukových a zvukovoobrazových v elektronickej podobe, prostredníctvom počítačovej siete a satelitov.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; písanie textov, s výnimkou reklamných; vydávanie CD-ROM titulov; tvorba audiovizuálnych diel, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, vrátane ich elektronickej podoby; online
vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); poskytovanie elektronických publikácií
online (bez možnosti kopírovania); klubové služby vzdelávacie a zábavné; služby na verejnú prezentáciu umeleckých a literárnych diel s kultúrnym alebo vzdelávacím cieľom.
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(540)

(210)
(220)
10 (511)
(511)

(591) modrá - 2728 C, bordová - 1945 C
(731) IKAR, a.s., Kukuričná 13, 831 03 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1657-2013
11.9.2013
9, 35, 38
9 - Počítačové programy; počítačové programy
pre mobilné zariadenia (telefóny, smartfóny, tablety PC).
35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; reklama; prenájom reklamných
plôch; rozširovanie reklamných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; obchodné sprostredkovanie objednávok reštauračných zariadení
prostredníctvom internetu.
38 - Poskytovanie prístupu do databáz; prenos
textových správ a obrazových informácií reštauračných zariadení, zoznamov jedál, jedálnych lístkov, zľavových ponúk prostredníctvom internetu
(telekomunikačné služby).

(540) OPIZZA
(731) Kubinec Juraj, Gaštanová 6, 900 91 Limbach, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1658-2013
11.9.2013
9, 35, 38
9 - Počítačové programy; počítačové programy pre
mobilné zariadenia (telefóny, smartfóny, tablety PC).
35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; reklama; prenájom reklamných
plôch; rozširovanie reklamných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; obchodné sprostredkovanie objednávok reštauračných zariadení prostredníctvom internetu.
38 - Poskytovanie prístupu do databáz; prenos
textových správ a obrazových informácií reštauračných zariadení, zoznamov jedál, jedálnych lístkov, zľavových ponúk prostredníctvom internetu
(telekomunikačné služby).

(540)

(591) modrá, biela, čierna, červená, žltá, hnedá, zelená,
sivá
(731) Kubinec Juraj, Gaštanová 6, 900 91 Limbach, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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1667-2013
12.9.2013
30, 35, 43
30 - Pekárske a cukrárske výrobky; múka a výrobky z múky; pečivo; cestá; cestá na koláče;
cukrovinky; chlieb; kvasnice; lístkové cesto; marcipán; múčne jedlá; jemné pečivo; cereálne výrobky; potraviny vyrobené na základe múky alebo cereálií; jedlé ozdoby na torty; príchute do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov;
príchute do zákuskov a koláčov s výnimkou éterických olejov; prášky do pečiva; cukrárenské polevy; polevy pre zákusky; sušienky, keksy; torty;
zákusky, koláče; žemle; káva; kakao; cukor; kuchynská soľ; korenie; med; potravinársky škrob;
prípravky a zmesi na výrobu pekárenských výrobkov; sladké polevy a plnky.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných
materiálov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc
pri riadení a prevádzkovaní obchodnej činnosti;
veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30, a to aj prostredníctvom internetu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 30 a obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 43.
43 - Služby cukrární a pekární pre tretie osoby.

(540)

(591) biela, žltá, zlatá, tmavočervená, svetlohnedá, béžová, hnedá, sivá, čierna
(731) Coolfood s.r.o., P. Križku 384/7, 967 01 Kremnica, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1668-2013
11.9.2013
30, 35, 43
30 - Pekárske a cukrárske výrobky; múka a výrobky z múky; pečivo; cestá; cestá na koláče;
cukrovinky; chlieb; kvasnice; lístkové cesto; marcipán; múčne jedlá; jemné pečivo; cereálne výrobky; potraviny vyrobené na základe múky alebo cereálií; jedlé ozdoby na torty; príchute do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov;
príchute do zákuskov a koláčov s výnimkou éterických olejov; prášky do pečiva; cukrárenské
polevy; polevy pre zákusky; sušienky, keksy; torty; zákusky, koláče; žemle; káva; kakao; cukor;
kuchynská soľ; korenie; med; potravinársky škrob;
prípravky a zmesi na výrobu pekárenských výrobkov; sladké polevy a plnky.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných
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materiálov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc
pri riadení a prevádzkovaní obchodnej činnosti;
veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30, a to aj prostredníctvom internetu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 30 a obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 43.
43 - Služby cukrární a pekární pre tretie osoby.

(540)

(731) TABAKO, spol. s r. o., Malodunajské nábr. 6,
945 01 Komárno, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1728-2013
20.9.2013
32
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540)

(591) biela, žltá, zlatá, tmavočervená, svetlohnedá, béžová, hnedá, sivá, čierna
(731) Coolfood s.r.o., P. Križku 384/7, 967 01 Kremnica, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1722-2013
19.9.2013
3
3 - Pracie prostriedky; čistiace prostriedky; antistatické prípravky na použitie v domácnosti; apretačné prípravky na žehlenie bielizne; bieliace
prípravky; prípravky na namáčanie bielizne.

(540)

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1734-2013
23.9.2013
41, 43
41 - Zábava; športová a kultúrna činnosť.
43 - Reštauračné služby.

(540)

(591) červeno fialová, čierna, biela
(731) KL Consult, s.r.o., Gorkého 130/6, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

(731) p.k. Solvent s.r.o., K Žižkovu 9/640, 190 00 Praha,
CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(731) Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23
Dubové pri Turčianskych Tepliciach, SK;
(740) Kostrabová Mária, Ing., Široké, SK;

1725-2013
20.9.2013
34, 35
34 - Tabak; fajčiarske potreby; zápalky; cigary;
cigarety; dutinky; cigaretový papier; cigaretové
filtre; cigaretové náustky; cigarové špičky; náustky na cigaretové špičky; odrezávače cigár (kutery); fajky; byliny na fajčenie; šnupavý tabak;
žuvací tabak; dózy na tabak; vrecúška na tabak;
kazety na cigary; kazety na cigarety; tabatierky
na cigarety; zásobníky s plynom do zapaľovačov;
vreckové strojčeky na šúľanie cigariet; popolníky
pre fajčiarov; zapaľovače pre fajčiarov; kresadlá.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
s tovarmi v triede 34; sprostredkovanie obchodu
s tovarom; reklamná činnosť; sprostredkovanie
služieb v triede 35.

(540)

(591) modrá, zlatá

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1745-2013
23.9.2013
35, 37, 39
35 - Obchodné odhady podnikov a dopravných
prostriedkov, vedenie mzdovej a personálnej agendy; sprostredkovanie obchodu s tovarmi.
37 - Rekonštrukcie, renovácie, opravy a údržba
dopravných prostriedkov, strojov a zariadení, náhradných dielov, príslušenstva a pomocného materiálu na prevádzku dopravných prostriedkov,
zariadení nádraží a garáží, a to regálov, lavíc,
ručného a strojového zariadenia a nástrojov, kanistrov, tesniacich a spojovacích materiálov, údržba,
opravy, rekonštrukcie, výstavba budov a stavieb.
39 - Doprava osôb a nákladov, logistické služby
v doprave, skladovanie zásielok, taxislužba, prenájom dopravných prostriedkov, skladovanie dopravných prostriedkov, náhradných dielov, príslušenstva, stavebného materiálu a pomocného
materiálu, doručovacie služby, špedičné kancelárie, služby cestovnej kancelárie v oblasti dopravy, prepravy a sprevádzania, rezervácia miesteniek, informácie o preprave.

(540) DOPA
(731) Dobiš Kamil, Rokošova 218/33, 951 31 Močenok, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1747-2013
23.9.2013
36, 41
36 - Informácie o poistení; konzultačné služby
v oblasti poisťovníctva; uzatváranie poistiek; poradenstvo v oblasti poistenia; sprostredkovanie
poistenia.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov; školenie;
vzdelávanie, vyučovanie.

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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1753-2013
24.9.2013
9, 37
9 - Elektronické riadiace prístroje a zariadenia.
37 - Údržba a opravy strojov.

(540)

(540)
(731) CEMATECH s.r.o., Hrádza 30/13, 976 57 Michalová, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(591) červená, sivá
(731) Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa
z iného členského štátu, Pribinova 25, 811 09
Bratislava, SK;
(740) Pagáč Boris, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

1748-2013
23.9.2013
30, 35, 43
30 - Pekárske a cukrárske výrobky; múka a výrobky z múky; pečivo; cestá; cestá na koláče;
cukrovinky; chlieb; kvasnice; lístkové cesto; marcipán; múčne jedlá; jemné pečivo; cereálne výrobky; potraviny vyrobené na základe múky alebo cereálií; jedlé ozdoby na torty; príchute do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov;
príchute do zákuskov a koláčov s výnimkou éterických olejov; prášky do pečiva; cukrárenské polevy; polevy pre zákusky; sušienky, keksy; torty;
zákusky, koláče; žemle; káva; kakao; cukor; kuchynská soľ; korenie; med; potravinársky škrob;
prípravky a zmesi na výrobu pekárenských výrobkov; sladké polevy a plnky.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných
materiálov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc
pri riadení a prevádzkovaní obchodnej činnosti;
veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 30, a to aj prostredníctvom internetu; zabezpečovanie propagačných,
marketingových, reklamných a informačných služieb pre podniky a jednotlivcov prostredníctvom
počítačových sietí vrátane internetu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede
30 a obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 43.
43 - Služby pekární a cukrární pre tretie osoby.

KREMNICKÁ PEKÁREŇ
ZLATÁ

(731) Coolfood s.r.o., P. Križku 384/7, 967 01 Kremnica,
SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1754-2013
24.9.2013
6, 19, 37
6 - Kovové stavebné materiály; kovové potrubia
pre studne; kovové stavebné konštrukcie.
19 - Nekovové stavebné materiály; stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; nekovové potrubia pre studne.
37 - Vŕtanie studní; kopanie studní; informácie
a poradenstvo v oblasti vŕtania a kopania studní;
stavebná činnosť.

(540)

(591) modrá
(731) WELLdrilling, s.r.o., Jungmannova 1150/4, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1756-2013
24.9.2013
5, 10
5 - Zubné abrazíva; absorpčná vata; absorpčné
tampóny; akaricídy (prípravok na ničenie roztočov); akonitín; aldehydy na farmaceutické účely;
algicídy; alginátové výživové doplnky; algináty
na farmaceutické účely; alkalické jodidy na farmaceutické účely; alkaloidy na lekárske účely;
alkoholy na farmaceutické účely; alkoholy na
liečebné účely; zubné amalgámy; aminokyseliny
na lekárske účely; aminokyseliny na veterinárske
účely; analgetiká; anestetiká; angosturová kôra
na lekárske účely; antelmintikum; antibiotiká;
antidiuretiká (lieky na znižovanie tvorby moču);
chemické antikoncepčné prípravky; antioxidačné
tabletky; antipyretiká (lieky na znižovanie telesnej teploty); antiseptická vata; antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky; aseptická vlna; čaj
proti astme; medicínske bahno; kúpeľové bahno;
bakteriálne jedy; bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; prostredia pre bakteriologické kultúry; živná pôda pre bakteriologické kultúry; bakteriologické prípravky na lekárske
a zverolekárske účely; balzamovacie prípravky
na lekárske účely; balzamy na lekárske účely;
bielkovinové potraviny na lekárske účely; bielkovinové prípravky na lekárske účely; bielkovinové výživové doplnky; biocídy; biologické prípravky na lekárske účely; biologické prípravky na
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zverolekárske účely; biologické tkanivá na lekárske účely; biologické tkanivá na zverolekárske
účely; bizmutové prípravky na farmaceutické účely; tyčinky na liečbu bradavíc; bróm na farmaceutické účely; bronchodilatačné prípravky; bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé byliny;
byliny na fajčenie na lekárske účely; cédrové
drevo; netabakové cigarety na lekárske účely; cukor na lekárske účely; cupanina na farmaceutické
účely; čapíky; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely; prípravky na čistenie očí; čistiace prípravky na kontaktné šošovky; dámske
vložky; dentálne modelovacie vosky; dentifikačné prípravky; detergenty na lekárske účely; dezinfekčné prípravky na hygienické účely; chlieb
pre diabetikov na lekárske účely; diagnostické
prípravky na lekárske účely; chemické prípravky
na diagnostikovanie tehotnosti; diastáza (enzým
meniaci škrob na maltózu) na lekárske účely;
diétne látky upravené na lekárske účely; diétne
nápoje na lekárske účely; diétne potraviny na lekárske účely; digestíva na farmaceutické účely;
digitalín; potrava pre dojčatá; draselné soli na lekárske účely; drogy na lekárske účely; droždie na
farmaceutické účely; chemické vodiče na elektródy elektrokardiogramov; enzymatické prípravky
na lekárske účely; enzýmové výživové doplnky;
enzýmy na lekárske účely; kôprová esencia na
lekárske účely; estery celulózy na farmaceutické
účely; estery na farmaceutické účely; étery celulózy na farmaceutické účely; étery na farmaceutické účely; eukalyptol na farmaceutické účely;
eukalyptus na farmaceutické účely; farmaceutické prípravky; farmaceutické prípravky proti lupinám; fenikel na lekárske účely; fenol na farmaceutické účely; mliečne fermenty na farmaceutické účely; fermenty na farmaceutické účely; formaldehyd na farmaceutické účely; fosfáty na
farmaceutické účely; prípravky na fumigáciu na
lekárske účely; fungicídy; chemické prípravky
proti fyloxére; gáfor na lekárske účely; gáfrový
olej na lekárske účely; kyselina galová na farmaceutické účely; obväzová gáza; gencián na farmaceutické účely; germicídy (dezinfekčné prípravky); glukóza na lekárske účely; glukózové
výživové doplnky; glycerín na lekárske účely; glycerofosfáty; guajakol na farmaceutické účely; guma na lekárske účely; gumiguta na lekárske účely; gurjunský balzam na lekárske účely; hematogén; hemoglobín; prípravky proti hemoroidom;
hemostatické tyčinky; prípravky proti bolesti
hlavy; tyčinky proti bolesti hlavy; hojivé hubky;
horčica na farmaceutické účely; horčicové obklady; horčicový olej na lekárske účely; horčičné
náplasti; horké drevo na lekárske účely; hormóny
na lekárske účely; hydrastín; hydrastinín; hydrogénuhličitan sodný na farmaceutické účely; hygienické nohavičky; hygienické tampóny; hygienické vložky pre inkontinentných pacientov;
chemické prípravky na farmaceutické účely;
chemické prípravky na lekárske účely; chemicko-farmaceutické prípravky; chinín na lekárske
účely; chinínovník (jeho kôra) na lekárske účely;
chinolín na lekárske účely; chirurgické implantačné preparáty (živé tkanivá); chirurgické obväzy;
chirurgické plachty; chirurgické tkaniny; chladiace spreje na lekárske účely; chloralhydrát na
farmaceutické účely; chloroform, trichlórmetán;

výťažky z chmeľu na farmaceutické účely; medicinálne infúzie; absorpčné nohavičky pre inkontinentných pacientov; írsky mach (karagén) na
lekárske účely; izotopy na lekárske účely; jalapy
(výťažok z jalapového koreňa - preháňadlo); jedy; jód na farmaceutické účely; jodidy na farmaceutické účely; jodoform; jódová tinktúra; jojoba; kalomel, chlorid ortutnatý; kandis na lekárske
účely; liekové kapsuly; kapsuly na farmaceutické
účely; karagén na lekárske účely; karbonyl (prípravok na hubenie parazitov); kaučuk na zubolekárske účely; kaustické ceruzky; kazeínové výživové doplnky; kebračo na lekárske účely; kolódium na farmaceutické účely; kôra konduranga
na lekárske účely; roztoky na kontaktné šošovky;
liečivé korene; kostný tmel pre chirurgiu a ortopédiu; kôra mangového stromu na farmaceutické
účely; kôry na farmaceutické účely; krém z vínneho kameňa na farmaceutické účely; kreozot na
farmaceutické účely; krotónová kôra; prípravky
proti kryptogamným rastlinám; kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely;
morská voda na kúpanie na lekárske účely; liečivé prípravky do kúpeľa; terapeutické prípravky
do kúpeľa; prípravky do perličkových kúpeľov;
soli do minerálnych kúpeľov; liečivé kúpeľové
soli; kurare; liečivá na kurie oká; náplasť na kurie oká; kyseliny na farmaceutické účely; kyslík
na lekárske účely; prípravky do kyslíkových kúpeľov; mliečny cukor na farmaceutické účely;
zubné laky; ľanová múčka na farmaceutické účely; výživové doplnky z ľanových semien; ľanové
semená na farmaceutické účely; výživové doplnky z ľanového oleja; laxatíva; lecitín na lekárske
účely; lecitínové výživové doplnky; lepiace náplasti na lekárske účely; lepidlá na umelé chrupy;
liečivé cukríky; liečivé čaje; liečivé nápoje; liečivé prípravky na zuby; liečivé rastliny; lieky pre
humánnu medicínu; lieky proti poteniu nôh; linimenty (tekuté masti); lubrikačné gély; lupulín
na farmaceutické účely; magnézia (oxid horečnatý) na farmaceutické účely; mandľové mlieko na
farmaceutické účely; masti na farmaceutické účely; masti na lekárske účely; masti na slnečné popáleniny; materiály na zubné odtlačky; lekárske
prípravky na podporu rastu vlasov; medovková
voda na farmaceutické účely; menštruačné nohavičky; menštruačné tampóny; menštruačné vložky; mentol; mentol na farmaceutické účely; výživné látky pre mikroorganizmy; mikroorganizmy na použitie v lekárstve a zverolekárstve; minerálne výživové doplnky; mliečny tuk; moleskin
na lekárske použitie (pevná bavlnená látka); múka na farmaceutické účely; myrobalánová kôra
na farmaceutické účely; prípravky na ničenie
myší; námeľ na farmaceutické účely; náplasti;
náplasti na lekárske účely; náramenné obväzy na
chirurgické účely; náramky na lekárske účely;
liečivá posilňujúce nervovú sústavu; detské plienkové nohavičky; zdravotné nohavičky; výživové
doplnky z obilných klíčkov; obklady (teplé zábaly); dezodoranty na obleky a textilné materiály;
hygienické obrúsky; obväzový materiál; octan
hlinitý na farmaceutické účely; octany na farmaceutické použitie; prípravky na vyplachovanie
očí; prípravky na odtlačky; lekárske prípravky na
odtučňovacie kúry; olej z tresčej pečene; oleje na
lekárske účely; olovnatá voda (s obsahom octanu
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olovnatého); masti proti omrzlinám na farmaceutické účely; opiáty; ópium; opodeldok; organoterapeutické prípravky; ortuťové masti; vankúšiky
na otlaky (náplasti); ovínadlá; oxidodusičnan
bizmutitý na farmaceutické účely; papier na horčičné obklady; lepivé pásky na lekárske účely;
priľnavé pásky na lekárske účely; pásky na oči
na lekárske použitie; pastilky na farmaceutické
účely; pásy na prichytenie hygienických vložiek;
pektín na farmaceutické účely; peľové výživové
doplnky; pepsíny na farmaceutické účely; perlový prášok na lekárske účely; peroxid vodíka na
lekárske účely; pijavice na lekárske účely; krvná
plazma; detské plienky; plyn na lekárske účely;
farmaceutické prípravky na pokožku; pomocné
látky (adjuvanciá) na lekárske účely; prípravky
na ošetrenie popálenín; porcelán na zubné protézy; posilňujúce prípravky, toniká; prípravky proti
poteniu; práškové kantaridíny; preháňadlá; prípravky na dezodoráciu vzduchu; prípravky na intímnu hygienu na lekárske účely; prípravky na
omrzliny; prípravky na tlmenie sexuálnej aktivity; prípravky na zníženie chuti do jedla na lekárske použitie; prípravky proti popáleninám na
farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu (na lekárske účely);
príp-ravky z aloy pravej na farmaceutické účely;
propolis na farmaceutické účely; propolisové výživové doplnky; prostriedky proti hlístam; proteínové výživové doplnky; protireumatické náramky; protireumatické prstene; purgatíva; pyritový
prášok; rádioaktívne látky na lekárske účely; rádiologicky kontrastné látky na lekárske účely;
rádium na lekárske účely; jedlé rastlinné vlákna
(s výnimkou výživných); reagenčný papier na lekárske a zverolekárske účely; rebarborové korene
na farmaceutické účely; ricínový olej na lekárske
účely; rozpúšťadlá na odstraňovanie náplastí; rybia múčka na farmaceutické účely; samoopaľovacie tabletky; sarsaparila (smilax) na lekárske
účely; sedatíva (prípravky na upokojenie); séra;
séroterapeutické liečivá; sikatívy na lekárske
účely; sírny kvet na farmaceutické účely; sírové
knôty na dezinfekciu; sirupy na farmaceutické
účely; slad na farmaceutické účely; sladké drievko na farmaceutické účely; sladové mliečne nápoje na lekárske účely; minerálne soli; soli minerálnych vôd; soli na lekárske účely; soli sodíka
na lekárske účely; prípravky zo stopových prvkov pre ľudí a zvieratá; strychnín; styptikum
(prípravky na zastavenie krvácania); sulfoamidy
(liečivá); sušené mlieko pre dojčatá; škrob na
diétne alebo farmaceutické účely; hojivé špongie;
tabakové výťažky (insekticídy); tabletky na chudnutie; tabletky na potlačenie chuti do jedla; dezinfekčné dymové tablety; tekuté lieky, lieky vo
forme nápojov; termálne vody; terpentín na farmaceutické účely; tinktúry (farmaceutické prípravky); tinktúry na lekárske účely; tlakové obväzy; zubné tmely; toaletné vody na farmaceutické účely; tuky na lekárske účely; dymiace tyčinky; tymol na farmaceutické účely; lepidlá
a tmely na umelý chrup; uspávacie prípravky;
vaginálne kúpele; vakcíny; vankúše (podložky)
na dojčenie; prípravky na báze vápna na farmaceutické účely; vata na lekárske účely; vazelína
na lekárske účely; včelia materská kašička (výživový doplnok); včelia materská kašička na far-
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maceutické účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na diétne alebo lekárske účely; vezikanty (pľuzgierotvorné látky); vínny kameň na
farmaceutické účely; vitamínové prípravky; výživové vlákniny; hygienické vložky; minerálne
vody na lekárske účely; vonné soli; vreckovky
napustené farmaceutickými roztokmi; výživové
doplnky; výživové doplnky z kvasníc; prípravky
na čistenie vzduchu; zadymovacie prípravky vo
forme tabliet; zadymovacie prípravky vo forme
tyčiniek; zápary na farmaceutické účely; liečivá
na zmiernenie zápchy; zubné amalgámy zo zlata;
zliatiny drahých kovov na zubolekárske účely;
zubné brúsivá; zubné cementy; materiály na plombovanie zubov; želatína na lekárske účely; žieravé látky na farmaceutické účely; živočíšne uhlie
na farmaceutické účely; žuvačky na lekárske účely.
10 - Aerosólové dávkovače na lekárske účely;
prístroje a zariadenia na lekárske analýzy; anestéziologické prístroje; antikoncepčné prípravky
s výnimkou chemických; podporné bandáže; ortopedické bandáže na kĺby; barly; chrániče na
barly; brušné korzety; brušné pásy; cumle pre dojčatá; cumlíky na detské fľaše; čapy na umelé zuby; dávkovače piluliek; defibrilátor; detské fľaše;
diagnostické prístroje na lekárske účely; dialyzér,
dialyzátor; dilatátory (chirurgia); chirurgické dlahy; pomôcky na dojčenie; dýchacie prístroje; prístroje na umelé dýchanie; dýzy na lekárske účely; elastické obväzy; elastické pančuchy na chirurgické účely; elektrické prístroje na akupunktúru; elektródy na lekárske použitie; elektrokardiogramy; zariadenia na estetickú masáž; filtre na
UV-lampy na lekárske účely; fľašky na podávanie kvapiek na lekárske účely; fyzioterapeutické
zariadenia; galvanické pásy na lekárske účely;
galvanické terapeutické zariadenia; gastroskopy;
hematometre; prístroje na liečenie hluchoty; vibrátory na horúci vzduch na lekárske účely; hroty
na barly; hydrostatické postele na lekárske účely;
hygienické misky; hypodermické (podkožné) injekcie; hypogastrické pásy; chirurgické implantáty; chirurgické prístroje a nástroje; chrániče sluchu; akupunktúrne ihly; ihly na lekárske účely;
prístroje na inhaláciu na lekárske účely; inhalátory; inkubátory na lekárske účely; inkubátory pre
dojčatá; kanyly; kardiostimulátory; katétre; katgut (chirurgické nite); kefy na čistenie telových
dutín; kastrovacie kliešte; klystírové striekačky
na lekárske účely; chirurgické kompresory; umelé končatiny; kondómy, prezervatívy; korzety na
zdravotnícke účely; kremíkové lampy na lekárske účely; kreslá na lekárske alebo zubolekárske
účely; cumle na kŕmenie z fľaše; uzávery na fľaše na kŕmenie; krúžky na prerezávanie zubov;
nože na odstraňovanie kurích ôk; kvapkadlá na
lekárske účely; vrecúška s ľadom na lekárske účely; lampy na lekárske účely; lancety; laser na lekárske účely; lekárske prístroje a nástroje; lekárske vodiace vlákna; lyžice na odmeriavanie liečiv; lôžkové vibrátory; masážne rukavice; masážne prístroje; anestéziologické masky; maternicové irigátory; misky na lekárske účely; špeciálny nábytok na lekárske účely; načúvacie prístroje
pre nepočujúcich; nádobky na zavádzanie liekov;
špeciálne nádoby na lekársky odpad; nádoby na
lekárske nástroje; nádoby na moč; nádoby, kazety na lekárske nástroje; nafukovacie matrace na
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lekárske účely; nafukovacie panny; elastické nákolenníky; nákolenníky (ortopedické bandáže na
kolená); nalepovacie teplomery na lekárske použitie; náprstky (chrániče na prsty) na lekárske
účely; naslúchadlá pre sluchovo postihnutých;
nepremokavé plachty na postele; chirurgické nite; nosidlá s kolieskami; nosidlá pre pacientov;
chirurgické nožnice; termoelektrické obklady; podporné obväzy; umelé oči; odevy do operačných
sál; odvodňovacie rúrky na lekárske účely; oftalmometre; oftalmoskopy; ohrievacie vankúšiky
(prvá pomoc); ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom na lekárske účely; operačné stoly;
ortopedická obuv; ortopedické pásky a bandáže
na spevnenie kĺbov; ortopedické pásy; ortopedické stielky; ortopedické vložky do topánok; ortopedické výrobky; pančuchy na kŕčové žily; elektrické pásy na lekárske účely; pesary; pílky na
chirurgické účely; plachty na chirurgické účely;
plachty pre inkontinentných pacientov; podpory
na ploché nohy; umelé pľúca; pľuvadlá na lekárske účely; vatové ochranné vložky na podbruško;
podporné vložky na ploché nohy; elektricky vyhrievané podušky na lekárske účely; podušky na
lekárske účely; popruhy na lekárske účely; vodné
postele na lekárske účely; postele špeciálne vyrobené na lekárske účely; posteľové misy; pôrodnícke kliešte; pôrodnícke matrace; pôrodnícke
prístroje; prietržové pásy; prikladacie banky; elektricky vyhrievané prikrývky na lekárske účely;
prístroje na meranie pulzu; prístroje na mikrodermabráziu; prístroje na ortodontológiu; prístroje
na vykonávanie krvných skúšok; protézy (umelé
končatiny); vlasové protézy; prstence na uľahčenie prerezávania zubov; pumpy na lekárske účely; pupočné pásy; rádiologické clony na lekárske
účely; rádiologické prístroje na lekárske účely;
rádiové trubice na lekárske účely; rehabilitačné
prístroje na lekárske účely; resuscitačné prístroje;
ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom;
zariadenia na röntgenové ožarovanie; röntgenové
prístroje na lekárske účely; röntgenové snímky
na lekárske účely; röntgenové zariadenia a prístroje na lekárske účely; röntgenové žiariče na
lekárske účely; rozprašovače na lekárske účely;
pôrodné zariadenie pre rožný statok; rukavice na
lekárske účely; rúška (pre nemocničný personál);
sadrové obväzy na ortopedické účely; umelé sánky; skalpely; skalpely na chirurgické účely; skúšobné prístroje na lekárske účely; sondy na lekárske účely; spirometre (prístroje na meranie vdychovaného a vydychovaného vzduchu); stenty
(cievne a srdcové implantáty); chirurgické sterilné
plachty; stetoskopy; injekčné striekačky; striekačky na lekárske účely; suspenzory, podpínadlá;
chirurgické svorky; šijacie ihly (chirurgia); materiály na šitie (chirurgia); šošovky (intraokulárne
protézy) (chirurgické implantáty); špachtle; špáradlá na čistenie uší; chirurgické špongie; ťahacie
prístroje na lekárske použitie; tehotenské pásy;
telocvičné zariadenia na liečebné účely; teplomery na lekárske účely; teplovzdušné terapeutické
zariadenia; termoelektrické obväzy (chirurgia); tlakomery na meranie krvného tlaku; trokár (nástroj
na nabodnutie telovej dutiny); drenážne trubice
na lekárske účely; umelá koža na chirurgické
účely; umelé chrupy; umelé prsníky; umelé zuby;
uretrálne injekčné striekačky; uretrálne sondy;

urologické prístroje a nástroje; zátky do uší; UV-lampy na lekárske účely; uzávery na detské fľaše; vaginálne striekačky; elektricky vyhrievané
vankúše na lekárske účely; vankúše proti nespavosti; vankúše proti preležaninám; vankúšiky proti preležaninám; vibromasážne prístroje; ortopedické vložky; vodné vaky na lekárske účely; vrecká na výplachy telesných dutín; zubné vrtáky;
vzduchové vankúše na lekárske účely; zariadenia
na hygienu a umývanie telesných dutín; zariadenia na premiestňovanie (prevoz) invalidov; zariadenia na zavádzanie vzduchu alebo látok do
telových dutín; zdravotná obuv; zubárske zrkadlá; zrkadlá pre chirurgov; zverolekárske prístroje
a nástroje.
(540)

(591) červená, modrá
(731) MEDATRON, spol. s r.o., Na Pasekách 14, 831 06
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1757-2013
24.9.2013
35, 37
35 - Reklamná činnosť.
37 - Inštalácia okien, dverí a ich častí.

(540)

(591) biela, modrá, červená, hnedá
(731) SLOVENERGOokno, Radlinského 11, 811 07
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1777-2013
26.9.2013
35, 39, 43
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s kozmetikou, s farmaceutickými prípravkami a liečivami,
papiernickým tovarom a domácimi potrebami,
potravinami, alkoholickými a nealkoholickými
nápojmi; reklamná činnosť; 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 na rek-
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lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na
kancelárske účely a na použitie v domácnosti; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly
(papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar;
tlačené periodické a neperiodické publikácie;
plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače
z papiera alebo z lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; plastové fólie na balenie; papierové alebo
plastové vrecká na balenie.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; likéry; alkoholické koktaily; destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa vín
a vinárstva; reklamná činnosť; maloobchodná
činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; veľkoobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav
na komerčné alebo reklamné účely; personálne
poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); spracovanie textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie
reklamných alebo náborových textov; obchodné
alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; prenájom predajných automatov; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely
a na podporu predaja; predvádzanie tovaru.

lamné účely; 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; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 39 a 43; sprostredkovanie hotelierskych služieb.
39 - Odťahovanie poškodených a havarovaných
vozidiel; dopravné záchranárske služby; odťahová služba; služby parkovania automobilov; prenájom vozidiel; prenájom parkovacích plôch; odťahovanie dopravných prostriedkov pri poruchách; prepravné služby; sprostredkovanie prepravy; ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, automobilová preprava;
informácie o preprave; nákladná kamiónová doprava; prenájom automobilov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom
miesta na parkovanie; služby v doprave a preprave; sprostredkovanie dopravy; záchranné služby.
43 - Služby barov a kaviarní; rýchle občerstvenie
(bufety); reštauračné služby; samoobslužné reštaurácie; hotelierske služby; prenájom prednáškových sál; prenájom prenosných stavieb; príprava a dodávka jedla na objednávku do domu;
služby poskytované hotelmi; prenájom prechodného ubytovania; rezervácia hotelov; rezervácia
penziónov; rezervácia prechodného ubytovania;
ubytovacie kancelárie; poskytovanie ubytovania
a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na
farmách a v rekreačných zariadeniach.
(540)

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
ROUTE SK 66

(731) SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ROUTE 66 (skratka SK Route 66), ul. Družby 322, 976 98 Podbrezová časť Lopej, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

1800-2013
1.10.2013
36
36 - Poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo;
služby realitnej kancelárie.

(540) NN Poisťovňa
(731) Nationale-Nederlanden Nederland B.V., Amstelveenseweg 500, 1081 KL Amsterdam, NL;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
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1801-2013
1.10.2013
16, 33, 35
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); etikety s výnimkou textilných; fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón; lepenka; katalógy; darčeky (papiernický tovar); knihy; lepenkové alebo papierové škatule;

(591) čierna, zelená, žltá, červená, hnedá, biela, zlatá, sivá, fialová
(731) BGV, s.r.o., Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1802-2013
1.10.2013
16, 33, 35
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); etikety s výnimkou textilných; fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kar-
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tón; lepenka; katalógy; darčeky (papiernický tovar); knihy; lepenkové alebo papierové škatule;
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na
kancelárske účely a na použitie v domácnosti; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly
(papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar;
tlačené periodické a neperiodické publikácie;
plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače
z papiera alebo z lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; plastové fólie na balenie; papierové alebo
plastové vrecká na balenie.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; likéry; alkoholické koktaily; destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa vín a vinárstva; reklamná činnosť; maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými
nápojmi; veľkoobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti;
poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); spracovanie textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov
a zvukovo-obrazových záznamov a periodických
a neperiodických publikácií; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; marketingové štúdie; nábor zamestnancov;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; prenájom predajných automatov; predvádzanie (služby
modeliek) na reklamné účely a na podporu predaja; predvádzanie tovaru.

(540)

(731) Černáková Michaela, Močilie 597/5, 976 55 Ľubietová, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1809-2013
2.10.2013
5
5 - Fungicídy.

(540) RADIAL
(731) Irvita Plant Protection a Branch of Celsius Property B.V., Pos Cabai Office Park, Unit 13, Curacao, CW;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1810-2013
2.10.2013
3
3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov.

(540)

(591) červená, biela
(731) de Miclén a.s., Priemyselný park 66, 934 01 Levice, SK;
(740) Biksadský & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;

(540)
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(591) čierna, žltá, modrá, červená, hnedá, zelená, biela,
zlatá, sivá, fialová
(731) BGV, s.r.o., Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1808-2013
2.10.2013
25
25 - Odevy; obuv a prikrývky hlavy; oblečenie; nohavice; košele; tielka, tričká; bundy.

1816-2013
3.10.2013
9, 42
9 - Nahraté počítačové programy; počítačové
programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete);
počítačový softvér.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; počítačové programovanie; prenájom počítačového
softvéru; tvorba softvéru; údržba počítačového
softvéru; zhotovovanie kópií počítačových programov.

(540)

(591) biela, sivá
(731) AXYZ - CNC s.r.o., Jesenského 7, 036 01 Martin, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1826-2013
2.10.2013
12, 35, 36, 37, 39, 42
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi,
vode, vo vzduchu a po koľajniciach; autá; automobily; autobusy; autokary; automobilové obývacie prívesy; automobilové pneumatiky; pneumatikové plášte; podvozky automobilov; karosérie automobilov; karosérie dopravných prostriedkov; automobilové strechy; plátenné strechy na
automobily; 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; kamióny; nákladné vozidlá; 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; pružiny (tlmiace) do dopravných
prostriedkov; ráfy kolies automobilov; rámy; 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; sklopné zadné dosky (časti
dopravných prostriedkov); časti a súčasti dopravných prostriedkov patriace do triedy 12.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
s vozidlami, náhradnými dielmi pre vozidlá, súčasťami vozidiel, autopríslušenstvom, autodoplnkami a s ostatnými tovarmi uvedenými v triede 12 tohto zoznamu; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v oblasti povinnej a doplnkovej
výbavy vozidiel; maloobchodná a veľkoobchodná
činnosť s pohonnými látkami, motorovými palivami, plynovými palivami, motorovými olejmi,
chemickými prísadami na použitie v palivách pre
spaľovacie motory, chladiacimi kvapalinami do
chladičov motorov, chemickými prísadami na úpravu paliva, chemickými prísadami na zvyšovanie
oktánového čísla palív, látkami na znižovanie
spotreby paliva, chemickými prísadami na čistenie vstrekovania paliva, nemrznúcimi prísadami
do motorových palív (nechemickými), s tmelmi
na opravu automobilových karosérií, zlúčeninami
na opravu automobilových pneumatík, automobilovými farbami a lakmi, ochrannými nátermi na
podvozky automobilov, čistiacimi prípravkami
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na automobily, filtrami (časťami strojov alebo motorov), katalyzátormi výfukových plynov pre spaľovacie motory, poistkami pre automobily, zapaľovacími sviečkami do spaľovacích motorov
a žiarovkami pre automobilové svetlá, navigačnými prístrojmi vozidiel (palubné počítače) a navigačné satelitné prístroje; zhromažďovanie rozličných výrobkov, predovšetkým vozidiel a ostatných vyššie spomenutých tovarov 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; dražba vozidiel; reklamné
služby v oblasti predaja motorových vozidiel; reklama; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných
alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; marketingové štúdie; prieskum trhu; 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; vzťahy s verejnosťou (public
relations); obchodné sprostredkovanie lízingových zmlúv najmä na dopravné prostriedky; prenájom predajných automatov; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35, 36, 37, 39
a 42 tohto zoznamu; obchodná správa licencií
výrobkov a služieb pre tretie osoby; správa počítačových súborov; poskytovanie rád a informácií
o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
36 - Finančný lízing; finančný lízing dopravných
prostriedkov; financovanie nákupu vozidiel na lízing; uzatváranie poistiek; poistno-technické služby (štatistika); informácie o poistení v oblasti poistenia dopravných prostriedkov; sprostredkovanie poistenia motorových vozidiel; služby v oblasti poistenia vozidiel; poistenie proti nehodám;
poistenie pri pozemnej doprave; pôžičky s ručením na financovanie zmluvného prenájmu motorových vozidiel; pôžičky (finančné úvery); služby úverových ústavov, ktoré nie sú bankami, ako
napríklad samostatné finančné spoločnosti; finančné informácie; záruky na vozidlá; poskytovanie záruk na ojazdené pozemné motorové vozidlá; úverové služby súvisiace s motorovými
vozidlami; kaucie, záruky, garancie; platenie splátok; služby týkajúce sa úverových kariet; zmenárenské služby; organizovanie zbierok; záložne;
realitné kancelárie; služby v oblasti financovania
a peňažníctva; správa nehnuteľností; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu
alebo verbálne.
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37 - Autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie);
servis vozidiel; opravy; generálne opravy vozidiel; montážne a inštalačné služby; služby klampiarov; autoservisy (údržba, opravy a tankovanie); nastavovanie dopravných prostriedkov; dopĺňanie paliva do pozemných vozidiel; zvyšovanie výkonu motorových vozidiel; opravy vozidiel
pri poruchách a dopravných nehodách; výmena
skiel na vozidlách; inštalácia príslušenstva a doplnkov do vozidiel; renovácia automobilových
spojok; rekonštrukcia automobilových chladičov;
prelakovanie automobilov; informácie o opravách vozidiel; údržba a opravy vozidiel; kontrola
vozidiel pred ich opravou; kontrola vozidiel pred
ich údržbou; údržba dielov a príslušenstva motorových pozemných vozidiel; striekanie motorových vozidiel; protikorozívne nátery na ošetrovanie vozidiel; protihrdzová úprava; 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); prezúvanie pneumatík; opravy čelných
skiel automobilov; umývanie dopravných prostriedkov; ručné umývanie automobilov; umývanie motorov dopravných prostriedkov; čistenie
vozidiel; leštenie a mazanie vozidiel; čistenie a tepovanie interiérov vozidiel; čistenie klimatizácie
automobilov; plnenie klimatizačnej kvapaliny do
automobilov; služby týkajúce sa plánovanej údržby a opráv dopravných prostriedkov pred technickou a emisnou kontrolou; inštalácia a demontáž častí a súčastí motorových vozidiel; inštalácia
a demontáž autopríslušenstva; stavebníctvo (stavebná činnosť); lakovanie, glazovanie; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu
alebo verbálne.
39 - Prenájom automobilov; prenájom automobilov s vodičom; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom nosičov na automobily; informácie o doprave; odťahová služba; poskytovanie
pomoci pri doprave; navigačné služby (určovanie
polohy, stanovovanie trás a vedenie po stanovenej trase); odťahovanie vozidiel pri poruchách
a nehodách; skladovanie častí motorových vozidiel; služby v oblasti obnovy motorových vozidiel; informácie o doprave; automobilová preprava; služby parkovania automobilov; prenájom
garáží; prenájom skladov; prenájom miesta na
parkovanie; 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; prepravné služby; doprava nákladná (kamiónová); lodná preprava tovaru; námorná preprava; železničná preprava; logistické služby v doprave; rezervácia
(v doprave); skladovanie tovaru; sezónne uskladnenie pneumatík a pneumatík s diskami; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách

prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu
alebo verbálne.
42 - Technické a emisné kontroly automobilov;
technický prieskum; kontrola spôsobilosti motorových vozidiel na cestnú premávku; diagnostické služby v oblasti automobilových porúch; kontrola kvality; technický dozor a kontrola; vypracovanie technických správ; vývoj počítačových
programov na analýzu emisií výfukových plynov; prognostické meranie stavu emisií výfukových plynov; informačné, konzultačné a poradenské služby v oblasti znižovania emisií oxidu uhličitého; vedecké a technologické služby
a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru;
poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
(540) DANUBIA
(731) DANUBIASERVICE, a. s., Rožňavská 30, 821 04
Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1833-2013
4.10.2013
9, 37, 38, 42
9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické,
kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje
a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie
elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia
na spracovanie údajov, počítače; počítačové
programy; hasiace prístroje.
37 - Stavebníctvo; opravy tovarov uvedených
v triede 9 tohto zoznamu; opravy zariadení na
centrálne riadenie systémov budov; inštalácia tovarov uvedených v triede 9 tohto zoznamu; inštalácia zariadení na centrálne riadenie systémov
budov.
38 - Telekomunikačné služby.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru.

(540)

(591) oranžová, čierna
(731) AKIRA CONTROL, s.r.o., Sartorisova 10, 821 08
Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1834-2013
4.10.2013
35, 37, 42
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; aktualizovanie reklamných materiálov;
analýzy nákladov; aranžovanie výkladov; fakturácia; fotokopírovacie služby; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; kopírovanie alebo
rozmnožovanie dokumentov; lepenie plagátov;
marketing; marketingové štúdie; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby;
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné informácie a rady
spotrebiteľom; obchodné odhady; obchodný a podnikateľský prieskum; obchodný a podnikateľský
výskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie komerčných alebo reklamných
veľtrhov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných
podnikov; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom
reklamných materiálov; prenájom reklamných
plôch; prepisovanie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; reklama;
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; uverejňovanie reklamných
textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; sekretárske služby; spracovanie textov; televízna reklama; tvorba reklamných filmov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch
(pre zákazníkov); vyhľadávanie sponzorov.
37 - Budovanie závodov a tovární; čalúnenie; čalúnnické opravy; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; informácie o opravách; inštalácie okien a dverí; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; klampiarstvo a inštalatérstvo; inštalácia a opravy klimatizačných
zariadení; inštalácia kuchynských zariadení; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; montovanie lešení; murovanie, murárske práce; údržba nábytku; opravy umeleckých stolárskych výrobkov; prenájom stavebných strojov a zariadení;
budovanie prístavieb; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; reštaurovanie nábytku; stavba
a opravy skladov; stavebné informácie; stavebné
poradenstvo; stavebníctvo (stavebná činnosť);
stavebný dozor; štukovanie, sadrovanie; tapetovanie; tesárske služby; utesňovanie budov; utesňovanie stavieb; inštalácia a opravy výťahov.
42 - Architektonické poradenstvo; architektúra
(architektonické služby); digitalizácia dokumentov (skenovanie); expertízy (inžinierske práce);
grafické dizajnérstvo; interiérová výzdoba; módne dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti úspory energie;
priemyselné dizajnérstvo; prieskumy (inžinierske
práce); štúdie technických projektov, projektová
činnosť; urbanistické plánovanie; vypracovanie
stavebných výkresov.
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(540)

(731) ARCH GALLERY s.r.o., Tupého 23/A, 831 01
Bratislava, SK;
(740) Priecel Martin, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1837-2013
4.10.2013
35, 38, 41
35 - Reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna
reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; spracovanie textov; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; aktualizovanie reklamných
materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zbieranie údajov do počítačových
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; grafická úprava tlačovín na reklamné
účely; prezentácia výrobkov v komunikačných
médiách pre maloobchod; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav alebo veľtrhov; prenájom reklamných plôch; predvádzanie tovaru.
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie;
vysielanie káblovej televízie; elektronická pošta;
počítačová komunikácia; prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača;
komunikácia prostredníctvom optických sietí; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov;
komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos signálu prostredníctvom satelitu;
spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov na
prenos správ; poskytovanie telekomunikačného
pripojenia do svetovej počítačovej siete.
41 - Prenájom divadelných dekorácií; prenájom
dekorácií; divadelné predstavenia; elektronická
edičná činnosť v malom (DTP služby); služby
v oblasti estrád; filmové štúdiá; prenájom kinematografických filmov; fotografická reportáž; fotografovanie; fotografovanie na mikrofilm; hudobné skladateľské služby; informácie o možnostiach rekreácie a zábavy; informácie o výchove
a vzdelávaní; výchovno-zábavné klubové služby;
vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, koncertov, seminárov, sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích
výstav; organizovanie lotérií, plesov, predstavení, športových súťaží, súťaží krásy, vedomostných a zábavných súťaží, živých vystúpení; služby nahrávacích štúdií; nahrávanie videopások;
nočné kluby; písanie textov (okrem reklamných);
plánovanie a organizovanie večierkov; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); postsynchronizácia, dabing; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; požičiavanie videopások;
požičovne kníh (knižnice); služby prázdninových
táborov (zábava); organizovanie predstavení (manažérske služby); prenájom audionahrávok; prenájom audioprístrojov; prenájom osvetľovacích
prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom rozhlasových a televíznych prijí-
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mačov; prenájom videokamier; prenájom videorekordérov; prevádzkovanie karaoke, kinosál,
športových zariadení; redigovanie scenárov; reportérske služby; rezervácia vstupeniek; rozhlasová zábava; strihanie videopások; televízna zábava; titulkovanie; tvorba divadelných alebo iných
predstavení; tvorba rozhlasových a televíznych
programov; tvorba videofilmov; predaj vstupeniek na zábavné predstavenia; vydávanie textov
s výnimkou reklamných alebo náborových; zábava; živé predstavenia.

21 - Hrebene, kefy na vlasy, špongie na umývanie, kozmetické pomôcky, pudrenky, puzdrá na
hrebene, puzdrá s toaletnými potrebami, toaletné
pomôcky.
35 - Obchodné poradenstvo; podnikateľské poradenstvo; poskytovanie obchodných informácií;
poskytovanie podnikateľských informácií; administratívne spracovanie obchodných objednávok,
reklamné agentúry, pomoc pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov; poradenstvo
pri vedení podnikov; posudzovanie efektívnosti
v obchodnej činnosti; prieskum trhu; prieskum
verejnej mienky; obchodný prieskum; podnikateľský prieskum; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); marketingové štúdie; reklamná a propagačná činnosť; personálne poradenstvo; obchodný manažment; organizovanie výstav na obchodné a komerčné účely; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, organizovanie a usporadúvanie súťaží na podporu
predaja pekárskych a cukrárskych výrobkov; fakturácia, grafická úprava tlačovín na reklamné účely; reklama, najmä reklama v súvislosti s reštauračnými službami, kaviarenskými službami a pohostinskou činnosťou; rozhlasová a televízna reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, obchodná pomoc pri prieskume trhu,
obchodná pomoc pri franchisingu, poskytovanie
obchodnej franšízy v oblasti stravovania, ubytovania, výroby a predaja pekárskych a cukrárskych výrobkov, marketing, nábor zamestnancov, personálne poradenstvo, zbieranie údajov do
počítačovej databázy, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, podpora predaja pre tretie osoby, predvádzanie tovaru, obchodné rady a informácie spotrebiteľom,
prenájom reklamných plôch, rozširovanie reklamných oznamov, uverejňovanie reklamných textov,
rozširovanie vzoriek tovarov, obchodný manažment v oblasti umenia, zásobovacie služby pre
tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); veľkoobchodná a maloobchodná činnosť
s pekárenskými a cukrárenskými výrobkami, s hotovými jedlami a nápojmi; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí
a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb
v triedach 3, 21, 35 a 44.
36 - Sprostredkovanie nehnuteľností, prenájom
nehnuteľnosti, správa nehnuteľností.
44 - Kadernícke salóny, manikúra, masáže, salóny krásy, služby vizážistov, prevádzkovanie kaderníckeho a kozmetického salónu.

(540) SchengenStory
(731) Wandal Production, s.r.o., Mikulášska 1/a, 811 01
Bratislava, SK;
(740) DEDÁK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1838-2013
4.10.2013
35, 39, 43
35 - Propagačná činnosť, reklama, sprostredkovanie obchodu s tovarom, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 39 tohto zoznamu.
39 - Služby cestovnej kancelárie zaisťujúce dopravu a organizovanie zájazdov, sprevádzanie turistov (sprievodcovské služby).
43 - Služby cestovnej kancelárie spojené so zaisťovaním ubytovania a stravovania, prenájom prechodného ubytovania, stravovanie.

(540)

(731) SKI TRAVEL, a.s., Na Strži 65/1702, 140 62
Praha, CZ;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1842-2013
4.10.2013
3, 21, 35, 36, 44
3 - Kozmetické prípravky, vlasová kozmetika,
kozmetické ceruzky, čistiace prípravky, depilačné
prípravky, epilačné prípravky, kozmetické farby,
prípravky na odstraňovanie farby, prípravky na
holenie, kozmetické prípravky na opaľovanie, kozmetické krémy, prípravky na kučeravenie vlasov,
laky na vlasy, laky na nechty, mejkap, lepiace
prípravky na lepenie umelých vlasov, prípravky
na líčenie, líčidlá, prípravky na odstraňovanie líčidiel, skrášľovacie masky, čistiace mlieko na
kozmetické účely, laky na nechty, ošetrovacie prípravky na nechty, umelé nechty, ceruzky na obočie, kozmetické prípravky na obočie, odlakovače,
ochranné opaľovacie prípravky, parfumérske oleje, oleje na kozmetické účely, ozdobné nálepky
na nechty, parfumovaná voda, kozmetické prípravky určené na starostlivosť o pleť, pleťové vody na kozmetické účely, kozmetické potreby, rúže, šampóny, suché šampóny, tampóny z vaty na
kozmetické použitie, toaletné prípravky, toaletné
vody, umelé mihalnice, umelé nechty, lepidlá na
pripevnenie umelých vlasov, vlasové vody, farbivá a tónovače na vlasy, farby na vlasy, voda po
holení, depilačný vosk, púder, rúže, špirály na
vlasy.

(540)

(591) červená, biela
(731) Hideghétyová Katarína, Alžbetin Dvor 310, 900 42
Miloslavov, SK;
(740) HMG & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1868-2013
8.10.2013
9, 16, 36, 38, 43
9 - Čítače čiarového kódu; čipy (mikroprocesorové doštičky); čítacie zariadenia (informatika);
optické čítače; disková jednotka (do počítačov);
kompaktné disky; magnetické disky; optické disky; optické kompaktné disky; elektronický prístroj na označovanie výrobkov (etikety); magnetické identifikačné karty; magnetické kódované
karty; karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch); automaty na lístky; magnetické dekodéry; magnetické médiá; monitorovacie počítačové programy; elektrické monitorovacie prístroje; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; nahraté operačné programy; optické prístroje
a nástroje; stroje na počítanie a triedenie peňazí;
periférne zariadenia počítačov; nahraté počítačové programy; počítačové programy (stiahnuté
z telekomunikačnej siete); počítačový softvér;
registračné pokladnice; zariadenia na spracovanie
údajov.
16 - Diagramy; etikety s výnimkou textilných;
ručné etiketovacie prístroje; emblémy (papierové
pečate); formuláre (tlačoviny); galvanotypy (polygrafia); grafické znaky; grafické zobrazenia;
grafiky; lepenka, kartón; letáky; lístky; architektonické makety; materiály na pečatenie; nákupné
karty okrem hracích; obaly (papiernický tovar);
obežníky; obtlačky; oznámenia (papiernický tovar); papier; papiernický tovar; papierové pásky
a karty na zaznamenávanie počítačových programov; pečate; pečatidlá; pečiatky; pečiatky (s adresnými údajmi); periodiká; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov;
podklady na tlačenie, nie textilné; pretlače; prístroje na tlačenie na kreditné karty (nie elektrické); prospekty; tlačené publikácie; pútače z papiera alebo lepenky; grafické reprodukcie; strieborný papier; šablóny (kancelárske potreby); tlače (rytiny); neelektrická tlačiareň na tlač na kreditné karty; tlačové písmo; tlačové znaky; tlačoviny; vzory na kopírovanie; zoznamy.
36 - Bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); bankovníctvo; vydávanie cenín; úschova cenností; elektronický prevod kapitálu; finančné služby; finančný manažment; garancie,
záruky, kaucie; finančné informácie; kapitálové
investície; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov);
finančné konzultačné služby; finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); overovanie šekov; záručná pôžička; pôžičky (finančné úvery); platobné prevody vykonávané elektronicky; sprostredkovanie záruk; sprostredkovanie (maklérstvo); úverové banky; služby úverových debetných kariet; služby úverových kreditných kariet; vydávanie cenných papierov; vydávanie kreditných kariet; zmenárenské služby; zriaďovanie fondov.
38 - Komunikácia prostredníctvom optických sietí; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; posielanie správ; poskytovanie diskusných fór online;
poskytovanie priestoru na diskusiu na internete;
poskytovanie prístupu do databáz; elektronická
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pošta; prenájom zariadení na prenos informácií;
prenájom telekomunikačných prístrojov; prenos
digitálnych súborov; informácie o telekomunikáciách.
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie); jedálne a závodné jedálne; kaviarne; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu.
(540)

(591) fialová, modrá
(731) KLUB s.r.o., Drotárska cesta 102, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1871-2013
8.10.2013
41, 42, 44
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru.
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat;
poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby.

(540)

(731) Petreš Maroš, Bajzova 5309/11, 821 08 Bratislava - Ružinov, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1872-2013
9.10.2013
9, 16, 36, 38, 43
9 - Čítače čiarového kódu; čipy (mikroprocesorové doštičky); čítacie zariadenia (informatika);
optické čítače; disková jednotka (do počítačov);
kompaktné disky; magnetické disky; optické disky; optické kompaktné disky; elektronický prístroj na označovanie výrobkov (etikety); magnetické identifikačné karty; magnetické kódované
karty; karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch); automaty na lístky; magnetické dekodéry; magnetické médiá; monitorovacie počítačové programy; elektrické monitorovacie prístroje; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; nahraté operačné programy; optické prístroje
a nástroje; stroje na počítanie a triedenie peňazí;
periférne zariadenia počítačov; nahraté počítačové programy; počítačové programy (stiahnuté
z telekomunikačnej siete); počítačový softvér; registračné pokladnice; zariadenia na spracovanie
údajov.
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16 - Diagramy; etikety s výnimkou textilných;
ručné etiketovacie prístroje; emblémy (papierové
pečate); formuláre (tlačoviny); galvanotypy (polygrafia); grafické znaky; grafické zobrazenia;
grafiky; lepenka, kartón; letáky; lístky; architektonické makety; materiály na pečatenie; nákupné
karty okrem hracích; obaly (papiernický tovar);
obežníky; obtlačky; oznámenia (papiernický tovar); papier; papiernický tovar; papierové pásky
a karty na zaznamenávanie počítačových programov; pečate; pečatidlá; pečiatky; pečiatky (s adresnými údajmi); periodiká; papierové pásky
a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; podklady na tlačenie, nie textilné; pretlače; prístroje na tlačenie na kreditné karty (nie
elektrické); prospekty; tlačené publikácie; pútače
z papiera alebo lepenky; grafické reprodukcie;
strieborný papier; šablóny (kancelárske potreby);
tlače (rytiny); neelektrická tlačiareň na tlač na
kreditné karty; tlačové písmo; tlačové znaky; tlačoviny; vzory na kopírovanie; zoznamy.
36 - Bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); bankovníctvo; vydávanie cenín; úschova cenností; elektronický prevod kapitálu; finančné služby; finančný manažment; garancie,
záruky, kaucie; finančné informácie; kapitálové
investície; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov);
finančné konzultačné služby; finančné oceňovanie
(poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); overovanie šekov; záručná pôžička; pôžičky (finančné
úvery); platobné prevody vykonávané elektronicky; sprostredkovanie záruk; sprostredkovanie
(maklérstvo); úverové banky; služby úverových
debetných kariet; služby úverových kreditných
kariet; vydávanie cenných papierov; vydávanie kreditných kariet; zmenárenské služby; zriaďovanie
fondov.
38 - Komunikácia prostredníctvom optických sietí; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; posielanie správ; poskytovanie diskusných fór online;
poskytovanie priestoru na diskusiu na internete;
poskytovanie prístupu do databáz; elektronická
pošta; prenájom zariadení na prenos informácií;
prenájom telekomunikačných prístrojov; prenos digitálnych súborov; informácie o telekomunikáciách.
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie); jedálne a závodné jedálne; kaviarne; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu.

(540) Callio Gastro karta
(731) KLUB s.r.o., Drotárska cesta 102, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o.,
Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1873-2013
9.10.2013
9, 16, 35, 38, 41
9 - Diapozitívy; diaprojektory; magnetické disky;
optické kompaktné disky; DVD prehrávač; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); exponované kinofilmy; exponované
filmy; strihacie zariadenie na filmy; gramofónové platne; prístroje na strihanie kinofilmov; kompaktné disky; kreslené filmy; magnetické médiá;
magnetofóny; magnetické nosiče údajov; optické
disky; optické nosiče údajov; pásky na zvukové
nahrávanie; počítačové programy; počítačový
softvér (stiahnutý z telekomunikačnej siete); premietacie prístroje; programy na počítačové hry;
počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); pružné disky; vysielače elektronických signálov; videokazety; videopásky; videokamery; vysielače (telekomunikácie); disky zvukových nahrávok; nosiče zvukových nahrávok;
pásky so zvukovými nahrávkami; zvukové nahrávacie zariadenia.
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy
(periodiká); fotografie (tlačoviny); grafiky; grafické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; komiksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; publikácie; grafické reprodukcie; ročenky; tlačivá;
tlačoviny.
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín
na reklamné účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; komerčné informačné kancelárie; podpora predaja (pre
tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; public relations; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 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); spracovanie textov; televízna reklama; predplatné telekomunikačných služieb.
38 - Vysielanie káblovej televízie; poskytovanie
telekomunikačných kanálov na telenákupy; prenos signálu prostredníctvom satelitu; televízne
vysielanie; tlačové kancelárie.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); prenájom filmov; nahrávanie videopások; organizovanie súťaží (vedomostných alebo
zábavných); organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych
štúdii; produkcia filmov s výnimkou reklamných;
výroba rozhlasových a televíznych programov;
televízna zábava; tvorba videofilmov; nahrávanie
na videopásky; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; zábava; prenájom
zvukových nahrávacích zariadení.

(540) Tajomstvo rodiny
(731) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava,
SK;
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o.,
Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1876-2013
9.10.2013
29, 35
29 - Mäso; čerstvé, chladené a mrazené mäso;
čerstvé, chladené a mrazené polotovary z mäsa;
mäsové výrobky.
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby súvisiace s potravinami, ktoré sa týkajú najmä mäsa, hydiny, diviny, ako aj mäsových výrobkov
a údenín.

(540)
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(731) Sokolovský Patrick, Märzstrasse 25, 1150 Viedeň, AT; Mgr. Erik Mikurčík, MBA, Karloveské
rameno 6, 841 01 Bratislava, SK;
(740) BADUCCI Legal, s.r.o., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1881-2013
10.10.2013
29
29 - Mlieko, syr a mliečne výrobky; syrové špeciality; jedlé oleje a tuky.

(540)

(591) červená, sivá, hnedá, biela
(731) POL.-GROUP.COM Ltd., Suite 15, 1st Floor Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, P. O. Box
1004, Victoria, Mahe, SC;
(740) Korch Miroslav, JUDr., Humenné, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

1878-2013
9.10.2013
9
9 - Počítačový softvér.

(731) BONGRAIN S.A., 42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(591) čierna, sivá, biela
(731) Datasoft Consulting s.r.o., Baračka 85, 914 51
Trenčianske Teplice, SK;

1889-2013
10.10.2013
35, 37, 39
35 - Konzultačné služby a poradenstvo v oblasti
personalistiky a personálneho manažmentu; výber osôb pomocou psychologických testov; nábor
zamestnancov; sprostredkovateľne práce; personálny lízing; brigádnický servis; prieskum a analýzy trhu; marketing; administratívne spracovanie obchodných objednávok; sekretárske práce.
37 - Čistenie interiérov a exteriérov; pomocné stavebné práce.
39 - Balenie tovaru; sťahovanie; sťahovanie nábytku.

(540)
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1879-2013
9.10.2013
5
5 - Farmaceutické prípravky; dietetické výrobky
na lekárske účely; potravinové doplnky, dietetické potravinové prísady.

(540) PHARMATON VITALITY
(731) Pharmaton SA, Via Mulini, 6934 Bioggio, CH;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

1880-2013
10.10.2013
35, 36
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; realitné služby.

(591) modrá, sivá
(731) AGENTURA PLUS s.r.o., Vaníčkova 7/315, 169 00
Praha, CZ;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1897-2013
14.10.2013
9, 17, 21, 24
9 - Ochranné odevy; ochranné okuliare; ochranné
pokrývky hlavy - čiapky, helmy, kapucne; ochranné rúška a masky; ochranné plášte a kombinézy;
ochranné a pracovné rukavice vinylové, nitrilové,
nylonové, latexové, s polyuretánom, gumové, kožené, bavlnené.
17 - Lepiace pásky; vyznačovacie pásky; izolačné pásky; maskovacie pásky; pásiky z PVC; papierové pásky; obojstranné pásky, všetko uvedené s výnimkou pások na kancelárske účely a pre
domácnosť.
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21 - Handry na čistenie.
24 - Netkané textílie z polyesteru, viskózy, polypropylénu alebo z ich zmesí s celulózou; textílie
zo syntetických materiálov.

(540)

(540) ARIOSO
(731) LORIKA Slovakia s.r.o., Hlavná 2130, 038 52
Sučany, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1901-2013
14.10.2013
3, 21, 26, 35, 39, 44
3 - Vlasové vody; farbivá alebo tónovače na vlasy;
farby na vlasy; prípravky na kučeravenie vlasov.
21 - Hrebene; hrebene na rozčesávanie vlasov
(riedke); kefy.
26 - Pramienky na predlžovanie vlasov; umelé
vlasy; vlasové príčesky; zapletené vlasy, vrkoče;
vrkoče z vlasov.
35 - Administratívne spracovanie obchodných
objednávok; obchodné alebo podnikateľské informácie; marketing; analýzy nákupných a veľkoobchodných cien; poradenstvo v obchodnej
činnosti; obchodný alebo podnikateľský prieskum; personálne poradenstvo; odborné obchodné poradenstvo; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny,
vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky).
39 - Distribúcia tovarov; distribúcia tovarov na
dobierku.
44 - Kadernícke salóny; salóny krásy; konzultácie v oblasti starostlivosti o krásu.

(731) TILAND s.r.o., Brestov 145, 066 01 Brestov, SK;
(740) Kohut Peter, Ing., Michalovce, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(731) Vrbová Zdenka, Rozvodná 9, 831 01 Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1902-2013
15.10.2013
29, 31, 35, 36
29 - Bravčová masť; bravčové mäso; divina; jedlé oleje; jedlé tuky; jogurt; klobásy, salámy, párky; kyslá kapusta; maslo; mäso; mlieko; mrazené
ovocie; pečienka; solené potraviny; slanina; syry;
šunka; údeniny; vajcia.
31 - Čerstvá cibuľa; čerstvá fazuľa; čerstvý hrach;
čerstvé hrozno; kukurica; čerstvé ovocie; čerstvý
hlávkový šalát; čerstvý špenát; tekvica; živá hydina; čerstvá zelenina; čerstvé zemiaky; živé
zvieratá; chované zvieratá.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné
alebo podnikateľské informácie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; odborné obchodné poradenstvo; analýzy nákupných a veľkoobchodných cien; pomoc pri riadení obchodnej činnosti;
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky).
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo).

1903-2013
15.10.2013
5, 28, 35, 41, 44
5 - Výživové doplnky; vitamínové prípravky; výživové vlákniny; posilňujúce prípravky, toniká;
liečivé prípravky do kúpeľov.
28 - Tréningové stacionárne bicykle; stroje na
fyzické cvičenie; zariadenia na telesné cvičenie.
35 - Maloobchodná činnosť s kozmetickými prípravkami, s kozmetickými potrebami, s výživovými doplnkami, s vitamínovými prípravkami,
s výživovými vlákninami, s posilňujúcimi prípravkami, tonikami, s liečivými prípravkami do
kúpeľov, s tréningovými stacionárnymi bicyklami, so strojmi na fyzické cvičenie, so zariadeniami na telesné cvičenie; činnosti reklamnej agentúry; rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; prenájom reklamných
priestorov a plôch; prenájom reklamných materiálov; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie
reklamných textov; aranžovanie výkladov; analýzy
nákladov; inzertné činnosti; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodný manažment a podnikové
poradenstvo; organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely; odborné obchodné poradenstvo; prieskum trhu.
41 - Fitnes kluby; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie športových súťaží; praktický výcvik (ukážky); školenie; služby športovísk;
telesné cvičenie; vzdelávacie služby.
44 - Aromaterapeutické služby; fyzioterapia; služby chiropraktikov; parné kúpele; verejné kúpele
(na hygienické účely); kadernícke salóny; lekárske služby; manikúra; masáže; salóny krásy; služby sáun; služby solárií; súkromné kliniky alebo
sanatóriá; služby termálnych kúpeľov; služby vizážistov; zdravotnícka starostlivosť.

(540)

(731) Topnatur s.r.o., Kopčianska 8-10, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1904-2013
15.10.2013
30, 35, 39
30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové
príchute, ochutený čaj.
35 - Reklama.
39 - Balenie čajov.
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33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov; bylinné vína a likéry; aperitívy; žalúdočné vína a likéry, všetko uvedené nie na lekárske účely.

(540)
(540)

(591) hnedá, červená, čierna, biela, zelená
(731) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hraničná 664/16, 058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1905-2013
15.10.2013
30, 35, 39
30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové
príchute, ochutený čaj.
35 - Reklama.
39 - Balenie čajov.

(591) červená, zelená, biela
(731) Herbadent, s.r.o., K Verneráku 1193/4, 148 00
Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(591) hnedá, červená, čierna, biela, zelená, modrá
(731) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hraničná 664/16, 058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1919-2013
16.10.2013
3, 5, 33
3 - Kozmetické prípravky; mydlá, gély, peny a soli
do kúpeľa; šampóny a iné prípravky na ošetrovanie vlasov; extrakty vrátane bylinných extraktov;
éterické oleje; silice; roztoky na výplachy a masáže ďasien, nie na lekárske účely; ústne vody;
zubné pasty; zubné gély; liečivé mydlá; všetko
uvedené v rámci tejto triedy.
5 - Farmaceutické a liečivé prípravky; zdravotnícke výrobky; dietetické prípravky a potraviny
pre deti a chorých; dezinsekčné a dezinfekčné
prostriedky; liečebná kozmetika; gély, peny a soli do kúpeľa; bylinné extrakty, bylinné prípravky
na liečebné účely; medicinálne čaje; medicinálne
vína; vitamínové prípravky; náplasti a obväzový
materiál; roztoky na výplachy a masáže ďasien;
ústne vody; zubné gély; všetko uvedené na lekárske účely.

1927-2013
17.10.2013
19, 20, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44
19 - Betón; dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu; cementové platne; ohňovzdorné cementové
omietky; lepenkové platne pre stavebníctvo; stavebná lepenka; stavebná malta; stavebné drevo;
pílené drevo; nekovové stavebné panely; prenosné stavby s výnimkou kovových; dyhové drevo;
dyhy; drevené stenové obloženia.
20 - Plásty; plastové alebo drevené nádoby; drevené alebo plastové debny; drevené obaly na fľaše; nekovové prepravné palety.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné
alebo podnikateľské informácie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; odborné obchodné poradenstvo; reklama; zásobovacie služby pre tretie
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky).
36 - Finančný lízing; finančné informácie; sprostredkovanie (maklérstvo); oceňovanie nákladov
na opravu.
37 - Čistenie interiérov budov; čistenie exteriérov
budov; stavebný dozor; interiérové a exteriérové
maľovanie a natieranie; montovanie lešení; murovanie, murárske práce; utesňovanie stavieb;
demolácia budov; izolovanie stavieb; prenájom
stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); štukovanie, sadrovanie.
39 - Informácie o doprave; informácie o možnostiach prepravy; skladovanie, skladovanie tovaru;
sprostredkovanie prepravy; preprava a skladovanie odpadu.
40 - Likvidácia odpadu; recyklácia odpadu; spracovanie odpadu; zváranie.
41 - Organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových súťaži.
44 - Záhradkárske služby, záhradníctvo; údržba
trávnikov; ničenie škodcov v poľnohospodárstve,
záhradníctve a lesníctve.

(540)

(731) TOPSTAV s.r.o., kpt. Nálepku 4090, 069 01 Snina, SK;
(740) Kohut Peter, Ing., Michalovce, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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1939-2013
16.10.2013
1, 2, 19
1 - Priemyselné chemikálie; lepidlá na priemyselné účely; lepidlá na priemyselné účely vo forme náterov; cementové lepidlo; kontaktné cementy; kontaktný cement pre zatepľovacie systémy;
kontaktný cement pre drevo; kontaktný cement
pre lamináty; lepidlá pre výrobky z cementu;
miešané lepiace penové cementy; cement na pripevňovanie nástenných, stropných a podlahových obkladačiek a dlaždíc; cementové prášky
pre nátery; chemická tesniaca cementová malta
pre stavebný priemysel; chemické prípravky do
cementu odolné proti vode s výnimkou farieb;
polyméry na prípravu cementových zlúčenín; konzervačné prípravky do cementu s výnimkou farieb a olejov; epoxidové lepidlá na použitie s betónom; lepidlá na báze vody (na iné ako kancelárske alebo domáce použitie); lepidlá na báze
gumy (iné ako na domáce alebo kancelárske účely); lepidlá na báze kaučuku (adhezíva), na priemyselné použitie; konštrukčné lepidlá na stavebné účely; chemické zlúčeniny používané pri výrobe lepidiel; konzervačné zložky pre lepidlá (s výnimkou náterov, alebo mazadiel); lepiace zmesi
na priemyselné účely; lepidlá na priemyselné
účely v podobe vločiek; lepidlá na priemyselné
účely v podobe šupín; lepidlá na priemyselné
účely v podobe tabuliek; lepidlá na priemyselné
účely v podobe granúl; lepiace výplne na vypĺňanie povrchových kazov; látky na odstraňovanie
lepidiel; adhezíva (lepiace materiály) na priemyselné účely; gleje (lepidlá) s výnimkou glejov na
kancelárske použitie a pre domácnosť; prípravky
na glejenie; škrobové lepidlá s výnimkou kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť; glutén
(lepidlo) okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel
pre domácnosť; glutén na priemyselné účely; lepidlá, spojivá na obkladačky; lepidlá na kožu; lepidlá na tapety; lepidlá a gleje na lepenie plagátov; lepidlá používané pri spájaní materiálov
(priemyselné); lepidlá na drevo na priemyselné
účely; epoxidové lepidlá na univerzálne spájanie
a opravy; gumené lepidlá na priemyselné účely;
latexové lepidlá (nie na kancelárske alebo domáce účely); latexové prísady do lepidiel; lepidlá do
malty; lepidlá do omietok; lepidlá na podlahové
krytiny; lepidlá na nástenné krytiny; lepidlá na
pokrývanie stropov; lepidlá na pripevňovanie izolačných dosiek; lepidlá na pripevňovanie sadry;
lepidlá na opravu pneumatík; chemické ochranné
nátery na odpudzovanie vody; prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva s výnimkou farieb; surové akrylové živice; umelé živice v surovom stave; epoxidové živice v surovom stave; chemikálie zabraňujúce kondenzácii; detergenty na použitie vo výrobnom procese; disperzia plastov; plasty (suroviny); plastifikátory; plastisóly; oxid titaničitý na priemyselné účely; acetylén; acetáty,
octany (chemikálie); aldehydy; alkalické kovy;
soli alkalických kovov; soli drahých kovov na
priemyselné účely; alkaloidy; alkohol patriaci do
tejto triedy; amoniak na priemyselné účely; arabská guma na priemyselné účely; chemické látky
na prevzdušnenie betónu; celulóza, buničina; acetát celulózy (surovina); dextrín (apretúra); hyd-

roxid sodný na priemyselné účely; emulgátory;
rozjasňovače (chemické prípravky na zjasňovanie farieb) na priemyselné účely; ropné dispergačné činidlá; povrchovo aktívne chemické činidlá; chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; nespracované umelé živice, nespracované plasty;
pôdne hnojivá; zmesi do hasiacich prístrojov;
prípravky na kalenie a zváranie kovov; chemické
látky na konzervovanie potravín; triesloviny ; lepidlá a spojivá pre priemysel.
2 - Farby, fermeže, laky; nátery (farby); ochranné
nátery, ako farby, na stavebné účely; farbivá;
pigmenty; základné náterové farby; vodové náterové farby; ohňovzdorné farby; glazúry (farby,
laky); glejové živice; glejová farba; emaily (laky); živičné (bitúmenové) laky; nátery na strešné
krytiny; náterový tmel; výplne vo forme náterových farieb; skvapalnené plasty vo forme náterových farieb, používané ako povrchové nátery;
konzervačné prípravky do cementu (farby); nátery zabraňujúce nánosom a usadeninám; ochranné
prípravky na kovy; ochranné nátery na podvozky
automobilov; ochranné protikorózne prípravky;
práškový hliník do náterových hmôt; keramické
farby; protikorózne pásky; protikorózne oleje;
antikorózne mazivá; ochranné protikorózne prípravky; spojivá do farieb; zahusťovače do farieb;
riedidlá na farby; riedidlá na laky; sikatívy na vysúšanie farieb; ustaľovacie prípravky na vodové
farby; prísady do farieb vo forme základných činidiel; prísady do farieb vo forme vyvažovacích
činidiel; stabilizačné činidlá do farieb; ochranné
prostriedky proti hrdzi a poškodeniu dreva; moridlá; surové prírodné živice.
19 - Stavebné výrobky s izolačnými vlastnosťami; stavebné podkladové omietkové zmesi; cementové ochranné povrchové vrstvy; cementové
povrchové vrstvy odolné proti vode; hydraulický
cement; výplňový cement; cementové zátky slúžiace ako výplne; cement; vláknitý cement; zmesi
cementov; silikátový cement (puzolánový cement);
Sorelov cement; cementové alebo maltové vyrovnávacie potery; cementové textúrované povlaky; cementové platne; omietky (stavebný materiál) ; ohňovzdorné cementové omietky; omietková malta; suchá krycia omietka; omietkové
zmesi pre stavebníctvo; sadrová omietka; sadrová omietka z farebnej umelej živice; bitúmen, asfalt, smola, živice, decht; materiály na stavbu
a pokryv ciest; asfaltové (bitúmenové) výrobky
pre stavebníctvo; bitúmenové pásy, platne, povlaky, fólie; asfaltová lepenka bitúmenová; asfaltové (bitúmenové) potery, povlaky, pokryvy na
strechy; asfaltové dlažby; pokrývačská dechtová
lepenka; nekovové vystužovacie materiály pre
stavebníctvo; hydroizolačné lepenky; lepenky určené na stavebné účely; lepenkové platne pre
stavebníctvo; obkladový materiál na budovy
s výnimkou kovového; geotextílie; stavebný papier; stavebný materiál s výnimkou kovového;
nekovové rúry pre stavebníctvo; nekovové prenosné stavby; betón; dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu; nekovové stavebné dlaždice a obkladačky; stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; konštrukčné materiály s výnimkou kovových; lišty s výnimkou kovových; uhoľný decht.
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41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); prenájom filmov; produkcia filmov s výnimkou reklamných; nahrávanie videopások; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie súťaží krásy; organizovanie
živých vystúpení; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií;
výroba rozhlasových a televíznych programov;
organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; televízna zábava; tvorba videofilmov; nahrávanie na videopásky; online vydávania kníh a časopisov v elektronickej forme; zábava; prenájom
zvukových nahrávacích zariadení.

(540) ESMALFIX
(731) 3U s.r.o., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava,
SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(510)
(540)

1941-2013
17.10.2013
18
18 - Jazdecké sedlá; sedlárske výrobky.

(731) Brenkus Matúš, Rabčice 528, 029 45 Rabčice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1942-2013
18.10.2013
9, 16, 35, 38, 41
9 - Diapozitívy; diaprojektory; kompaktné disky;
magnetické disky; optické disky; optické kompaktné disky; DVD prehrávač; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); exponované kinofilmy; exponované filmy; kreslené
filmy; strihacie zariadenia na filmy; gramofónové platne; prístroje na strihanie kinofilmov; magnetické médiá; magnetofóny; optické nosiče údajov; magnetické nosiče údajov; pásky na zvukové
nahrávanie; počítačové programy; počítačový
softvér (stiahnutý z telekomunikačnej siete); premietacie prístroje; programy na počítačové hry;
počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); pružné disky; vysielače elektronických signálov; videokazety; videopásky; videokamery; vysielače (telekomunikácie); disky zvukových nahrávok; nosiče zvukových nahrávok;
pásky so zvukovými nahrávkami; zvukové nahrávacie zariadenia.
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy
(periodiká); fotografie (tlačoviny); grafiky; grafické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy;
komiksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty;
tlačené publikácie; grafické reprodukcie; ročenky; tlačivá; tlačoviny.
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín
na reklamné účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; komerčné informačné kancelárie; podpora predaja (pre
tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou (public relations);
reklama; online reklama na 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; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; spracovanie textov; televízna
reklama; predplatné telekomunikačných služieb.
38 - Vysielanie káblovej televízie; poskytovanie
telekomunikačných kanálov na telenákupy; prenos signálu prostredníctvom satelitu; televízne
vysielanie; tlačové kancelárie.
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(540) Dr. Ema Lišková
(731) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1943-2013
18.10.2013
9, 16, 35, 38, 41
9 - Diapozitívy; diaprojektory; kompaktné disky;
magnetické disky; optické disky; optické kompaktné disky; DVD prehrávač; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); exponované kinofilmy; exponované filmy; kreslené
filmy; strihacie zariadenia na filmy; gramofónové platne; prístroje na strihanie kinofilmov; magnetické médiá; magnetofóny; optické nosiče údajov; magnetické nosiče údajov; pásky na zvukové
nahrávanie; počítačové programy; počítačový
softvér (stiahnutý z telekomunikačnej siete); premietacie prístroje; programy na počítačové hry;
počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); pružné disky; vysielače elektronických
signálov; videokazety; videopásky; videokamery;
vysielače (telekomunikácie); disky zvukových
nahrávok; nosiče zvukových nahrávok; pásky so
zvukovými nahrávkami; zvukové nahrávacie zariadenia.
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy
(periodiká); fotografie (tlačoviny); grafiky; grafické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; komiksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; tlačené publikácie; grafické reprodukcie; ročenky;
tlačivá; tlačoviny.
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín
na reklamné účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; komerčné informačné kancelárie; podpora predaja (pre
tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou (public relations);
reklama; online reklama na 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; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; spracovanie textov; televízna
reklama; predplatné telekomunikačných služieb.
38 - Vysielanie káblovej televízie; poskytovanie
telekomunikačných kanálov na telenákupy; prenos signálu prostredníctvom satelitu; televízne
vysielanie; tlačové kancelárie.
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41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); prenájom filmov; produkcia filmov s výnimkou reklamných; nahrávanie videopások; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie súťaží krásy; organizovanie
živých vystúpení; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií;
výroba rozhlasových a televíznych programov;
organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; televízna zábava; tvorba videofilmov; nahrávanie na videopásky; online vydávania kníh a časopisov v elektronickej forme; zábava; prenájom
zvukových nahrávacích zariadení.

(540) Dr. Emma Lišková
(731) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava,
SK;
(740) Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s. r. o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1956-2013
21.10.2013
36, 41
36 - Zbieranie peňazí na dobročinné účely.
41 - Zábava; organizácia športových podujatí; plánovanie a organizovanie večierkov; organizácia
športových súťaží; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných).

(540) Staré Mesto na ľade
(731) Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1961-2013
21.10.2013
36, 41, 42, 44
36 - Zbieranie peňazí na dobročinné účely.
41 - Vzdelávanie; zábava.
42 - Architektonické poradenstvo v záhradníctve;
architektúra záhrad a parkov (architektonické služby).
44 - Záhradnícke služby; ničenie škodcov v záhradníctve; ničenie buriny; údržba trávnikov; liečenie stromov.

(540)

(591) modrá, žltá
(731) Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1964-2013
21.10.2013
36, 41, 42, 44
36 - Zbieranie peňazí na dobročinné účely.
41 - Vzdelávanie; zábava.
42 - Architektonické poradenstvo v záhradníctve;
architektúra záhrad a parkov (architektonické služby).
44 - Záhradnícke služby; ničenie škodcov v záhradníctve; ničenie buriny; údržba trávnikov; liečenie stromov.

(540)

(591) svetlozelená, biela, sivá
(731) Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

1966-2013
22.10.2013
35
35 - Reklamné služby, obchodný manažment, poskytovanie obchodných informácií, kancelárske
práce, marketingové štúdie, odborné posudky
efektívnosti podnikov, organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav, obchodné alebo podnikové audity.

(540)

(591) čierna, zelená, biela
(731) Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1963-2013
21.10.2013
36, 41
36 - Zbieranie peňazí na dobročinné účely.
41 - Organizovanie plesov; organizovanie živých
vystúpení; organizovanie a vedenie koncertov;
plánovanie a organizovanie večierkov.

(591) oranžová, fialová
(731) nebotra s. r. o., Bellušova 10, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1967-2013
21.10.2013
7, 9, 18, 25, 35, 37, 40
7 - Obuvnícke kopytá ako časti strojov; elektrické leštičky na obuv; stroje, prístroje a zariadenia
na výrobu obuvi.
9 - Ochranné prilby; ochranné prilby na šport;
prilby na počúvanie; ochranné oblečenie pre parašutistov; ochranné kombinézy pre parašutistov;
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ochranné masky pre parašutistov; okuliare na
šport; ochranné rukavice; puzdrá na okuliare; okuliare proti oslneniu.
18 - Športové tašky; športové tašky pre parašutistov; batohy; chlebníky; náprsné tašky; plecniaky;
ľadvinky; tašky na pás.
25 - Baretky; bielizeň zabraňujúca poteniu; bielizeň pohlcujúca pot; bundy; čelenky, čiapky; futbalová obuv; kopačky; gamaše; goliere; gymnastické telocvičné dresy; chrániče uší proti chladu
(pokrývka hlavy); kabáty; kapucne; klobúky; kombinézy; kombinézy pre parašutistov; kombinézy
na vodné lyžovanie; konfekcia (odevy); kostýmy;
obleky; košele; kovanie na obuv, kovové časti na
obuv; kožušiny (oblečenie); krátke, jazdecké alebo spodné nohavice; obuv na kúpanie; livreje;
lyžiarske topánky; oblečenie pre motoristov; oblečenie pre parašutistov; nepremokavé odevy;
nohavice; oblečenie z imitácie kože; oblečenie
z kože; protišmykové pomôcky na obuv; obuv;
odevy; opasky; palčiaky; pánske spodky; papuče,
plášte; peleríny; plavky; plážové oblečenie; pleteniny (oblečenie); podošvy na obuv, podpätky na
obuv; podšívky (časti odevov); pokrývky hlavy;
ponožky; potníky; pracovné plášte; pulóvre, pyžamá; rukavice; vesty pre rybárov; saká, bundy;
sandále; sukne; svetre; šály; šatky, šaty; šerpy; čiapkové šilty; šnurovacie topánky; športová obuv;
športové tričká, dresy; tielka, tričká; vesty; celé topánky; topánky na šport; uniformy; vrecká na odevy; vrchné ošatenie; zvrchníky; zvršky; župany.
35 - Maloobchodné služby s ochrannými prilbami,
ochrannými prilbami na šport, prilbami na počúvanie, ochranným oblečením pre parašutistov,
ochrannými kombinézami pre parašutistov, ochrannými maskami pre parašutistov, okuliarmi na
šport, ochrannými rukavicami, puzdrami na okuliare, okuliarmi proti oslneniu; maloobchodné
služby s bielizňou pohlcujúcou pot, bielizňou zabraňujúcou poteniu, bundami, čelenkami, čiapkami, chráničmi uší proti chladu (pokrývka hlavy), kombinézami, kombinézami pre parašutistov, konfekciou (odevmi), oblečením pre parašutistov, nepremokavými odevmi, nohavicami, protišmykovými pomôckami na obuv, obuvou, odevmi, plášťami, pokrývkami hlavy, pracovnými
plášťami, rukavicami, bundami, svetrami, šálmi,
šnurovacími topánkami, športovou obuvou, športovými tričkami, vestami, celými topánkami, topánkami na šport, uniformami, vrchným ošatením, zvrškami; maloobchodné služby so športovými taškami, športovými taškami pre parašutistov, batohmi, chlebníkmi, náprsnými taškami,
plecniakmi, ľadvinkami, taškami na pás; maloobchodné služby s vyššie uvedenými tovarmi poskytované aj prostredníctvom internetu (e-shop);
sprostredkovanie nákupu a predaja uvedených
tovarov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru
prostredníctvom katalógu.
37 - Oprava obuvi; údržba, čistenie a oprava šatstva a odevov.
40 - Farbenie obuvi; garbiarstvo; apretovanie textílií a odevov; úprava a spracovanie textilu a textílií; úprava a oprava odevov; dámske a pánske
krajčírstvo, šitie; lemovanie a obšívanie látok; údržba látok; prešívame; prešívanie oblečenia; služby
strihania látok; strihová služba; tlač, tlačenie; tla-
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čenie vzorov; vodovzdorná úprava a impregnácia
látok; vyšívanie.
(540)

(591) čierna, biela, zelená
(731) TONFLY, s. r. o., Cintorínska 29/18, 958 03 Partizánske, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1969-2013
22.10.2013
9, 35, 41, 42
9 - Počítačový softvér.
35 - Rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);
aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; reklama; obchodný
alebo podnikateľský výskum; styk s verejnosťou;
reklamné agentúry; prieskum trhu; správa počítačových súborov; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre
tretie osoby); sekretárske služby; spracovanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov počítačových databázach; on
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; služby
outsorcingu; štatistické kompilácie; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie
sponzorov; tvorba reklamných filmov.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; on line vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); hudobné skladateľské služby; poskytovanie elektronických publikácií on line (bez možnosti kopírovania); fotografovanie; reportérske služby; fotografovanie na
mikrofilm; formátovanie textov, nie na reklamné
účely; hudobná tvorba.
42 - Počítačové programovanie; tvorba softvéru;
obnova počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; prevod údajov alebo dokumentov
z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba
a udržiavanie webových stránok (pre zákazníkov); prevod (konverzia) počítačových programov
a údajov (nie fyzický); vedecký výskum.

(540)

(731) NuSi, s.r.o., Svätoplukova 5, 821 09 Bratislava, SK;
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1970-2013
22.10.2013
16, 35, 39
16 - Adresné štítky do adresovacích strojov; albumy; baliace plastové fólie; baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožúry; ceruzky; cievky
s páskami do písacích strojov; časopisy; dávkovače lepiacej pásky (kancelárske potreby); dierovačky; držiaky na písacie potreby; etiketovacie
kliešte; ručné etiketovacie prístroje; farbiace
plátna do kopírovacích strojov; formuláre (tlačoviny); frankovacie stroje na kancelárske účely;
grafické zobrazenia; gumené pásky na kancelárske účely; gumy (lepidlá) na kancelárske účely
alebo pre domácnosť; gumy na gumovanie; hárky papiera; hroty pier; kalamáre; kalendáre; kancelárske dierkovače; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske spinky; kancelárske štipce; kopírovací papier (papiernický tovar);
kopírovacie zariadenia; korekčné laky (kancelárske potreby); krieda na písanie; laminovačky na
dokumenty (kancelárske potreby); lepiace pásky
na kancelárske účely alebo pre domácnosť; listový papier; modelovacie hmoty; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; napustené pečiatkovacie podušky; písacie nástroje; navlhčovadlá (kancelárske potreby); nože na papier
(kancelárske potreby); obálkovacie stroje do kancelárií; obaly (papiernický tovar); obaly na doklady; papier do záznamových zariadení; pečate;
pečatidlá; pečiatky; perá (kancelárske potreby);
pergamenový papier; periodiká; pijavý papier;
podložky na písanie; pripináčiky; puzdrá na pečiatky; puzdrá na perá, perečníky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; rysovacie
nástroje; rysovacie potreby; rysovacie súpravy;
skrine na spisy (kancelárske potreby); stojany na
perá a ceruzky; stojany na pečiatky; strúhadlá na
ceruzky (elektrické aj neelektrické); tabule na
zapichovanie oznamov; tlačené časové plány
a harmonogramy; účtovné knihy; viskózové fólie
na balenie; vrecká na odpadky z papiera alebo
plastov; vzory na kopírovanie; zásuvky na spisy;
značkovacie perá (papiernický tovar); zoraďovače (kancelárske potreby); zoraďovače, šanóny (na
voľné listy); zošívačky (kancelárske potreby).
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reprografia dokumentov; rozširovanie reklamných
oznamov; reklama; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prenájom fotokopírovacích strojov; predvádzanie tovaru; organizovanie výstav
na komerčné alebo reklamné účely; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; marketing; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; grafická úprava tlačovín na reklamné
účely.
39 - Distribúcia tovarov; distribúcia tovarov na
dobierku; doručovacie služby; doručovanie balíkov; doručovanie novín a časopisov; doručovanie
tovarov; skladovanie tovaru.

(540)

(591) modrá, hnedá, biela
(731) OFFICE SERVIS, s. r. o., Riazanská 50, 831 03
Bratislava, SK;
(740) Jánošíková Denisa, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1976-2013
23.10.2013
41
41 - Hudobná tvorba, zábava, živé predstavenia.

(540) BETLIARSKE VIDLY
(731) Farkašovský Peter, Pokroku 322, 049 21 Betliar,
SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1979-2013
23.10.2013
32
32 - Nealkoholické nápoje.

(540) iskra
(731) FRUTEX SLOVAKIA, spol. s r. o., Pod Vinbargom 1, 085 01 Bardejov, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1982-2013
23.10.2013
3, 5, 44
3 - Voňavkárske výrobky; éterické oleje; kozmetické prípravky; vlasové vodičky.
5 - Masti na slnečné popáleniny.
44 - Alternatívna medicína; aromaterapeutické
služby; masáže; salóny krásy; terapeutické služby.

(540)

(731) Jambrichová Elena, J. Wolkra 434/5, 984 01 Lučenec, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1983-2013
23.10.2013
6, 17, 42
6 - Plomby; plomby (kovové pečate); kovové
bezpečnostné plomby; bezpečnostné schránky;
pokladničky; bezpečnostné pokladničky; kovové
uzávery na fľaše; kovové viazacie pásky.
17 - Plastové bezpečnostné plomby; gumové vrecia, vrecká na balenie; gumové zátky; plasty, syntetické látky (polotovary); samolepky s výnimkou
samolepiek pre domácnosť, na lekárske a kancelárske účely.
42 - Expertízy (inžinierske práce); priemyselné
dizajnérstvo; štúdie technických projektov; technický výskum; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov.
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prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom
maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom
webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien; obchodné odhady; služby porovnávania
cien; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); podpora predaja pre tretie osoby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačoviny, vzorky); reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vydávanie reklamných alebo náborových textov;
nábor zamestnancov; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek)
na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie módnych prehliadok na účely podpory predaja; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; organizovanie komerčných alebo
reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; vylepovanie plagátov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; rozhlasová reklama; televízna reklama; fotokopírovacie služby;
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; odborné obchodné poradenstvo;
správa počítačových súborov; administratívne
spracovanie obchodných objednávok; zbieranie
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie
údajov v počítačových databázach; obchodné alebo podnikateľské informácie; aranžovanie výkladov; poskytovanie rád a informácií o uvedených
službách prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí
a internetu alebo verbálne.

(540) SEALSEC
(731) Sealsec s.r.o., Karpatská 125, 900 33 Marianka,
SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1984-2013
22.10.2013
18, 25, 35
18 - Koža, koženka; surové kože; zvieracie kože;
teľacia koža; vypracované kože; koža jatočných
zvierat; imitácie kože; moleskin (imitácia kože);
kožené šnúrky; aktovky (kožený tovar); školské
tašky (aktovky); batohy; plecniaky; kufre; cestovné kufre; diplomatické kufríky; kufrík na toaletné potreby; držiaky na kufre; kabelky; kabelkové rámy; náprsné tašky; turistické plecniaky;
kožené tašky na náradie; peňaženky; športové
tašky; tašky na kolieskach; cestovné tašky; kožené cestovné tašky; plážové tašky; cestovné obaly
na odevy; kožené puzdrá na kľúče; puzdrá na
kľúče; puzdrá na navštívenky; poľovnícke tašky
(torby); kožené remene; kožené remienky; dáždniky; slnečníky; jelenica s výnimkou jelenice na
čistenie; kožušiny; kožušinové pokrývky; kožené
ozdoby na nábytok; náhubky a obojky pre zvieratá; postroje pre zvieratá; kožené náramenné pásy;
usne (surovina alebo polotovar); kožené vrecká
a tašky na balenie; vulkanfíbrové škatule a obaly;
kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené
lepenky; postroje a sedlárske výrobky; vychádzkové palice.
25 - Obuv; topánky; tenisky (športová obuv); športová obuv; vysoká obuv; šnurovacie topánky; celé topánky; topánky na šport; detská obuv; obuv
na voľný čas; pracovná obuv; atletická obuv; bežecká obuv; futbalová obuv (kopačky); štuple na
kopačky; gymnastické cvičky; papuče; sandále;
dreváky; plážová obuv; plátenná obuv; galoše;
lyžiarske topánky; podpätky na obuv; podošvy na
obuv; vnútorné podošvy; sáry čižiem; zvršky topánok; kovanie na obuv; kovové časti na obuv;
lemy na obuv; prešívacie remienky na obuv (na
spájanie zvrškov a podošiev šitej obuvi); protišmykové pomôcky na obuv; špičky na obuv;
pančuchy; pančuškové nohavice; ponožky; odevy; pokrývky hlavy; opasky (časti odevov); opasky na doklady a peniaze (časti odevov); kožušiny (oblečenie); čelenky (oblečenie); čiapky; priliehavé čiapky; čiapky so šiltom; chrániče uší
proti chladu (pokrývka hlavy); oblečenie; športové tričká, dresy; telocvičné úbory; plavky; oblečenie z kože; oblečenie z imitácie kože; oblečenie pre motoristov; nepremokavé odevy; šatky,
šály; vrchné ošatenie; vrecká na odevy; rukavice
(časť oblečenia); lyžiarske rukavice; palčiaky.
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby
s obuvou, koženou galantériou, kožušinami, módnymi doplnkami, odevmi, darčekovými a reklamnými predmetmi a s ostatnými tovarmi uvedenými v triedach 18 a 25 tohto zoznamu; zhromažďovanie rozličných výrobkov (okrem dopravy), najmä uvedených tovarov s cieľom umožniť
zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne
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(540)

(731) IMBIZ s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová
Ves, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1985-2013
23.10.2013
29, 35, 40
29 - Saláma ako mäsový výrobok.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarom uvedeným v triede 29; podpora nákupu
a predaja tovaru uvedeného v triede 29 pre tretie
osoby; sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru
uvedeného v triede 29; reklamné služby.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo; rozoberanie a spracovanie mäsa; údenie potravín.
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(540)

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1988-2013
21.10.2013
25, 45
25 - Šaty; večerné šaty; koktailové šaty; svadobné šaty; šaty pre družičky; dámske slávnostné šaty; jednoduché šaty bez rukávov; závoje; ozdoby
hlavy (závoje).
45 - Požičiavanie večerných šiat a oblekov.

(540) CASAMENTO FASHION
(731) Olinka, s.r.o., Šrobárova 7, 080 01 Prešov, SK;
(591) biela, červená, čierna, hnedá, hnedo-červená, hnedo-žltá, modrá, oranžová, zelená, žltá
(731) MECOM GROUP s. r. o., Poľná 4, 066 01 Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(210)
(220)
10 (511)
(511)

1986-2013
23.10.2013
29, 35, 40
29 - Saláma ako mäsový výrobok.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarom uvedeným v triede 29; podpora nákupu
a predaja tovaru uvedeného v triede 29 pre tretie
osoby; sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru
uvedeného v triede 29; reklamné služby.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo; rozoberanie a spracovanie mäsa; údenie potravín.

(540)

(591) biela, červená, čierna, hnedá, hnedo-červená, hnedo-žltá, sivá, zelená, žltá
(731) MECOM GROUP s. r. o., Poľná 4, 066 01 Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1987-2013
22.10.2013
7, 9, 37, 42
7 - Výdajné stojany pohonných hmôt pre čerpacie
stanice.
9 - Merače hladiny benzínu; výdajný automat.
37 - Oprava opotrebovaných alebo poškodených
strojov; stavebné informácie; stavebné poradenstvo;
stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor.
42 - Vypracovanie stavebných výkresov.

1997-2013
24.10.2013
16, 33, 35
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy, brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy; etikety (nie textilné); fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia;
grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; papier na balenie darčekov; knihy; lepenkové alebo
papierové škatule; lepenkové alebo papierové
obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske účely alebo
pre domácnosť; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy;
papiernický tovar; tlačené periodické a neperiodické publikácie; plagáty; predmety z kartónu;
prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky;
grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály;
umelecké litografie; plastové fólie na balenie; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie.
33 - Vodka.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa alkoholických nápojov; reklamná činnosť; veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); marketingové štúdie; nábor zamestnancov; obchodný
alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; prevádzkovanie (služby modeliek) na reklamné účely a na
podporu predaja; predvádzanie tovaru.

(540)

(540)

(591) modrá - 7686 (PANTONE)
(731) GABOTECH s.r.o., Líščie údolie 133, 841 04
Bratislava, SK;
(740) Valachová Dáša, JUDr., Partizánske, SK;

(554) trojrozmerná známka
(591) biela, čierna, červená, sivá, oranžová
(731) GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8,
064 01 Stará Ľubovňa, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

2001-2013
24.10.2013
35, 36, 37, 39, 42
35 - Analýzy nákladov; obchodný manažment
a podnikové poradenstvo; poradenstvo pri vedení
podnikov; zásobovacie služby pre tretie osoby
(nákup tovarov a služieb pre iné podniky); kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; správa
počítačových súborov; štatistické kompilácie; odborné posudky efektívnosti podnikov; zostavovanie výpisov z účtov; hospodárske, ekonomické
predpovede; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; fakturácia; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; marketing;
prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; poradenstvo v obchodnej činnosti.
36 - Sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; vedenie nájomných domov; správa nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov.
37 - Stavebné poradenstvo.
39 - Rozvod elektriny; distribúcia energie.
42 - Štúdie technických projektov.

alfagroup real
estate.tailor-made

(731) ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, SK;
(740) alianciaadvokátov ak, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2002-2013
24.10.2013
35, 36, 37, 39, 42
35 - Analýzy nákladov; obchodný manažment
a podnikové poradenstvo; poradenstvo pri vedení
podnikov; zásobovacie služby pre tretie osoby
(nákup tovarov a služieb pre iné podniky); kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; správa
počítačových súborov; štatistické kompilácie;
odborné posudky efektívnosti podnikov; zostavovanie výpisov z účtov; hospodárske, ekonomické predpovede; obchodné informácie a rady
spotrebiteľom; fakturácia; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; marketing; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky;
vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie komerčných alebo reklamných výstav;
poradenstvo v obchodnej činnosti.
36 - Sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; vedenie nájomných domov; správa nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov.
37 - Stavebné poradenstvo.
39 - Rozvod elektriny; distribúcia energie.
42 - Štúdie technických projektov.

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2003-2013
24.10.2013
35, 36, 37, 39, 42
35 - Analýzy nákladov; obchodný manažment
a podnikové poradenstvo; poradenstvo pri vedení
podnikov; zásobovacie služby pre tretie osoby
(nákup tovarov a služieb pre iné podniky); kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; správa
počítačových súborov; štatistické kompilácie;
odborné posudky efektívnosti podnikov; zostavovanie výpisov z účtov; hospodárske, ekonomické predpovede; obchodné informácie a rady
spotrebiteľom; fakturácia; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; marketing; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky;
vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie komerčných alebo reklamných výstav;
poradenstvo v obchodnej činnosti.
36 - Sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; vedenie nájomných domov; správa nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov.
37 - Stavebné poradenstvo.
39 - Rozvod elektriny; distribúcia energie.
42 - Štúdie technických projektov.

(540)

(731) ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, SK;
(740) alianciaadvokátov ak, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)
(540)

(731) ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, SK;
(740) alianciaadvokátov ak, s.r.o., Bratislava, SK;
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2004-2013
24.10.2013
35, 36, 37, 39, 42
35 - Analýzy nákladov; obchodný manažment
a podnikové poradenstvo; poradenstvo pri vedení
podnikov; zásobovacie služby pre tretie osoby
(nákup tovarov a služieb pre iné podniky); kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; správa
počítačových súborov; štatistické kompilácie;
odborné posudky efektívnosti podnikov; zostavovanie výpisov z účtov; hospodárske, ekonomické predpovede; obchodné informácie a rady
spotrebiteľom; fakturácia; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; marketing; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky;
vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie komerčných alebo reklamných výstav;
poradenstvo v obchodnej činnosti.
36 - Sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; vedenie nájomných domov; správa nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov.
37 - Stavebné poradenstvo.
39 - Rozvod elektriny; distribúcia energie.
42 - Štúdie technických projektov.

alfagroup real
estate.tailormade

(731) ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, SK;
(740) alianciaadvokátov ak, s.r.o., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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2006-2013
24.10.2013
5
5 - Vitamínové prípravky; rastlinné výťažky na
farmaceutické účely; minerálne vody na lekárske
účely; antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky; bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; farmaceutické prípravky; chemicko-farmaceutické prípravky; posilňujúce prípravky, toniká; protiparazitické prípravky; výživové doplnky; antioxidačné tabletky; liečivé cukríky; liečivé rastliny.

(540) HYPNOSED
(731) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2011-2013
25.10.2013
35, 36, 41
35 - Reklama; reklamné služby; obchodná administratíva; sprostredkovanie služieb uvedených
v triede 35 tohto zoznamu; sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu.
36 - Finančné poradenstvo; finančné služby; finančné informácie; finančné analýzy; finančný
manažment; poskytovanie úverov; poskytovanie
finančných pôžičiek; sprostredkovanie služieb
uvedených v triede 36 tohto zoznamu.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; online vydávanie kníh
a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh
a časopisov.

(540)

(540)

(591) fialová, zelená, oranžová, ružová, svetlozelená, modrá
(731) MINIHOTOVOSŤ, s. r. o., Pribinova 25, 811 09
Bratislava, SK;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2022-2013
25.10.2013
7, 9, 37, 42
7 - Výdajné stojany pohonných hmôt pre čerpacie stanice.
9 - Merače hladiny benzínu; výdajný automat.
37 - Oprava opotrebovaných alebo poškodených
strojov; stavebné informácie; stavebné poradenstvo;
stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor.
42 - Vypracovanie stavebných výkresov.

(540)

(591) tmavomodrá
(731) GABOTECH s. r. o., Líščie údolie 133, 841 04
Bratislava, SK;
(740) Valachová Dáša, JUDr., Partizánske, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(591) biela, zelená, oranžová, ružová, svetlozelená, modrá
(731) MINIHOTOVOSŤ, s. r. o., Pribinova 25, 811 09
Bratislava, SK;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;

2023-2013
25.10.2013
7, 9, 37, 42
7 - Výdajné stojany pohonných hmôt pre čerpacie stanice.
9 - Merače hladiny benzínu; výdajný automat.
37 - Oprava opotrebovaných alebo poškodených
strojov; stavebné informácie; stavebné poradenstvo;
stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor.
42 - Vypracovanie stavebných výkresov.

(540)
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2012-2013
25.10.2013
35, 36, 41
35 - Reklama; reklamné služby; obchodná administratíva; sprostredkovanie služieb uvedených
v triede 35 tohto zoznamu; sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu.
36 - Finančné poradenstvo; finančné služby; finančné informácie; finančné analýzy; finančný
manažment; poskytovanie úverov; poskytovanie
finančných pôžičiek; sprostredkovanie služieb
uvedených v triede 36 tohto zoznamu.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; on-line vydávanie kníh
a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh
a časopisov.

(591) tmavomodrá
(731) GABOTECH s.r.o., Líščie údolie 133, 841 04
Bratislava, SK;
(740) Valachová Dáša, JUDr., Partizánske, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2024-2013
25.10.2013
6, 11, 35
6 - Kovové nádoby na skladovanie a prepravu;
kovové nádrže; kovové nádrže na tekuté palivá;
kovové násypníky nie mechanické; kovové rošty;
kovové silá.
11 - Bojlery, ohrievače vody; horáky; komínové rúry, dymovody; výhrevné kotly; nakladače do pecí; držiaky na plynové horáky; pecové popolníky;
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prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom; regulačno-bezpečnostné zariadenia
na plynové zariadenia; rošty do pecí; šetriče paliva; zariadenia na teplovodné kúrenie; teplovodné
vykurovacie zariadenia; teplovzdušné zariadenia;
vyhrievacie telesá; vykurovacie telesá; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo
plynnými palivami; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; výmenníky tepla (nie časti
strojov); tlakové zásobníky vody.
35 - Fakturácia; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; obchodné alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby;
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; marketing; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; tvorba reklamných
filmov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie
reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch;
uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup
tovarov a služieb pre iné podniky).

(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(591) sivá, červená
(731) Oto Bršel BOTO ENVIRO, Nitrianska 113, 940 67
Nové Zámky, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2025-2013
28.10.2013
5, 25, 42
5 - Výživové doplnky.
25 - Odevy.
42 - Prenájom počítačového softvéru.

(540) FITLINER
(731) FITLINER, s.r.o., Zimná 3, 059 01 Spišská Belá,
SK;

(210)
(220)
10 (511)
(510)

2028-2013
28.10.2013
43
43 - Služby barov, bufety (rýchle občerstvenie),
kaviarne, reštaurácie (jedálne), prenájom prístrojov na varenie a pečenie.

(540)

2029-2013
28.10.2013
10, 20, 35
10 - Nafukovacie matrace na lekárske účely; nafukovacie podušky na lekárske účely; sedacie nafukovacie vankúše na lekárske účely; vzduchové
vankúše na lekárske účely.
20 - Reklamné nafukovacie predmety; vankúše;
nafukovacie matrace a vzduchové matrace s výnimkou matracov na lekárske účely; nafukovacie
podušky; nafukovacie vankúše a vzduchové vankúše s výnimkou vankúšov na lekárske účely;
sedacie nafukovacie vankúše a podložky (nie na
lekárske účely).
35 - Reklamná činnosť; obchodná správa; obchodná administratíva; maloobchodné a veľkoobchodné služby so sedacími nafukovacími vankúšmi na lekárske účely a vzduchovými vankúšmi na lekárske účely, so sedacími nafukovacími
vankúšmi a vzduchovými vankúšmi; odborné obchodné poradenstvo; sprostredkovateľská činnosť v obchode so sedacími nafukovacími vankúšmi na lekárske účely a vzduchovými vankúšmi na lekárske účely, so sedacími nafukovacími
vankúšmi a vzduchovými vankúšmi; reklama; reklamné agentúry; administratívne spracovanie obchodných objednávok; analýzy nákladov; obchodné alebo podnikateľské informácie; prezentácia
výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketingové štúdie; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie;
profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
obchodný manažment a podnikové poradenstvo;
organizovanie výstav na komerčné, obchodné
alebo reklamné účely; zbieranie údajov do počítačových databáz; rozhlasová reklama; televízna
reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.

(540)

(591) biela, zelená
(731) YADO s.r.o., Pstruhárska 5, 972 51 Handlová, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(591) biela, hnedá
(731) KENNY, s.r.o., Novobanská 9, 851 01 Bratislava, SK;
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2030-2013
28.10.2013
10, 20, 35
10 - Nafukovacie matrace na lekárske účely; nafukovacie podušky na lekárske účely; sedacie nafukovacie vankúše na lekárske účely; vzduchové
vankúše na lekárske účely.
20 - Reklamné nafukovacie predmety; vankúše;
nafukovacie matrace a vzduchové matrace s výnimkou matracov na lekárske účely; nafukovacie
podušky; nafukovacie vankúše a vzduchové vankúše s výnimkou vankúšov na lekárske účely;
sedacie nafukovacie vankúše a podložky (nie na
lekárske účely).
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35 - Reklamná činnosť; obchodná správa; obchodná administratíva; maloobchodné a veľkoobchodné služby so sedacími nafukovacími vankúšmi na lekárske účely a vzduchovými vankúšmi na lekárske účely, so sedacími nafukovacími
vankúšmi a vzduchovými vankúšmi; odborné
obchodné poradenstvo; sprostredkovateľská činnosť v obchode so sedacími nafukovacími vankúšmi na lekárske účely a vzduchovými vankúšmi na lekárske účely, so sedacími nafukovacími
vankúšmi a vzduchovými vankúšmi; reklama; reklamné agentúry; administratívne spracovanie obchodných objednávok; analýzy nákladov; obchodné alebo podnikateľské informácie; prezentácia
výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketingové štúdie; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie;
profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
obchodný manažment a podnikové poradenstvo;
organizovanie výstav na komerčné, obchodné alebo reklamné účely; zbieranie údajov do počítačových databáz; rozhlasová reklama; televízna reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.

(540) DYNASIT
(731) YADO s.r.o., Pstruhárska 5, 972 51 Handlová,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2032-2013
29.10.2013
6
6 - Hliník.

(540) HITEMAL
(731) Ústav materiálov a mechaniky strojov, Slovenská
akadémia vied, Račianska 75, 831 02 Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2033-2013
29.10.2013
19, 20, 35, 36, 39, 40, 41
19 - Parketová dlážka; dosky, latky; drevené dlážky; drevené dyhy; pílené drevo; drevo (polotovar);
drevo (spracované); stavebné drevo; preglejka.
20 - Nábytok; drevené časti nábytku; kancelársky
nábytok; kovový nábytok; školský nábytok; nekovové prepravné palety.
35 - Komerčné informačné kancelárie; kancelárie
zaoberajúce sa dovozom a vývozom; poradenstvo v obchodnej činnosti.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; prenájom nehnuteľností.
39 - Distribúcia tovarov; skladovanie; sprostredkovanie prepravy.
40 - Spracovanie dreva.
41 - Organizovanie športových súťaží.

(540) SILVERLINK
(731) SILVERLINK, s.r.o., Lúčna 14, 900 01 Modra, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2034-2013
29.10.2013
35, 37
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
marketing; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; personálne poradenstvo; zbieranie údajov do počítačových databáz; sprostredkovateľne práce.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť).

(540)

(591) sivá, biela, čierna
(731) MARKMONT, s.r.o., Štefánikova 3024, 085 01
Bardejov, SK;
(740) Breznen Martin, JUDr., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2035-2013
29.10.2013
32
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nealkoholických
nápojov.

(540)

(591) modrá, sivá, biela
(731) AQUA trade Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 42,
960 01 Zvolen, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2036-2013
29.10.2013
35, 42
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; obchodný alebo podnikateľský výskum; zbieranie a zoraďovanie údajov
v počítačových databázach; prieskum trhu; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; správa počítačových súborov.
42 - Aktualizovanie počítačových údajov; poskytovanie internetových vyhľadávačov; obnovovanie počítačových databáz.

(540)

(591) tmavo modrá, svetlo modrá, svetlá sivá, tmavá
sivá, čierna
(731) WIPT s. r. o., Šancová 48, 811 05 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2040-2013
30.10.2013
5
5 - Farmaceutické prípravky na humánne použitie.

(540) DORLEDE
(731) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel, CH;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

2041-2013
30.10.2013
34
34 - Surový tabak; tabakové výrobky; cigarety; cigary; malé cigary (cigarily); tabak na ručné šúľanie cigariet; fajkový tabak; žuvací tabak; šnupavý
tabak; tabakové náhradky (nie na lekárske účely);
fajčiarske potreby; cigaretový papier; cigaretové
dutinky; cigaretové filtre; dózy na tabak; puzdrá
na cigarety; popolníky; vreckové puzdrá na tabak
a na šúľanie cigariet; zapaľovače; zápalky.

(540) DETVAN
(731) ZOK trading s. r. o., Kokavan Hala B 1444, 985 05
Kokava nad Rimavicou, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
10 (511)
(511)
(540)

2042-2013
30.10.2013
85922815
5.3.2013
US
25
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.

139

(540)

(591) modrá: 100/15/0/0, zelená: 60/0/100/0, slabomodrá: 50/0/0/0, slabozelená: 40/0/80/0, čierna: 0/0/0/100, bordová: 34/96/65/1
(731) NESS Slovensko, a.s., Galvaniho Business Center III, Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2052-2013
4.11.2013
41
41 - Vyučovanie, vzdelávanie; prekladateľské služby; tlmočnícke služby.

(540)

(591) čierna, žltá, sivá
(731) Jazyková škola SPEAK, spol. s r. o., M. Rázusa 4,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Šimková Marína, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(731) TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, Stratham,
New Hampshire 03885, US;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2043-2013
31.10.2013
25
25 - Bundy; čiapky; konfekcia (odevy); kostýmy,
klobúky; obleky; košele; košele s krátkym rukávom; kabáty; kravaty; manžety (časti odevov); nohavice; oblečenie; odevy; obuv; opasky (časti odevov); pleteniny (oblečenie); ponožky; pulóvre; pyžamá; rukavice; saká; sukne; svetre; spodná bielizeň; šatky, šály; šaty; tielka, tričká; vesty; zvrchníky.

(540)

(731) Doman Erik, Orchideová 18, 821 07 Bratislava,
SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2045-2013
31.10.2013
35, 41, 42
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava, športová a kultúrna činnosť.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum, navrhovanie a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru.

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2053-2013
4.11.2013
38, 44
38 - Telefonická komunikácia; telefonické služby; prenos digitálnych súborov; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov.
44 - Zdravotné opatrovateľské služby; zdravotná
starostlivosť.

(540)

(591) sivá, oranžová
(731) Family Care s.r.o., Rusovská cesta 11, 851 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2054-2013
4.11.2013
12, 25, 41
12 - Bicykle.
25 - Cyklistické oblečenie.
41 - Organizovanie športových súťaží; koučovanie
(školenie); služby osobných trénerov zamerané na
diagnostiku a tréning pohybových schopností.

(540)

(591) biela, modrá, červená
(731) Karas Juraj, Mgr., PhD., Svätoplukova 1154/6, 957 04
Bánovce nad Bebravou, SK;
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(511)
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2057-2013
4.11.2013
35, 41, 42
35 - Reklamné agentúry; analýzy nákladov; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; grafická
úprava tlačovín na reklamné účely; hospodárske,
ekonomické predpovede; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; marketing; nábor zamestnancov; analýzy nákupných
a veľkoobchodných cien; poradenstvo v obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikové
audity (revízia účtov); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; obchodné
informácie a rady spotrebiteľom; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
odborné posudky efektívnosti podnikov; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov;
organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo
pri vedení podnikov; služby porovnávania cien;
prenájom reklamných plôch; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; tvorba reklamných filmov;
aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačoviny, vzorky); služby outsourcingu; vyhľadávanie sponzorov; správa počítačových
súborov; sprostredkovateľne práce; spracovanie
textov; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; výber
zamestnancov pomocou psychologických testov;
vydávanie reklamných alebo náborových textov;
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch
(pre zákazníkov); obchodný alebo podnikateľský
výskum.
41 - Akadémie (vzdelávanie); praktické cvičenie
(ukážky); produkcia filmov s výnimkou reklamných; formátovanie textov, nie na reklamné účely; fotografovanie; informácie o výchove a vzdelávaní; internátne školy; výchovno-zábavné klubové služby; vydávanie kníh; knižnice (požičovne kníh); služby putovných knižníc; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; korešpondenčné kurzy; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; koučovanie (školenie);
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; poradenstvo pri
voľbe povolania (poradenstvo v oblasti výchovy
a vzdelávania); poskytovanie elektronických publikácií on line (bez možnosti kopírovania); praktický výcvik (ukážky); prekladateľské služby; prenájom audionahrávok; reportérske služby; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); školenie; školské služby (vzdelávanie); tlmočenie posunkovej reči; tlmočnícke služby; on line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vyučovanie, vzdelávanie; vzdelávacie služby.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; energetické audity; expertízy (inžinierske práce); výskum v oblasti fyziky; grafologické analýzy; hosťovanie na počítačových stránkach (webových
stránkach); chemické analýzy; chemický výskum;
kalibrácia; návrh počítačových systémov; overovanie pravosti umeleckých diel; obnovovanie po-

čítačových databáz; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti úspory
energie; predpovede počasia; priemyselné dizajnérstvo; štúdie technických projektov; skúšky
materiálov; technický výskum; urbanistické plánovanie; vedecký výskum; výskum v oblasti ochrany životného prostredia.
(540)

(591) modrá, červená
(731) Lenická Zuzana, Ing., Arménska 8, 821 07 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2061-2013
4.11.2013
3, 5, 9, 35
3 - Prípravky na čistenie a leštenie patriace do
tejto triedy; parfuméria a kozmetika patriaca do
tejto triedy; čistiace prípravky na okuliare.
5 - Prípravky na čistenie kontaktných šošoviek;
roztoky na kontaktné šošovky.
9 - Očná optika každého druhu patriaca do triedy
9, ako sú obruby okuliarov, sklá a šošovky okuliarov, slnečné a športové okuliare, retiazky a šnúrky na okuliare, puzdrá na okuliare, lupy, ďalekohľady, mikroskopy, oftalmologické prístroje s výnimkou lekárskych; nahrané i nenahrané zvukové
a obrazové nosiče informácií každého druhu patriace do tejto triedy.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5 a 9
tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné
služby s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5, 9,
a to aj prostredníctvom internetu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom tovaru uvedeného v triedach 3, 5, 9 zoznamu; marketing; šírenie a distribúcia vzoriek a reklamných predmetov;
reklama; propagácia a inzercia všetkými druhmi
médií všetko s tovarmi patriacimi do tried 3, 5, 9;
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
uvedených v triede 35 tohto zoznamu; obchodné
sprostredkovanie v oblasti služieb očnej optiky.

(540) LENSSO
(731) EIFFEL OPTIC a.s., Ječná 507/6, 120 00 Praha,
CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2063-2013
4.11.2013
43, 44
43 - Domovy dôchodcov.
44 - Služby zdravotných stredísk; zdravotná starostlivosť; lekárske služby; súkromné kliniky alebo sanatóriá; útulky (domovy); ošetrovateľské služby; terapeutické služby; zdravotné strediská; alternatívna medicína; zdravotné poradenstvo.
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(591) zelená
(731) DA Corporation s.r.o., náměstí 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5, Smíchov, CZ;
(740) Pelouch Jindřich, JUDr., Beroun, CZ;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2067-2013
4.11.2013
10, 35, 44
10 - Prístroje a zariadenia na lekárske analýzy;
diagnostické prístroje na lekárskej účely; elektrokardiogramy; filtre na UV-lampy na lekárske
účely; fyzioterapeutické zariadenia; galvanické
terapeutické zariadenia; inhalátory; ihly na lekárske účely; inhalačné prístroje na lekárske účely;
chirurgické kompresory; laser na lekárske účely;
lekárske prístroje a nástroje; masážne prístroje;
podporné obväzy; postele špeciálne vyrobené na
lekárske účely; prístroje na meranie pulzu; rehabilitačné prístroje na lekárske účely; skúšobné
prístroje na lekárske účely; sondy na lekárske
účely; teplomery na lekárske účely; tlakomery na
meranie krvného tlaku; zariadenia na zavádzanie
vzduchu alebo látok do telových dutín.
35 - Administratívne spracovanie obchodných
objednávok; aktualizovanie reklamných materiálov; obchodné alebo podnikateľské informácie;
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; maloobchodné
alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými,
zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami
a s lekárskymi potrebami; marketing; poradenstvo v obchodnej činnosti; odborné obchodné
alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; organizovanie
výstav na komerčné alebo reklamné účely; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov;
uverejňovanie reklamných textov; sprostredkovanie práce; zásobovacie služby pre tretie osoby
(nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
44 - Alternatívna medicína; aromaterapeutické
služby; farmaceutické poradenstvo; fyzioterapia;
lekárske služby; prenájom lekárskeho vybavenia;
prenájom zdravotníckeho zariadenia; súkromné
kliniky alebo sanatóriá; telemedicínske služby;
terapeutické služby; služby termálnych kúpeľov;
zdravotné poradenstvo; služby zdravotných stredísk; zdravotnícka starostlivosť; zotavovne.

(540) OXYSMILE
(731) MT Consilio s.r.o., Vajanského 58, 921 01 Piešťany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
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2073-2013
6.11.2013
3, 5, 35, 44
3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov.
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske účely, potraviny pre dojčatá; potravinové
doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový
materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné
vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby.

(540) www.pharmaactiv.sk
(731) Pharma Activ Slovakia s.r.o., Boženy Němcovej 8,
811 04 Bratislava, SK;
(740) US Consulting, s.r.o., Kráľová pri Senci, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2074-2013
6.11.2013
3, 5, 35, 44
3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov.
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske účely, potraviny pre dojčatá; potravinové
doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový
materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné
vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby.

(540)

(591) zelená, modrá, biela
(731) Pharma Activ Slovakia s.r.o., Boženy Němcovej 8,
811 04 Bratislava, SK;
(740) US Consulting, s.r.o., Kráľová pri Senci, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2075-2013
6.11.2013
3, 5, 35, 44
3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov.
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5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske účely, potraviny pre dojčatá; potravinové
doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový
materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné
vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce.
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat;
poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby.

(540) ALOECORP
(731) Pharma Activ Slovakia s.r.o., Boženy Němcovej 8,
811 04 Bratislava, SK;
(740) US Consulting, s.r.o., Kráľová pri Senci, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2076-2013
6.11.2013
3, 5, 35, 44
3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov.
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske účely, potraviny pre dojčatá; potravinové
doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový
materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné
vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce.
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat;
poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby.

materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné
vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce.
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat;
poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby.
(540) Pharma Activ
(731) Pharma Activ Slovakia s.r.o., Boženy Němcovej 8,
811 04 Bratislava, SK;
(740) US Consulting, s.r.o., Kráľová pri Senci, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540) Medveď Condens
(731) Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, DE;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(591) zelená, čierna, biela
(731) Pharma Activ Slovakia s.r.o., Boženy Němcovej 8,
811 04 Bratislava, SK;
(740) US Consulting, s.r.o., Kráľová pri Senci, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2077-2013
6.11.2013
3, 5, 35, 44
3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov.
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske účely, potraviny pre dojčatá; potravinové
doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový

2090-2013
7.11.2013
9, 11, 42
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; fyzikálne, elektrické a elektronické meracie, riadiace a regulačné prístroje.
11 - Zariadenia na kúrenie, výrobu pary, varenie,
chladenie, sušenie, ventiláciu a sanitárne účely;
zariadenia na výrobu tepelnej energie zo solárnych
kolektorov.
42 - Inžinierske práce, najmä pre vývoj, projektovanie, výstavbu a dohľad na výrobu a montáž;
technické poradenstvo v oblasti tepelnej techniky.

2093-2013
7.11.2013
1, 5, 30, 32
1 - Chemické prípravky používané pri výrobe potravín, umelé sladidlá.
5 - Farmaceutické a vitamínové prípravky tabletové a práškové, homeopatické výrobky.
30 - Tabletové a práškové potravinárske výrobky
ako sladidlá, cukrovinky.
32 - Nealkoholické nápoje a prípravky na ich prípravu.

(540) REVIOPHTAL
(731) VITAR, s.r.o., tř. T. Bati 385, 763 02 Zlín, CZ;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2098-2013
7.11.2013
7, 11
7 - Kompresory; kompresory (stroje); filtre (časti
strojov alebo motorov); dúchadlá; dúchadlá, výtlačné ventilátory; odlučovače oleja; odlučovače
vody (separátory); odvádzače kondenzátu; dúchadlá na stláčanie, odsávanie a prepravu plynov.
11 - Prístroje a zariadenia na sušenie; vzduchové
sušiče; sušičky (prístroje).

(540)

(591) biela, modrá
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(731) COMPRESSED GAS s.r.o., Bošianska cesta 1127/19,
956 33 Chynorany, SK;
(740) Gális Peter, Ing., Chynorany, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2101-2013
8.11.2013
25
25 - Bundy, cyklistické oblečenie, cylindre, čiapky,
čiapky so šiltom, goliere, kabáty, kapucne, klobúky, kombinézy, konfekcia, kostýmy, obleky, košele, kožušiny, kravaty, legíny, nohavice, oblečenie
pre bábätká, oblečenie, obuv, odevy, opasky, opasky na doklady a peniaze, palčiaky, papuče, plátenná obuv, pletené svetre, pokrývky hlavy, ponožky, pulóvre, rukavice, sandále, sukne, svetre, šály,
šatky, šaty, šilty, šnurovacie topánky, športová
obuv, športové tričká, dresy, tričká, vesty, vrchné
ošatenie.

(540)

(591) červená, čierna, biela
(731) FANKOR s.r.o., Lastovičia 2, 080 01 Prešov, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2102-2013
8.11.2013
25
25 - Bundy; cyklistické oblečenie; cylindre; čiapky; čiapky so šiltom; goliere; kabáty; kapucne;
klobúky; kombinézy; konfekcia; kostýmy; obleky; košele; kožušiny; kravaty; legíny; nohavice;
oblečenie pre bábätká; oblečenie; obuv; odevy;
opasky; opasky na doklady a peniaze; palčiaky;
papuče; plátenná obuv; pletené svetre; pokrývky
hlavy; ponožky; pulóvre; rukavice; sandále; sukne; svetre; šály; šatky; šaty; šilty; šnurovacie topánky; športová obuv; športové tričká; dresy; tričká; vesty; vrchné ošatenie.

(540)

(591) čierna, žltá, biela
(731) FANKOR s.r.o., Lastovičia 2, 080 01 Prešov, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2106-2013
8.11.2013
29, 30, 31
29 - Konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; zeleninové a/alebo ovocné zaváraniny
a kompóty, zaváraniny a kompóty zo zeleninových a/alebo ovocných zmesí, zaváraniny a kompóty na báze zeleniny a/alebo ovocia, zaváraniny
a kompóty záhradných bylín alebo zaváraniny
a kompóty na báze záhradných bylín, šampiňónové a hubové zaváraniny a kompóty alebo zaváraniny a kompóty na báze šampiňónov a húb;
konzervované olivy; konzervované fazule; hlboko
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zmrazená zelenina, hlboko zmrazené ovocie, hlboko zmrazené fazule, hlboko zmrazené zeleninové zmesi, hlboko zmrazené ovocné zmesi, hlboko zmrazené záhradné bylinky, hlboko zmrazené šampiňóny a huby; hlboko zmrazené pyré,
pretlaky, kompóty a kaše na báze zeleniny a/alebo záhradných bylín, a/alebo šampiónov a húb;
hlboko zmrazené zákusky, torty, koláče, sušienky
na báze zeleniny a/alebo záhradných bylín, a/alebo šampiónov a húb; hlboko zmrazené krokety
na vyprážanie na báze zeleniny a/alebo záhradných bylín; zemiakové fritters, zeleninové fritters; varená zelenina, záhradné bylinky a šampiňóny a huby; vyprážaná a opekaná zelenina; varené šaláty na báze zeleniny, varené šaláty na báze crudité; sušená zelenina; sušené a/alebo varené ovocie; jedlé fazule a semená; sušené záhradné bylinky; vajcia, mlieko a mliečne produkty;
mäso a mäsové výťažky; hydina a divina; bravčové mäso; kúsky slaniny nakrájanej na kocky;
krvavé jaternice; ryby; haringy; sardely; sardinky; losos a údený losos; plody mora; syry; ryby,
syry alebo mäso vo forme kociek alebo tyčiniek;
jedlé rybie alebo slimačie vajíčka; šaláty na báze
bravčového mäsa alebo mäsa; šaláty čerstvého
ovocia; šaláty na báze rýb; šaláty na báze syra;
zeleninové šťavy na varenie; zeleninové polievky; polievky; vývary, bujóny a prípravky na výrobu vývarov; koncentrované vývary; jedlé oleje
a tuky; picallili; nakladaná zelenina; krémy a ochutené krémy; špik (potravina); pektín (potravina);
jedlé želatíny; ovocné rôsoly; ovocné kôry a šupky; datle; spracované mandle; nakladané uhorky;
arašidy, sušené hrozienka; zemiakové a zeleninové vločky; čipsy a lupienky; slimáky; zmesi
čerstvej zeleniny; zmesi čerstvého ovocia; crudités (kúsky surovej zeleniny s omáčkou na namáčanie); čerstvá zelenina pripravená na použitie (umytá a/alebo ošúpaná, a/alebo pokrájaná, a/alebo narezaná (émincé), a/alebo nastrúhaná, a/alebo nakrájaná na kusy); čerstvé ovocie pripravené na
použite (umyté a/alebo ošúpané, a/alebo pokrájané, a/alebo narezané (émincé), a/alebo nastrúhané, a/alebo nakrájané na kusy); ovocná dreň a kaša; ovocné plátky; ovocie konzervované v alkohole; džemy a lekváry; kompóty.
30 - Omáčky, chuťové prísady, korenie, sušené
a konzervované záhradné bylinky; ocot, ovocné
zálievky, majonéza, horčica, kapary, kuchynská
soľ, soľ s prídavkom mletých semien zeleru, korenie (čierne, biele), paprika, aromatické látky
s výnimkou esenciálnych olejov, aromatické prípravky do potravín; koreniny; zahusťovacie prostriedky na varenie; mäsové šťavy, šťavy na báze
mäsa (omáčky); ovsené vločky, sušené cereálne
vločky; varená ryža; kukurica (čerstvá alebo varená zelenina); šaláty na báze ryže; varená semolina; šaláty na báze semoliny (tabbouleh); varená
pšenica; šaláty na báze pšenice; šaláty na báze
cestovín, varené cestoviny; krutóny; sucháre; sušená strúhanka; droždie, vločky z droždia na šaláty; múka a prípravky z obilnín; chlieb; sendviče.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina; čerstvé šampiňóny a huby; mandle, orechy, lieskové oriešky, arašidy, babule a plody (ovocie); čerstvé fazule; čerstvé záhradné bylinky; čerstvé olivy; poľnohospodárske a záhradnícke produkty (neupravené
a nespracované), pšenica; prírodné rastliny a kvety.
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43 - Poskytovanie hotelových služieb, služby poskytované v rámci prevádzkovania cestovnej kancelárie - služby týkajúce sa prechodného ubytovania a stravovania.
44 - Prevádzkovanie solárií, kadernícke služby,
masérske služby, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu.

(540)

(591) zelená, žltá, červená, biela, oranžová
(731) BONDUELLE (société par Actions Simplifiée),
LA WOESTYNE, 59173 RENESCURE, FR;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2111-2013
11.11.2013
5, 10, 44
5 - Diagnostické prípravky na lekárske účely (diagnostické prípravky na in vitro diagnostiku na lekárske účely).
10 - Diagnostické prístroje na lekárske účely.
44 - Zdravotnícka starostlivosť.

(540)

(591) svetlá modrá, tmavá modrá
(731) SOREA, spol. s r. o., Odborárske námestie 3, 815 70
Bratislava, SK;
(740) Baraniaková Soňa, Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(591) sivá, svetlomodrá, tmavomodrá
(731) DIAGNOSTICS s. r. o., Hodská 68, 924 01 Galanta, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

2112-2013
11.11.2013
34
34 - Elektronické cigarety.

(591) čierna, červená
(731) FASHIONET HOLDING s. r. o., Novozámocká 47,
942 01 Šurany, SK;
(740) Starzyková Ivana, JUDr., Šurany, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2113-2013
11.11.2013
35, 36, 37, 39, 41, 43, 44
35 - Propagačná činnosť.
36 - Prenájom nehnuteľností a poskytovanie doplnkových služieb v tejto oblasti, prenájom nebytových priestorov, zmenárenské služby.
37 - Pranie a čistenie textilu, elektroinštalačné
služby, opravy motorových vozidiel, staviteľstvo
- vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, revízie elektrických zariadení, zámočnícke
služby, čalúnnické služby (opravy).
39 - Cestná nákladná doprava, nepravidelná autobusová doprava, služby spojené s cestovaním
poskytované v rámci prevádzkovania cestovnej
kancelárie.
41 - Prevádzkovanie telovýchovných zariadení,
požičiavanie športových potrieb s výnimkou dopravných prostriedkov - tenisové súpravy, volejbalové súpravy, pimpongové súpravy, šachové
hry, sánky, lyže, korčule, plavky, prevádzkovanie
múzeí a galérií.

2115-2013
11.11.2013
5, 32
5 - Kandis na lekárske účely, liečivé čaje, diétne
potraviny, výživové doplnky, lieky vo forme nápojov, mentol, liečivé cukríky, vitamínové prípravky, želatína na lekárske účely.
32 - Citronády, mušty, nealkoholické koktaily,
minerálne vody (nápoje), mixované ovocné alebo
zeleninové nápoje, prípravky na výrobu nápojov,
nealkoholické nápoje, nealkoholické ovocné nápoje, nealkoholické ovocné výťažky, nektáre, ovocné džúsy, prášky na prípravu šumivých nápojov,
príchute na výrobu nápojov, tablety na prípravu
šumivých nápojov, sirupy na výrobu nápojov, sirupy na výrobu limonád, sóda, stolové vody, zeleninové džúsy, vody (nápoje).

(540) PEDRO
(731) The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o., Vítězná 200/6,
696 01 Rohatec, CZ;
(740) Černý Adam, JUDr. Ing., Praha, CZ;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2116-2013
11.11.2013
5, 32
5 - Kandis na lekárske účely, liečivé čaje, diétne
potraviny, výživové doplnky, lieky vo forme nápojov, mentol, liečivé cukríky, vitamínové prípravky, želatína na lekárske účely.
32 - Citronády, mušty, nealkoholické koktaily, minerálne vody (nápoje), mixované ovocné alebo
zeleninové nápoje, prípravky na výrobu nápojov,
nealkoholické nápoje, nealkoholické ovocné nápoje, nealkoholické ovocné výťažky, nektáre, ovocné džúsy, prášky na prípravu šumivých nápojov,
príchute na výrobu nápojov, tablety na prípravu
šumivých nápojov, sirupy na výrobu nápojov, sirupy na výrobu limonád, sóda, stolové vody, zeleninové džúsy, vody (nápoje).

(540)

(731) The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o., Vítězná 200/6,
696 01 Rohatec, CZ;
(740) Černý Adam, JUDr. Ing., Praha, CZ;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

2117-2013
11.11.2013
35, 36, 45
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo
podnikateľské informácie; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri vedení podnikov.
36 - Sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami.
45 - Advokátske služby; arbitrážne služby; spravovanie autorských práv; poradenstvo v oblasti
práv duševného vlastníctva; poradenstvo v oblasti
ochrany duševného vlastníctva; právny výskum;
služby rozhodcovských súdov; služby v oblasti
ochrany duševného vlastníctva.

(540)
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ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
DVORECKÝ & BOHUNICKÝ
s.r.o.

(731) Dvorecký Renát, JUDr., Mliekárenská 1, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Tóthová Katarína, Mgr., Rovinka, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

2126-2013
12.11.2013
35, 41, 42
35 - Reklamné služby, obchodný manažment, obchodná administratíva, kancelárske práce.
41 - Výchova, vzdelávanie, zábava, športová a kultúrna činnosť.
42 - Vedecké a technologické služby, ako aj výskum v oblasti vedy a priemyslu, priemyselné analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru.

(540)
(591) sivá, bordová
(731) Dvorecký Renát, JUDr., Mliekárenská 1, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Tóthová Katarína, Mgr., Rovinka, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2118-2013
11.11.2013
35, 36, 45
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo
podnikateľské informácie; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri vedení podnikov.
36 - Sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami.
45 - Advokátske služby; arbitrážne služby; spravovanie autorských práv; poradenstvo v oblasti
práv duševného vlastníctva; poradenstvo v oblasti
ochrany duševného vlastníctva; právny výskum;
služby rozhodcovských súdov; služby v oblasti
ochrany duševného vlastníctva.

(591) modrá, zlatá
(731) McROY Group, a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(510)

(540) MONTAVER
(731) EDELWEISS GmbH &amp; Co. KG, Oberstdorfer Strasse 7, 87435 KEMPTEN, DE;
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, advokátska kancelária, Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540) DVORECKÝ & BOHUNICKÝ
(731) Dvorecký Renát, JUDr., Mliekárenská 1, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Tóthová Katarína, Mgr., Rovinka, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2119-2013
11.11.2013
35, 36, 45
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo
podnikateľské informácie; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri vedení podnikov.
36 - Sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami.
45 - Advokátske služby; arbitrážne služby; spravovanie autorských práv; poradenstvo v oblasti
práv duševného vlastníctva; poradenstvo v oblasti
ochrany duševného vlastníctva; právny výskum;
služby rozhodcovských súdov; služby v oblasti
ochrany duševného vlastníctva.

2127-2013
12.11.2013
29
29 - Syr.

2128-2013
12.11.2013
3, 4, 16, 20, 25, 28, 41
3 - Mydielka; mydlá.
4 - Parfumované sviečky; sviečky (na svietenie).
16 - Blahoprajné pohľadnice; grafické zobrazenia;
grafiky; hárky papiera; lepenkové alebo papierová škatule; listový papier; obálky (papiernický tovar); obrazy; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; oznámenia (papiernický tovar); plagáty; portréty; pohľadnice; poštové známky.
20 - Paravány, zásteny (nábytok); príručné toaletné zrkadielka; rámy na obrazy; sochy z dreva,
vosku, sadry alebo plastov; umelecké diela z dreva,
vosku, sadry alebo plastov; vejáre.
25 - Tričká.
28 - Divadelné masky; karnevalové masky; ozdoby na vianočné stromčeky (s výnimkou osvetľovacej techniky a cukroviniek).
41 - Fotografovanie.

(540)

(731) Adamová Eva, Mgr., Brusno 593, 972 32 Chrenovec - Brusno, SK;
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(511)
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2129-2013
12.11.2013
35, 36
35 - Účtovníctvo, príprava a vyhotovenie daňových priznaní, sprostredkovanie obchodu s tovarom, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo v obchodnej činnosti,
revízia účtov, vedenie účtovných kníh.
36 - Finančné poradenstvo, konzultačné služby
v oblasti poisťovníctva, sprostredkovanie poistenia,
finančné odhady a oceňovanie, faktoring a forfajting.

(540) D.C Profit
(731) D.C Profit, s.r.o., Slávičie údolie 104, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540) IBALGIN GRIP
(731) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2130-2013
12.11.2013
35, 36
35 - Účtovníctvo, príprava a vyhotovenie daňových
priznaní, sprostredkovanie obchodu s tovarom,
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií, obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo v obchodnej činnosti, revízia
účtov, vedenie účtovných kníh.
36 - Finančné poradenstvo, konzultačné služby
v oblasti poisťovníctva, sprostredkovanie poistenia,
finančné odhady a oceňovanie, faktoring a forfajting.

(540)

(591) červená, čierna
(731) D.C Profit, s.r.o., Slávičie údolie 104, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(510)

2134-2013
13.11.2013
12
12 – Bicykle; bicyklové rámy.

(540) SWAG
(731) KELLYS BICYCLES s.r.o., Slnečná cesta 374,
922 01 Veľké Orvište, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(510)

2135-2013
13.11.2013
12
12 – Bicykle; bicyklové rámy.

(540) KELLYS SWAG
(731) KELLYS BICYCLES s.r.o., Slnečná cesta 374,
922 01 Veľké Orvište, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

2140-2013
13.11.2013
5
5 - Farmaceutické výrobky.

2142-2013
14.11.2013
9, 35, 42
9 - Počítačový softvér.
35 - Marketing, obchodné alebo podnikateľské
informácie, prezentácia výrobkov v komunikačných
médiách pre maloobchod, reklama, reklama (online) na počítačovej komunikačnej sieti, obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie
osoby, správa počítačových súborov, vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), zbieranie údajov do počítačových databáz.
42 - Aktualizovanie počítačových programov, diaľkové monitorovanie počítačových systémov, digitalizácia dokumentov (skenovanie), grafické dizajnérstvo, poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja
hardvéru, inštalácia počítačových programov, návrh počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, poradenstvo v oblasti počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, návrh
počítačových programov, poradenstvo v oblasti
informačných technológií, poskytovanie softvéru
prostredníctvom internetu (SaaS), priemyselné dizajnérstvo, štúdie technických projektov, prenájom počítačového softvéru, projektová činnosť,
technický výskum, tvorba softvéru, údržba počítačového softvéru, vedecký výskum, strojársky
výskum, výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov, zhotovovanie kópií počítačových programov.

(540) VisWizzard
(731) CEIT, a.s., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2143-2013
14.11.2013
9, 35, 42
9 - Počítačový softvér.
35 - Marketing, obchodné alebo podnikateľské
informácie, prezentácia výrobkov v komunikačných
médiách pre maloobchod, reklama, reklama (online) na počítačovej komunikačnej sieti, obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie
osoby, správa počítačových súborov, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), zbieranie údajov do počítačových databáz.
42 - Aktualizovanie počítačových programov, diaľkové monitorovanie počítačových systémov, digitalizácia dokumentov (skenovanie), grafické dizajnérstvo, poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja
hardvéru, inštalácia počítačových programov, návrh počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, poradenstvo v oblasti počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, návrh
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počítačových programov, poradenstvo v oblasti
informačných technológií, poskytovanie softvéru
prostredníctvom internetu (SaaS), priemyselné dizajnérstvo, štúdie technických projektov, prenájom počítačového softvéru, projektová činnosť,
technický výskum, tvorba softvéru, údržba počítačového softvéru, vedecký výskum, strojársky
výskum, výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov, zhotovovanie kópií počítačových programov.
(540) CEIT Wall
(731) CEIT, a.s., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2144-2013
14.11.2013
9, 35, 42
9 - Počítačový softvér.
35 - Marketing, obchodné alebo podnikateľské
informácie, prezentácia výrobkov v komunikačných
médiách pre maloobchod, reklama, reklama (online) na počítačovej komunikačnej sieti, obchodná
správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby, správa počítačových súborov, vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), zbieranie údajov do počítačových databáz.
42 - Aktualizovanie počítačových programov, diaľkové monitorovanie počítačových systémov, digitalizácia dokumentov (skenovanie), grafické dizajnérstvo, poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja
hardvéru, inštalácia počítačových programov, návrh počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, poradenstvo v oblasti počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, návrh
počítačových programov, poradenstvo v oblasti
informačných technológií, poskytovanie softvéru
prostredníctvom internetu (SaaS), priemyselné dizajnérstvo, štúdie technických projektov, prenájom počítačového softvéru, projektová činnosť,
technický výskum, tvorba softvéru, údržba počítačového softvéru, vedecký výskum, strojársky
výskum, výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov, zhotovovanie kópií počítačových programov.

(540) CEIT Table
(731) CEIT, a.s., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina,
SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2150-2013
15.11.2013
41, 42
41 - Konferencie (organizovanie a vedenie), kongresy (organizovanie a vedenie), organizovanie
a vedenie seminárov, školenie, vyučovanie, vzdelávanie.
42 - Expertízy (inžinierske práce), kontrola kvality, poradenské služby v oblasti životného prostredia, posudzovanie a certifikácia systémov manažérstva.
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(540)

(591) červená, modrá
(731) Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava, SK;
(740) Pálka Dušan, JUDr., advokát, Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2152-2013
15.11.2013
36
36 - Finančné analýzy; bankové hypotéky; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné služby; finančný lízing; finančný manažment; garancie, záruky, kaucie; finančné informácie; informácie o poistení; investovanie kapitálu;
kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; kapitálové investície; klíring (bezhotovostné
zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); finančné konzultačné služby; konzultačné
služby v oblasti poisťovníctva; inkasovanie nájomného; vedenie nájomných domov; oceňovanie
nákladov na opravu; oceňovanie a odhady nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; poradenstvo
v oblasti poistenia; pôžičky (finančné úvery); prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov;
realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami.

(540)

(591) žltá, bordová
(731) Vaše Reality - Slovensko, s.r.o., Benadova 908/13,
040 22 Košice, SK;
(740) Kožiak Martin, JUDr., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2154-2013
15.11.2013
11, 30, 43
11 - Kávovary elektrické.
30 - Káva, čajové nápoje, kávové nápoje, kávové
príchute, cukor, cukrovinky.
43 - Kaviarne.

(540) pellinicaffe
(731) Debnár Peter, Trieda SNP 25, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2159-2013
15.11.2013
9, 16, 35, 38, 41
9 - Diapozitívy; diaprojektory; kompaktné disky;
magnetické disky; optické disky; optické kompaktné disky; DVD prehrávač; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); ex-
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ponované kinofilmy; exponované filmy; kreslené
filmy; strihacie zariadenia na filmy; gramofónové platne; prístroje na strihanie kinofilmov; magnetické médiá; magnetofóny; optické nosiče údajov; magnetické nosiče údajov; pásky na zvukové
nahrávanie; počítačové programy; počítačový softvér (stiahnutý z telekomunikačnej siete); premietacie prístroje; programy na počítačové hry; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej
siete); pružné disky; vysielače elektronických signálov; videokazety; videopásky; videokamery; vysielače (telekomunikácie); disky zvukových nahrávok; nosiče zvukových nahrávok; pásky so zvukovými nahrávkami; zvukové nahrávacie zariadenia.
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy (periodiká); fotografie (tlačoviny); grafiky; grafické
zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; komiksy;
noviny; obežníky; periodiká; plagáty; tlačené publikácie; grafické reprodukcie; ročenky; tlačivá; tlačoviny.
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín
na reklamné účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; komerčné informačné kancelárie; podpora predaja (pre
tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; on-line reklama na 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; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; spracovanie textov; televízna reklama;
predplatné telekomunikačných služieb.
38 - Vysielanie káblovej televízie; poskytovanie
telekomunikačných kanálov na telenákupy; prenos signálu prostredníctvom satelitu; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy;
televízne vysielanie; tlačové kancelárie.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); prenájom filmov; produkcia filmov s výnimkou reklamných; nahrávanie videopások; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie súťaží krásy; organizovanie
živých vystúpení; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií;
výroba rozhlasových a televíznych programov;
organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; televízna zábava; tvorba videofilmov; nahrávanie na videopásky; on-line vydávania kníh a časopisov v elektronickej forme; zábava; prenájom
zvukových nahrávacích zariadení.

(540) X-Factor Slovensko
(731) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava,
SK;
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2161-2013
15.11.2013
9, 16, 35, 38, 41
9 - Diapozitívy; diaprojektory; kompaktné disky;
magnetické disky; optické disky; optické kompaktné disky; DVD prehrávač; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); exponované kinofilmy; exponované filmy; kreslené
filmy; strihacie zariadenia na filmy; gramofónové platne; prístroje na strihanie kinofilmov; magnetické médiá; magnetofóny; optické nosiče údajov; magnetické nosiče údajov; pásky na zvukové
nahrávanie; počítačové programy; počítačový
softvér (stiahnutý z telekomunikačnej siete); premietacie prístroje; programy na počítačové hry;
počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); pružné disky; vysielače elektronických
signálov; videokazety; videopásky; videokamery; vysielače (telekomunikácie); disky zvukových nahrávok; nosiče zvukových nahrávok; pásky so zvukovými nahrávkami; zvukové nahrávacie zariadenia.
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy
(periodiká); fotografie (tlačoviny); grafiky; grafické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; komiksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; tlačené
publikácie; grafické reprodukcie; ročenky; tlačivá;
tlačoviny.
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín
na reklamné účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; komerčné informačné kancelárie; podpora predaja (pre
tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; on-line reklama na 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; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov; spracovanie textov; televízna reklama;
predplatné telekomunikačných služieb.
38 - Vysielanie káblovej televízie; poskytovanie
telekomunikačných kanálov na telenákupy; prenos signálu prostredníctvom satelitu; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy;
televízne vysielanie; tlačové kancelárie.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); prenájom filmov; produkcia filmov s výnimkou reklamných; nahrávanie videopások; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie súťaží krásy; organizovanie
živých vystúpení; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií;
výroba rozhlasových a televíznych programov;
organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; televízna zábava; tvorba videofilmov; nahrávanie na videopásky; on-line vydávania kníh a časopisov v elektronickej forme; zábava; prenájom
zvukových nahrávacích zariadení.

(540) X Factor Slovensko
(731) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava,
SK;
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o.,
Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2162-2013
15.11.2013
9, 16, 35, 38, 41
9 - Diapozitívy; diaprojektory; kompaktné disky;
magnetické disky; optické disky; optické kompaktné disky; DVD prehrávač; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); exponované kinofilmy; exponované filmy; kreslené
filmy; strihacie zariadenia na filmy; gramofónové platne; prístroje na strihanie kinofilmov; magnetické médiá; magnetofóny; optické nosiče údajov; magnetické nosiče údajov; pásky na zvukové
nahrávanie; počítačové programy; počítačový softvér (stiahnutý z telekomunikačnej siete); premietacie prístroje; programy na počítačové hry; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); pružné disky; vysielače elektronických signálov; videokazety; videopásky; videokamery; vysielače (telekomunikácie); disky zvukových nahrávok; nosiče zvukových nahrávok; pásky so zvukovými nahrávkami; zvukové nahrávacie zariadenia.
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy (periodiká); fotografie (tlačoviny); grafiky; grafické
zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; komiksy;
noviny; obežníky; periodiká; plagáty; tlačené publikácie; grafické reprodukcie; ročenky; tlačivá; tlačoviny.
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín
na reklamné účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; komerčné
informačné kancelárie; podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; on-line reklama na 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; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov; spracovanie textov; televízna reklama;
predplatné telekomunikačných služieb.
38 - Vysielanie káblovej televízie; poskytovanie
telekomunikačných kanálov na telenákupy; prenos signálu prostredníctvom satelitu; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy;
televízne vysielanie; tlačové kancelárie.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); prenájom filmov; produkcia filmov s výnimkou reklamných; nahrávanie videopások; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie súťaží krásy; organizovanie
živých vystúpení; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; výroba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie vedomostných a zábavných súťaží;
televízna zábava; tvorba videofilmov; nahrávanie
na videopásky; on-line vydávania kníh a časopisov v elektronickej forme; zábava; prenájom zvukových nahrávacích zariadení.

(540) X Faktor Slovensko
(731) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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2163-2013
15.11.2013
9, 16, 35, 38, 41
9 - Diapozitívy; diaprojektory; kompaktné disky;
magnetické disky; optické disky; optické kompaktné disky; DVD prehrávač; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); exponované kinofilmy; exponované filmy; kreslené
filmy; strihacie zariadenia na filmy; gramofónové
platne; prístroje na strihanie kinofilmov; magnetické médiá; magnetofóny; optické nosiče údajov;
magnetické nosiče údajov; pásky na zvukové nahrávanie; počítačové programy; počítačový softvér (stiahnutý z telekomunikačnej siete); premietacie prístroje; programy na počítačové hry; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej
siete); pružné disky; vysielače elektronických signálov; videokazety; videopásky; videokamery; vysielače (telekomunikácie); disky zvukových nahrávok; nosiče zvukových nahrávok; pásky so zvukovými nahrávkami; zvukové nahrávacie zariadenia.
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy
(periodiká); fotografie (tlačoviny); grafiky; grafické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; komiksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; tlačené
publikácie; grafické reprodukcie; ročenky; tlačivá;
tlačoviny.
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín
na reklamné účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; komerčné
informačné kancelárie; podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; on-line reklama na 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; rozhlasová reklama;
rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; spracovanie textov; televízna reklama; predplatné telekomunikačných služieb.
38 - Vysielanie káblovej televízie; poskytovanie
telekomunikačných kanálov na telenákupy; prenos signálu prostredníctvom satelitu; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy;
televízne vysielanie; tlačové kancelárie.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); prenájom filmov; produkcia filmov s výnimkou reklamných; nahrávanie videopások; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie súťaží krásy; organizovanie
živých vystúpení; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; výroba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie vedomostných a zábavných súťaží;
televízna zábava; tvorba videofilmov; nahrávanie
na videopásky; on-line vydávania kníh a časopisov
v elektronickej forme; zábava; prenájom zvukových nahrávacích zariadení.

(540) X-Faktor Slovensko
(731) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o., Bratislava, SK;
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VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
2164-2013
15.11.2013
35, 41, 43, 44
35 - Komerčné informačné kancelárie; obchodná
správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné alebo podnikateľské informácie;
obchodné rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný
manažment pre športovcov; on-line reklama prostredníctvom elektronických komunikačných sietí pre tretie osoby; organizovanie prezentácií na
reklamné účely; organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav; podpora predaja (pre tretie
osoby); poradenstvo v obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum trhu;
public relations; reklama; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zásobovacie
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb
pre iné podniky); zbieranie údajov do počítačových
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
41 - Fitnes kluby; gymnastický výcvik; informácie
o možnostiach rekreácie; informácie o výchove
a vzdelávaní; služby v kempingoch so športovým
programom; výchovno-zábavné klubové služby;
meranie času na športových podujatiach; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie
predstavení (manažérske služby); organizovanie
súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie športových súťaží; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania); požičiavanie športového výstroja (s výnimkou dopravných prostriedkov); praktický výcvik (ukážky); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); prenájom športových plôch;
prevádzkovanie športových zariadení; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; rezervácia
vstupeniek; služby osobných trénerov (fitnes cvičenie); školenie; služby športovísk; telesné cvičenie; vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových; vyučovanie; vzdelávacie služby; zábava; živé predstavenia.
43 - Bufety (rýchle občerstvenie); kaviarne; prázdninové tábory (ubytovacie služby); prenájom turistických stanov; prevádzkovanie kempingov;
reštaurácie (jedálne); rezervácia prechodného ubytovania; samoobslužné reštaurácie.
44 - Aromaterapeutické služby; fyzioterapia; masáže; salóny krásy; služby sauny; služby solárií;
terapeutické služby; služby vizážistov; zdravotné
poradenstvo; zotavovne.

(540)

(591) modrá, zelená, purpurová
(731) Ondrášová Elena, Ing., Alžbetina 32, 040 01 Košice, SK;
(740) Vojčík & Partners, s.r.o., Košice, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2167-2013
18.11.2013
5
5 - Farmaceutické prípravky na humánne použitie.

(540) ASAPROTECT
(731) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2177-2013
20.11.2013
9, 35, 38
9 - Počítačový softvér využívaný pre globálnu
počítačovú sieť (internet), elektronické časopisy,
elektronické periodiká a knihy v elektronickej
podobe, súvisiaci softvér a hardvér vrátane elektronických multimediálnych aplikácií, multimediálnych alebo informačných katalógov a aplikácií na prezeranie, spracovávanie alebo uchovávanie dát v elektronickej podobe.
35 - Reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom
telefónnej, dátovej alebo informačnej siete; reklama online na počítačovej komunikačnej sieti; uverejňovanie a rozširovanie reklamných textov a reklamných materiálov zákazníkom (letáky, karty,
prospekty, tlačoviny, vzorky); Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; zbieranie údajov do počítačových databáz.
38 - Posielanie správ; počítačová komunikácia; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; elektronická pošta.

(540)

(591) žltá, biela, modrá
(731) EM Technologies s.r.o., A. Kmeťa 531, 957 01
Bánovce nad Bebravou, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2183-2013
21.11.2013
29, 30, 39
29 - Mäso, mäsové výrobky, údeniny, jedlé oleje,
jedlé tuky, bravčová masť, jedlý loj, divina, hydina (nie živá), huspenina, mäsové konzervy,
mäsové výťažky, pečeňová paštéta, pečienka,
pot-raviny z rýb, ryby s výnimkou živých, tukové
nátierky na chlieb.
30 - Látky na zjemnenie mäsa pre domácnosť,
mäsové šťavy, marináda (chuťové prísady), koreniny, korenie, kuchynská soľ.
39 - Balenie tovarov, doprava.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
(540)

(591) červená, biela, žltá-zlatá
(731) MÄSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o.,
Mierové námestie 399, 059 16 Hranovnica, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2184-2013
21.11.2013
29, 30, 39
29 - Mäso, mäsové výrobky, údeniny, jedlé oleje,
jedlé tuky, bravčová masť, jedlý loj, divina, hydina
(nie živá), huspenina, mäsové konzervy, mäsové
výťažky, pečeňová paštéta, pečienka, potraviny
z rýb, ryby s výnimkou živých, tukové nátierky
na chlieb.
30 - Látky na zjemnenie mäsa pre domácnosť,
mäsové šťavy, marináda (chuťové prísady), koreniny, korenie, kuchynská soľ.
39 - Balenie tovarov, doprava.

(540) KNIŽKA
(731) MÄSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399, 059 16 Hranovnica, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2185-2013
21.11.2013
3, 5, 21
3 - Zubné pasty, ústne vody, nie na liečebné účely;
prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu a zuby,
patriace do tejto triedy, ako napríklad bieliace
a čistiace prípravky na zuby; zubné kozmetické prípravky; hygienické prípravky na ústnu hygienu.
5 - Farmaceutické výrobky; zubné pasty, ústne
vody, gély a prášky s liečebnými účinkami.
21 - Zubné kefky; medzizubné kefky; elektrické
zubné kefky; dentálne nite.

(540) Dentamax
(731) p.k.Solvent s.r.o., K Žižkovu 9, 190 00 Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2189-2013
20.11.2013
1, 2, 19
1 - Priemyselné chemikálie; silikátové gély; silikáty na priemyselné účely; disperzné prostriedky na
použitie v cemente; disperzné prípravky z koloidnej siliky; polymérové disperzie; disperzné činidlá; činidlá na povrchovú úpravu betónu (s výnimkou farieb); lepidlá na priemyselné účely; cementové lepidlo; kontaktné cementy; kontaktný
cement pre zatepľovacie systémy; chemická tesniaca cementová malta pre stavebný priemysel;
chemické prípravky do cementu odolné proti vode s výnimkou farieb; polyméry na prípravu cementových zlúčenín; konzervačné prípravky do
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cementu s výnimkou farieb a olejov; lepidlá na
báze vody (na iné ako kancelárske alebo domáce
použitie); lepidlá na báze gumy (iné ako na domáce alebo kancelárske účely); lepidlá na báze
kaučuku (adhezíva), na priemyselné použitie; konštrukčné lepidlá na stavebné účely; chemické zlúčeniny používané pri výrobe lepidiel; lepiace zmesi na priemyselné účely; lepidlá na priemyselné
účely v podobe vločiek; lepidlá na priemyselné
účely vo forme náterov; lepiace výplne na vypĺňanie povrchových kazov; látky na odstraňovanie
lepidiel; adhezíva (lepiace materiály) na priemyselné účely; gleje (lepidlá) s výnimkou glejov na
kancelárske použitie a pre domácnosť; glutén (lepidlo) okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre
domácnosť; glutén na priemyselné účely; lepidlá,
spojivá na obkladačky; lepidlá na tapety; epoxidové lepidlá na použitie s betónom; epoxidové
lepidlá na univerzálne spájanie a opravy; latexové prísady do lepidiel; lepidlá do malty; lepidlá
do omietok; chemické ochranné nátery na odpudzovanie vody; prípravky izolujúce proti vlhkosti
muriva s výnimkou farieb; surové akrylové živice; umelé živice v surovom stave; epoxidové živice v surovom stave; chemikálie zabraňujúce kondenzácii; detergenty na použitie vo výrobnom procese; plasty v podobe disperzií; plasty (suroviny);
plastifikátory; plastisóly; alkalické kovy; soli alkalických kovov; soli drahých kovov na priemyselné účely; alkaloidy; alkohol patriaci do tejto triedy; amoniak na priemyselné účely; chemické látky na prevzdušnenie betónu; celulóza, buničina;
acetát celulózy (surovina); dextrín (apretúra); hydroxid sodný na priemyselné účely; emulgátory; rozjasňovače (chemické prípravky na zjasňovanie
farieb) na priemyselné účely; povrchovo aktívne
chemické činidlá; chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo,
lesníctvo; nespracované umelé živice, nespracované plasty; pôdne hnojivá; zmesi do hasiacich
prístrojov; prípravky na kalenie a zváranie kovov;
chemické látky na konzervovanie potravín; triesloviny; lepidlá a spojivá pre priemysel.
2 - Podkladové nátery (farby a oleje); prípravky
v podobe podkladových náterov (náterové farby);
podkladové tmely v podobe náterov; farby, fermeže, laky; nátery na konečnú úpravu povrchov
(farby alebo oleje); anorganické nátery (náterové
farby alebo oleje, s výnimkou stavebného materiálu); nátery (farby); ochranné nátery, ako farby,
pre stavebné účely; epoxidové podkladové nátery; plastové podkladové prípravky v podobe náterových farieb; podkladové činidlá vo forme farieb; penetračné náterové hmoty; disperzné farby; vodné pigmentové disperzie na farbenie materiálov; plastické stavebné nátery (náterové farby);
farbivá; pigmenty; základné náterové farby; vodové náterové farby; ohňovzdorné farby; glazúry
(farby, laky); glejové živice; glejová farba; emaily
(laky); živičné (bitúmenové) laky; nátery na strešné krytiny; náterový tmel; výplne vo forme náterových farieb; kovové fólie pre maliarov, dekoratérov, polygrafov a umelcov; kovy vo forme práškov pre maliarov, dekoratérov a umelcov; skvapalnené plasty vo forme náterových farieb, používané ako povrchové nátery; konzervačné prípravky
do cementu (farby); nátery zabraňujúce nánosom
a usadeninám; ochranné prípravky na kovy; och-
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ranné nátery na podvozky automobilov; ochranné
protikorózne prípravky; práškový hliník do náterových hmôt; keramické farby; protikorózne pásky; protikorózne oleje; antikorózne mazivá; ochranné protikorózne prípravky; spojivá do farieb;
zahusťovače do farieb; riedidlá na farby; riedidlá
na laky; sikatívy na vysúšanie farieb; ustaľovacie
prípravky na vodové farby; prísady do farieb vo
forme základných činidiel; prísady do farieb vo
forme vyvažovacích činidiel; stabilizačné činidlá
do farieb; ochranné prostriedky proti hrdzi a poškodeniu dreva; moridlá; surové prírodné živice.
19 - Stavebné podkladové omietkové zmesi; stierkové omietkové hmoty a zmesi; nekovové stavebné materiály; cementové ochranné povrchové vrstvy; cementové povrchové vrstvy odolné proti vode; hydraulický cement; výplňový cement; cementové zátky slúžiace ako výplne; cement; vláknitý
cement; zmesi cementov; silikátový cement (puzolánový cement); Sorelov cement; cementové alebo
maltové vyrovnávacie potery; cementové textúrované povlaky; cementové platne; omietky (stavebný materiál); ohňovzdorné cementové omietky; omietková malta; stavebná malta; suchá krycia
omietka; omietkové zmesi pre stavebníctvo; sadrová omietka; sadrová omietka z farebnej umelej
živice; mozaiky (stavebníctvo); spojivá do murív; obkladový materiál na budovy s výnimkou
kovového; bitúmen, asfalt, smola, živice, decht; materiály na stavbu a pokryvy ciest; spojivá do muriva; sadra; asfaltové (bitúmenové) výrobky pre
stavebníctvo; bitúmenové pásy, platne, povlaky,
fólie; asfaltová lepenka bitúmenová; asfaltové (bitúmenové) potery, povlaky, pokryvy na strechy;
asfaltové dlažby; pokrývačská dechtová lepenka;
nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; hydroizolačné lepenky; lepenky určené na
stavebné účely; lepenkové platne pre stavebníctvo; obkladový materiál na budovy s výnimkou
kovového; geotextílie; stavebný papier; stavebný
materiál s výnimkou kovového; nekovové rúry
pre stavebníctvo; nekovové prenosné stavby; betón; dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu; nekovové stavebné dlaždice a obkladačky; stavebné
konštrukcie s výnimkou kovových; konštrukčné
materiály s výnimkou kovových; lišty s výnimkou kovových.

(540) NEOGLET
(731) 3U s.r.o., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2190-2013
22.11.2013
29, 35, 40
29 - Párky ako mäkký mäsový výrobok.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedeným tovarom; podpora nákupu a predaja uvedeného tovaru pre tretie osoby; sprostredkovanie
nákupu a predaja uvedeného tovaru; reklamné služby.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo; rozoberanie a spracovanie mäsa; údenie potravín.

(540) Pastierske párky
(731) MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2211-2013
26.11.2013
41, 43
41 - Akadémie (vzdelávanie); praktický výcvik
(ukážky); divadelné predstavenia; elektronická
edičná činnosť v malom (DTP služby); produkcia
filmov s výnimkou reklamných; fotografická reportáž; fotografovanie; hudobná tvorba; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove
a vzdelávaní; klubové služby (výchovno-zábavné); vydávanie kníh; knižnice (požičovne kníh);
koncertné siene, sály; organizovanie a vedenie
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
korešpondenčné kurzy; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; koučovanie (školenie); kurzy telesného cvičenia; služby múzeí (prehliadky, výstavy); odborné preškoľovanie; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní
(výučba); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; písanie textov (okrem reklamných); poradenstvo pri voľbe povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); poskytovanie elektronických publikácií on line (bez možnosti kopírovania); postsynchronizácia, dabing;
služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie predstavení (manažérske služby); výroba divadelných alebo iných predstavení;
prekladateľské služby; poskytovanie zariadení na
oddych a rekreáciu; školenie; školské služby (vzdelávanie); zverejňovanie textov (okrem reklamných);
titulkovanie; tvorba videofilmov; večierky (organizovanie a plánovanie); vydávanie kníh a časopisov on line v elektronickej forme; zábava.
43 - Prenájom prednáškových sál.

(540)

(731) Kultúrna asociácia NOVÁ AKROPOLIS, Gorkého 6, 811 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2214-2013
26.11.2013
16, 17, 20, 26, 27, 41
16 - Umelecké diela a figúrky z papiera alebo lepenky a architektonické modely; akvarely; albumy; diáre; grafiky; knihy; knihárske textílie; litografie; obaly (papiernický tovar); obaly kníh; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované;
obtlačky; olejotlače; oznámenia (papiernický tovar); ozdobné a umelecké prostriedky a materiály; papierové ozdobné mašličky; plagáty; pohľadnice; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; samolepky; tlače (rytiny); tla-
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čoviny; tlačené umelecké reprodukcie; umelecké
litografie; umelecké tlače (vzory a obrázky); výšivkové vzory; vzory na grafickú umeleckú tlač;
vzory na kopírovanie; strihy na šitie šiat; vzory
na šitie odevov.
17 - Sochy a umelecké diela z materiálov zahrnutých v triede 17.
20 - Umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo
plastov.
26 - Odevné doplnky, šijacie potreby a ozdobné
textilné výrobky.
27 - Netextilné ručne vyrobené závesné dekorácie na stenu.
41 - Organizovanie kultúrnych a umeleckých podujatí.
(540) Lucy Touch Art
(731) Hrušková Lucia, Ducové 129, 922 21 Moravany
nad Váhom, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2217-2013
27.11.2013
24, 25, 35, 41, 42
24 - Textilné podšívky; poťahy na poklopy záchodov; bavlnené textílie; flanel (látky).
25 - Spodná bielizeň; bundy; čiapky; oblečenie
pre bábätká; košele; kúpacie čiapky; nohavice;
košele s krátkym rukávom; pánske podväzky; pánske spodky; plavky; podprsenky; ponožky; sukne;
svetre; šaty; šatky; šilty; športové tričká; dresy;
župany.
35 - Predvádzanie na reklamné účely a podporu
predaja; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);
televízna reklama.
41 - Akadémie; gymnastický výcvik; kempingy so
športovým programom; vydávanie kníh; organizovanie športových súťaží; prevádzkovanie športových zariadení; telesné cvičenie.
42 - Grafické dizajnérstvo; módne dizajnérstvo.

(540)

(591) čierna, biela, zelená
(731) ARCHIPELAGO s.r.o., Bernolákova 9, 974 05
Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2219-2013
27.11.2013
4, 36, 37, 39, 40, 42
4 - Elektrická energia.
36 - Finančné analýzy; bankové hypotéky; prenájom bytov; faktoring; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo;
finančné služby; finančný lízing; finančný manaž-
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ment; investovanie kapitálu; konzervatívne fondy; finančné konzultačné služby; 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; obchodovanie na burze s uhlíkovými emisiami; poradenstvo v oblasti poistenia; pôžičky (finančné
úvery); prenájom bytov; prenájom kancelárskych
priestorov; realitné kancelárie; správcovstvo.
37 - Asfaltovanie; údržba bazénov; budovanie
závodov a tovární; čistenie exteriérov budov; čistenie interiérov budov; čistenie komínov; čistenie
vonkajšieho povrchu budov; prenájom čistiacich
strojov; demolácia budov; deratizácia; dezinfekcia; stavebný dozor; inštalácie dverí a okien; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; hĺbkové vŕtanie ropných ložísk a ložísk plynu; stavebné informácie; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; klampiarstvo a inštalatérstvo; inštalácia a opravy klimatizačného
zariadenia; interiérové a exteriérové maľovanie
a natieranie; odrušovanie elektrických prístrojov
a zariadení; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; pokrývačské práce na strechách
budov; pokládka povrchov komunikácií; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom buldozérov; prenájom
odvodňovacích čerpadiel; prenájom stavebných
strojov a zariadení; prenájom stavebných žeriavov; prenájom zametacích vozidiel; budovanie
prístavných hrádzí; budovanie prístavov; stavba
a opravy skladov; stavebné poradenstvo; stavebníctvo (stavebná činnosť); inštalácia, údržba a opravy strojov; štukovanie; sadrovanie; tapetovanie; tesárske služby; umelé zasnežovanie; utesňovanie budov; utesňovanie stavieb; vŕtanie studní; inštalácia a opravy vykurovacieho zariadenia;
výstavba a údržba ropovodov; výstavba obchodných a veľtrhových stánkov; inštalácia a opravy
výťahov; opravy zámkov; inštalácia a opravy zavlažovacieho zariadenia.
39 - Distribúcia energie; rozvod elektriny; skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených; sprostredkovanie prepravy.
40 - Likvidácia odpadu; recyklácia odpadu; spaľovanie odpadu; spracovanie odpadu; prenájom
generátorov; prenájom klimatizačných zariadení;
triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu;
výroba energie; zváranie.
42 - Architektonické poradenstvo; architektúra
(architektonické služby); digitalizácia dokumentov (skenovanie); energetické audity; geologické
expertízy; geodézia; geodetický prieskum; geologický výskum; služby v oblasti chémie; chemické
analýzy; chemický výskum; kalibrácia; návrh počítačových systémov; poradenstvo v oblasti úspory energie; poskytovanie informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových emisií; prieskumy (inžinierske práce); rozbory vody; skúšky
materiálov; vypracovanie stavebných výkresov;
štúdie technických projektov; projektová činnosť;
technický výskum; urbanistické plánovanie; vedecký výskum; biologický výskum; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; zememeračstvo.
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42 - Architektonické poradenstvo; architektúra
(architektonické služby); digitalizácia dokumentov (skenovanie); energetické audity; geologické
expertízy; geodézia; geodetický prieskum; geologický výskum; služby v oblasti chémie; chemické
analýzy; chemický výskum; kalibrácia; návrh počítačových systémov; poradenstvo v oblasti úspory energie; poskytovanie informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových emisií; prieskumy
(inžinierske práce); rozbory vody; skúšky materiálov; vypracovanie stavebných výkresov; štúdie
technických projektov; projektová činnosť; technický výskum; urbanistické plánovanie; vedecký
výskum; biologický výskum; strojársky výskum;
výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; zememeračstvo.

(540) WEON
(731) Ondrášik Juraj, Ing., Sartorisova 16, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Anetta Juraj, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2220-2013
27.11.2013
4, 36, 37, 39, 40, 42
4 - Elektrická energia.
36 - Finančné analýzy; bankové hypotéky; prenájom bytov; faktoring; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo;
finančné služby; finančný lízing; finančný manažment; investovanie kapitálu; konzervatívne fondy; finančné konzultačné služby; 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;
obchodovanie na burze s uhlíkovými emisiami;
poradenstvo v oblasti poistenia; pôžičky (finančné
úvery); prenájom bytov; prenájom kancelárskych
priestorov; realitné kancelárie; správcovstvo.
37 - Asfaltovanie; údržba bazénov; budovanie
závodov a tovární; čistenie exteriérov budov; čistenie interiérov budov; čistenie komínov; čistenie
vonkajšieho povrchu budov; prenájom čistiacich
strojov; demolácia budov; deratizácia; dezinfekcia; stavebný dozor; inštalácie dverí a okien; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; hĺbkové vŕtanie ropných ložísk a ložísk plynu; stavebné informácie; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; klampiarstvo a inštalatérstvo; inštalácia a opravy klimatizačného
zariadenia; interiérové a exteriérové maľovanie
a natieranie; odrušovanie elektrických prístrojov
a zariadení; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; pokrývačské práce na strechách
budov; pokládka povrchov komunikácií; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom buldozérov; prenájom
odvodňovacích čerpadiel; prenájom stavebných
strojov a zariadení; prenájom stavebných žeriavov; prenájom zametacích vozidiel; budovanie prístavných hrádzí; budovanie prístavov; stavba a opravy skladov; stavebné poradenstvo; stavebníctvo
(stavebná činnosť); inštalácia, údržba a opravy strojov; štukovanie; sadrovanie; tapetovanie; tesárske
služby; umelé zasnežovanie; utesňovanie budov;
utesňovanie stavieb; vŕtanie studní; inštalácia a opravy vykurovacieho zariadenia; výstavba a údržba ropovodov; výstavba obchodných a veľtrhových stánkov; inštalácia a opravy výťahov; opravy zámkov; inštalácia a opravy zavlažovacieho
zariadenia.
39 - Distribúcia energie; rozvod elektriny; skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených; sprostredkovanie prepravy.
40 - Likvidácia odpadu; recyklácia odpadu; spaľovanie odpadu; spracovanie odpadu; prenájom
generátorov; prenájom klimatizačných zariadení;
triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu;
výroba energie; zváranie.

(540) WEON group
(731) Ondrášik Juraj, Ing., Sartorisova 16, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Anetta Juraj, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(510)

2231-2013
28.11.2013
45
45 - Poskytovanie bezpečnostných služieb tretím
osobám.

(540)

(591) čierna, oranžová
(731) Securitas s.r.o., Okružná 761/25, 058 01 Poprad,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2237-2013
29.11.2013
10
10 - Podložky do postele s magnetmi (na zdravotné účely); sedačky s magnetmi (na zdravotné
účely).

(540) Terra-magnet
(731) BEL-TEX, s.r.o., Dolná 142, 900 01 Modra, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2255-2013
4.12.2013
16, 35, 45
16 - Brožované knihy, brožúry, ceruzky, časopisy, formuláre (tlačoviny), grafické znaky, grafické zobrazenia, hárky papiera, kalendáre, kartón,
katalógy, knihárske potreby, kopírovací papier,
lepenkové alebo papierové škatule, letáky, listový papier, materiály na pečatenie, nálepky na
kancelárske použitie alebo pre domácnosť, písacie nástroje, obálky (papiernický tovar), obálky
na dokumenty (kancelárske potreby), obaly (papiernický tovar), obaly na doklady, obežníky, oznámenia (papiernický tovar), papier, papiernický tovar, papier do záznamových zariadení, paragóny,
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pečate, pečatidlá, pečiatky, pečiatky (s adresnými
údajmi), perá (kancelárske potreby), písacie potreby, písacie súpravy (papiernický tovar), plagáty, pogumované plátno (papiernictvo), podklady
na tlačenie, podložky na písanie, napustené pečiatkovacie podušky, podušky na pečiatky, poznámkové zošity, pretlače, príručky, prospekty,
tlačené publikácie, pútače z papiera alebo lepenky, puzdrá na perá, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ročenky, samolepky (papiernický tovar), skrine na spisy (kancelárske potreby), spisové obaly (papiernický tovar), stojany
na pečiatky, svietivý papier, tabule na zapichovanie oznamov, tlačené časové plány a harmonogramy, tlačiarenské výrobky, tlačiarenské typy
(písmená a číslice), tlačové písmo, tlačové reglety, tlačové znaky, tlačoviny, útržkové bloky, papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie,
papierové alebo kartónové vývesné tabule, vzory
na kopírovanie, zásuvky na spisy, zoraďovače
(kancelárske potreby), zoraďovače, šanóny (na voľné listy), zošity, zoznamy.
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok, aktualizovanie reklamných materiálov,
analýzy nákladov, príprava a vyhotovenie daňových priznaní, dražby, fakturácia, fotokopírovacie
služby, hospodárske, ekonomické predpovede, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, obchodná správa licencií, výrobkov a služieb pre tretie osoby, marketing, marketingové štúdie, príprava miezd a výplatných listín, obchodná administratíva, pomoc
pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov), pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, obchodné informácie a rady spotrebiteľom, obchodné
odhady, obchodné rady a informácie spotrebiteľom, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
obchodný alebo podnikateľský výskum, obchodný
manažment a podnikové poradenstvo, obchodný
manažment pre športovcov, odborné posudky
efektívnosti podnikov, organizovanie komerčných
alebo reklamných veľtrhov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav, zbieranie údajov
do počítačových databáz, zoraďovanie údajov
v počítačových databázach, poradenstvo pri vedení podnikov, služby týkajúce sa premiestňovania prevádzok a podnikov, prieskum trhu, vzťahy
s verejnosťou, reklama, on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky), prenájom reklamných plôch,
poradenské služby v oblasti obchodného alebo
podnikateľského riadenia, rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov, služby outsourcingu,
spracovanie textov, účtovníctvo.
45 - Advokátske služby, arbitrážne služby, spravovanie autorských práv, registrácia doménových mien, poradenstvo v oblasti práv duševného
vlastníctva, služby v oblasti ochrany duševného
vlastníctva, licencie na počítačové programy (právne služby), mediačné služby, právne služby, právny výskum, služby rozhodcovských súdov, udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva.

155

(540)

(591) hnedá, biela
(731) h&h PARTNERS, advokátska kancelária, s.r.o.,
Mäsiarska 6, 040 01 Košice, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2291-2013
6.12.2013
16, 38, 41
16 - Obežníky; pečate; listový papier; plagáty; príručky; prospekty; tlačoviny.
38 - Prenos textových a obrazových informácií
prostredníctvom počítača.
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní.

(540)

(591) modrá
(731) ISO CERT, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2294-2013
6.12.2013
5
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske účely; potravinové doplnky pre ľudí
a zvieratá.

(540) Sorbecta
(731) Wotania s.r.o., Měšická 324, 250 63 Mratín, CZ;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2295-2013
6.12.2013
5
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske účely; potravinové doplnky pre ľudí
a zvieratá.

(540) Bananta
(731) Wotania s.r.o., Měšická 324, 250 63 Mratín, CZ;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2297-2013
5.12.2013
25, 35, 42
25 - Tričká s potlačou; teplákové bundy (mikiny);
lyžiarske čiapky; športové čiapky; pletené čiapky;
čiapky so šiltom; tričká s krátkymi alebo s dlhými rukávmi; šály; čelenky zabraňujúce poteniu;
čelenky absorbujúce pot; rukavice; lyžiarske rukavice; pletené rukavice; motocyklistické rukavice;
jazdecké rukavice; rukavice pre cyklistov; bežecké tielka a tričká; tielka (spodná bielizeň); tielka
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(vrchné ošatenie); športové tielka; termo spodná
bielizeň; spodná bielizeň (body); spodná bielizeň;
trenírky (pánska spodná bielizeň); snoubordové
bundy; nepremokavé bundy; džínsové bundy; zimné bundy; športové bundy; lyžiarske bundy.
35 - Exteriérová reklama; obchodná reklama; televízna reklama; rozhlasová reklama; reklama na
transparentoch; reklama a propagácia; on line reklama; priama poštová reklama; propagácia koncertov (reklama); propagácia podnikania (reklama); propagácia cestovania (reklama); reklama
a marketing; reklama a reklamné služby; reklama
v časopisoch, brožúrach a novinách; reklama.
42 - Služby umeleckého dizajnéra (grafika).

(540) PROSTADUO
(731) Genim s.r.o., Popovova 948/1, 143 00 Praha, Modřany, CZ;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

2315-2013
10.12.2013
34
34 - Tabak; fajčiarske potreby; zápalky; cigaretové filtre; zväzky cigaretových papierikov; cigaretový papier; cigarety; cigarety z tabakových
náhradiek (nie na lekárske účely); cigarové náustky; cigary; dózy na tabak; fajky; kazety na cigarety; kazety na cigary; krátke cigary; cigaretové
náustky; odrezávače na cigarové špičky (kutery);
popolníky pre fajčiarov; šnupavý tabak; tabatierky; tabatierky na cigarety; tabatierky na cigary;
zápalky; zapaľovače pre fajčiarov.

(540)
(591) čierna, tmavočervená, biela
(731) Astro Media Group, s.r.o., Wolkerova 21, 080 01
Prešov, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2300-2013
9.12.2013
28, 31, 44
28 - Rybárske náčinie.
31 - Živé ryby.
44 - Chov rýb.

(540)

(591) modrá, červená, ružová
(731) KOI CARP SLOVAKIA s. r. o., Obchodná 231,
946 51 Nesvady, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2311-2013
9.12.2013
1, 3, 5
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; nespracované umelé živice, nespracované plasty; pôdne
hnojivá; zmesi do hasiacich prístrojov; prípravky
na kalenie a zváranie kovov; chemické látky na
konzervovanie potravín; triesloviny; lepidlá a spojivá pre priemysel.
3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov.
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske účely, potraviny pre dojčatá; potravinové
doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový
materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné
vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.

(591) tmavohnedá, žltá, biela, fialová
(731) ZOK Trading s.r.o., Hviezdoslavova 503/8, 985 05
Kokava nad Rimavicou, SK;
(740) Messinger Richard, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

2413-2013
20.12.2013
9, 35, 38, 42
9 - Audiovizuálna technika na výučbu; autorádiá;
elektromagnetické cievky; indukčné cievky; cievky elektrické; prístroje na zaznamenávanie času;
automatické časové spínače; čítače čiarových kódov; čipy (mikroprocesorové doštičky); číslicové
súradnicové zapisovače; prístroje na čistenie zvukových diskov; čítacie zariadenia (informatika);
čítacie zariadenie (na napovedanie pre nepočujúcich); optické čítače; detektory na zisťovanie kovov na priemyselné alebo vojenské účely; diaprojektory; elektronické diáre; disková jednotka (do
počítačov); kompaktné disky; magnetické disky;
optické disky; optické kompaktné disky; DVD
prehrávače; elektronické informačné tabule; elektronické perá (vizuálne zobrazovanie zariadenia);
elektronické svetelné ukazovadlo (pomôcka pri
vyučovaní a prednáškach); elektronický prístroj
na označovanie výrobkov (etikety); fotoaparáty;
leštiace zariadenia na fotografické snímky (pozitívy); sušičky na fotografické snímky (pozitívy);
fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); chronografy, chronometre
(prístroje); magnetické identifikačné karty; identifikačné magnetické náramky; identifikačné puzdrá na elektrické drôty; integrované obvody; elektrické káble; koaxiálne káble; spojovacie manžety na elektrické káble; káble s optickými vláknami; kalibračné krúžky; kamery; kinematografické kamery; karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch); kryty na elektrické zásuvky;
laboratórne oblečenie; lasery s výnimkou laserov
na lekárske účely; magnetické médiá; magnetické
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páskové jednotky do počítačov; magnetické pásky; manometre; megafóny; meniče diskov (do počítačov); meracie pomôcky; meracie prístroje; elektrické meracie zariadenia; mikrofónne slúchadlá
k mobilným telefónom; mikrofóny; mikrometre;
mikroprocesory; mikroskopy; mikrofóny; mikrofón a slúchadlá k mobilným telefónom; modemy;
monitorovacie počítačové programy; elektrické
monitorovacie prístroje; monitory (počítačový hardvér); myši (informatika); nabíjacie agregáty elektrických batérií; nabíjačky batérií; špeciálny laboratórny nábytok; navigačné nástroje; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; obaly
na notebooky; astrofotografické objektívy; objektívy (optika); ochranné obleky proti ohňu; nahraté operačné programy; optické prístroje a nástroje; optické vlákna; pásky na čistenie nahrávacích hláv; pásky na zvukové nahrávanie; premietacie plátna; počítače; periférne zariadenia počítačov; tlačiarne k počítačom; počítačové hry (softvér); počítačové klávesnice; počítačové pamäte;
nahraté počítačové programy; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); počítačový softvér; podložky pod myš; poplašné zariadenia; prehrávač kompaktných diskov; prenosné prehrávače; premietacie prístroje; prenosné telefóny; prenosné multimediálne prehrávače; prenosné počítače; ochranné zariadenie proti prepätiu; procesory (centrálne procesorové jednotky);
procesory (základné jednotky samočinného počítača); pružné disky; registračné pokladnice; reproduktory, amplióny; satelitné navigačné prístroje;
bezpečnostné siete; snímače (zariadenia na spracovanie údajov, skenery); statívy na fotoaparáty;
digitálne súradnicové zapisovače; tašky na notebooky; telefónne drôty; telefónne prístroje; tranzistory; USB kľúče; váhy; videodispleje; videokamery; videokazety; videopásky; videorekordéry; videotelefóny; elektrické vodiče; vyučovacie
prístroje; zariadenia na spracovanie údajov; zvukové nahrávacie zariadenia.
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre zákazníkov); prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prezentácia výrobkov
v komunikačných médiách pre maloobchod;
marketing; pomoc pri riadení obchodnej činnosti;
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; služby poskytované pri sťahovaní podnikov; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; služby outsourcingu; správa počítačových súborov.
38 - Elektronická pošta; počítačová komunikácia;
komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; elektronická pošta.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); poradenstvo
v oblasti návrhu a vývoja hardvéru; inštalácia počítačových programov; návrh počítačových programov; obnovovanie počítačových programov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; prenájom počítačov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenstvo
v oblasti počítačových programov; zhotovovanie
kópií počítačových programov; návrh počítačo-
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vých systémov; poradenstvo v oblasti informačných technológií; prenájom diskového priestoru
serverov; prenájom počítačového softvéru; prenájom webových serverov; tvorba a udržiavanie
webových stránok (pre zákazníkov); tvorba softvéru; údržba počítačového softvéru; vytváranie
a udržiavanie počítačových stránok (webových
stránok) pre zákazníkov.
(540)

(591) červená, sivá, čierna
(731) SYNERGON, s.r.o., Partizánska 77, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5326-2013
10.5.2013
16, 21, 25, 33, 35, 42
16 - Papier; kartón; papierové výrobky a lepenkové výrobky; lepenka; kníhviazačský materiál;
plagáty všetkých druhov a rozmerov; bilbordy, megabordy z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; knihy; knižné záložky; brožúry; časopisy; periodiká; tlačivá;
tlačoviny; ročenky; katalógy; tlačené periodické a neperiodické publikácie; príručky; kalendáre
a diáre; poznámkové zošity; príručky; prospekty;
noviny; obežníky; papierové vlajky; papierové
zástavky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie potreby; papiernický tovar; obálky; obaly (papiernický tovar); nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; netextilné etikety; kancelárske potreby
s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske
potreby použité ako reklamné predmety; perá
(kancelárske potreby); poštové známky; adresné
štítky do adresovacích strojov; kancelársky papier; listový papier; kopírovací papier; pergamenový papier; papierové pásky; baliaci papier; albumy; atlasy; mapy; pohľadnice; portréty; obrazy; fotografie (tlačoviny); grafické reprodukcie;
rytiny; plastové fólie na balenie; formuláre (tlačoviny); formuláre na zmluvy a podania (tlačoviny);
paragóny; predmety z kartónu; adresné lepiace štítky; lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely
a použitie v domácnosti; spisové obaly; stolové
prestieranie z papiera; papierové servítky; papierové utierky; vrecká a tašky z papiera alebo plastických materiálov na balenie; vzory na výrobu odevov.
21 - Poháre; sklenené poháre; sklenené čaše; fľaše;
pollitrové poháre; sklenené popolníky; keramické
poháre; džbány; keramické džbány; holby; stojany na jedálne lístky; porcelánové tácky; sklenené
džbány; porcelánové popolníky; keramické popolníky; demižóny; potreby pre domácnosť; karafy;
krčahy; krištáľ (výrobky z krištáľového skla); lieviky; likérové súpravy; sklenené nádoby (domáce
potreby); otvárače na vínové fľaše; pipety na víno;
poháre, šálky, hrnčeky na pitie; podložky okrem
papierových, nie na prestieranie; podnosy na použitie v domácnosti; papierové podnosy na použitie v domácnosti; poháriky papierové alebo z plastických hmôt; sklené nádoby; sklené banky (nádby); sklené zátky.
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25 - Odevy; obuv a pokrývky hlavy; pokrývky
hlavy a oblečenie ako nosiče reklamných a propagačných textov a označení; konfekcia; oblečenie predovšetkým odevy; bielizeň; šilty na pokrývky hlavy; obleky; kožušiny ako oblečenie;
kravaty; pančuchy; plášte; uniformy; vrchné ošatenie; zástery; závoje; zvrchníky; župany; papuče; sandále; kovanie na obuv; detská obuv; vysoká obuv; celé topánky; šnurovacie topánky; športová obuv; pracovná obuv patriaca do triedy 25;
papuče; spodná bielizeň; bundy; boa; body; cyklistické oblečenie; cylindre; čelenky; čiapky; chrániče uší ako pokrývka hlavy; detská výbavička;
goliere; kabáty; kapucne; klobúky; kombiné; kombinézy ako oblečenie; korzety; kostýmy; obleky;
košele; kožušiny ako oblečenie; krátke kabátiky;
peleríny; krátke kabáty s kapucňou; krátke nohavice; krátke nohavice jazdecké alebo spodné;
kravaty; kúpacie plášte; pláštenky; manžety ako
časti odevov; náprsenky; nohavice; opasky (časti
odevov); pančuchy; pančuškové nohavice; pánske spodky; plavky; plážová obuv; plážové oblečenie; plážové a kúpacie doplnky; pleteniny ako
oblečenie; oblečenie z imitácie kože; podprsenky; ponožky; pracovné plášte; pulóvre; pyžamá;
rukavice; saká; spodničky; sukne; šály; šaty; šatky; šerpy; tielka; potníky; tričká; vesty; uniformy; vrchné ošatenie; zástery; závoje; zvrchníky;
župany; vrecká na odevy; gymnastické dresy;
maškarné kostýmy; šilty na pokrývky hlavy; celé
topánky; galoše; podpätky; sandále; rukavice;
dámske, pánske a dievčenské oblečenie; blúzky;
otepľovačky; róby; pánske obleky; večerné obleky; zvrchníky; kabáty kombinované s kožušinou;
kožuchy; obleky do dažďa; vesty; opasky; ponožky; podkolienky; pončá; štóly; športové oblečenie; športové saká; svetre; ozdobné vreckovky
(časti oblečenia); osobná bielizeň vrátane podprseniek; nočné košele; tričká; tielka; tenisové a golfové oblečenie; džínsy; blejzre; zástery.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholické nápoje s ovocím; alkoholické nápoje z ryže; alkoholové extrakty (tinktúry); aperitívy; brandy, vínovica; destilované nápoje; digestíva (liehoviny a likéry); jablčné mušty (alkoholické); hruškový mušt (alkoholický); hroznový mušt (alkoholický); burčiak; liehové esencie; liehoviny; medovina; saké; víno; vodnár (matolinové víno); vopred
pripravené miešané alkoholické nápoje (nie z piva).
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s vínom, vínnymi nápojmi, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, miešanými nápojmi, potravinami; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
so sladom a polotovarmi na výrobu vína; prenájom predajných automatov; online predaj vína na
internete; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; reklama; reklamné činnosti a reklamné
služby; inzertná a propagačná činnosť; propagačná činnosť všetkého druhu a prostredníctvom
akéhokoľvek média i prostredníctvom telefónnej
siete, dátovej siete, informačnej siete alebo prostredníctvom internetu; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); lepenie plagátov; vydávanie reklamných alebo náborových
textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných

oznamov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; písanie a uverejňovanie reklamných textov, príprava inzertných stĺpcov; organizovanie
výstav na reklamné a obchodné účely; podpora
predaja pre tretie osoby; organizácia reklamných
a obchodných výstav a predvádzacích akcií na
propagáciu výrobkov a služieb; poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo; obchodný manažment; obchodná administratíva; vzťahy s verejnosťou; prieskum vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; hospodárske
a ekonomické predpovede; lobistické služby zamerané na rozvoj podnikania a obchodu; odborné
obchodné poradenstvo; prieskum verejnej mienky, štatistické kompilácie, služby zaoberajúce sa
zhromažďovaním výstrižkov z časopisov; rozmnožovanie dokumentov; grafická úprava tlačovín na
reklamné účely; prenájom kancelárskych strojov
a zariadení; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketingové štúdie; vedenie kartoték v počítači; prenájom reklamných plôch; prieskum trhu; prieskum vzťahov
s verejnosťou; sekretárske služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vedenie kartoték
v počítači; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch; poradenstvo a pomoc pri riadení
obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri
predaji stavebného materiálu a pri stavebných činnostiach; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu, sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom v triedach 16 a 25; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42; sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s tovarom uvedeným v triedach 16 a 25 prostredníctvom internetu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42 prostredníctvom internetu.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); spoločenské analýzy; predpovede vývoja spoločnosti; vytváranie a udržiavanie počítačových webových stránok pre zákazníkov; poradenstvo v oblasti vývoja a výskumu,
architektúry, urbanistického plánovania, expertíz,
inžinierskych činností, kontroly kvality, dizajnu,
vývoja a obnovovania počítačových databáz, softvéru a návrhu a vývoja hardvéru; vytváranie
a udržiavanie počítačových databáz ako služba
informatikov; vytváranie a udržiavanie počítačového softvéru; návrhy počítačových systémov,
softvérové služby; inštalácia, aktualizácia, údržba
a zhotovovanie kópií počítačových programov;
aktualizovanie počítačových programov.
(540)

(591) červená, zelená
(731) Raj Vína s.r.o., Osadná 2, 831 03 Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

5327-2013
14.5.2013
16, 35, 36, 38, 41, 42
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; publikácie (tlačoviny); knihárske
výrobky; fotografie; noviny; časopisy (periodiká); tlač, knihy, brožúry, príručky, prospekty, ročenky, katalógy, albumy, atlasy, blahoprajné pohľadnice, formuláre, kalendáre, knižné záložky,
komiksy, listový papier, mapy, nálepky, adresné
lepiace štítky, obálky, obaly (papiernický tovar),
plagáty, grafické reprodukcie, papiernický tovar
a písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie
v domácnosti; potreby pre umelcov patriace do
triedy 16; písacie stroje a kancelárske potreby
okrem nábytku; kopírovacie stroje; plastové fólie
na balenie; obaly, vrecúška a tašky ako obalové
materiály alebo na uloženie tovaru; papierové obrúsky; obrúsky (papierové prestieranie); papierové prikrývky na stôl; stolové prestieranie z papiera; papierové obrusy; papierové utierky; toaletný
papier; samolepiaci papier; papierové podložky
pod poháre; baliaci papier; papierové ručníky;
papierové servítky; vrecká a tašky z papiera alebo plastických materiálov na balenie; maľovanky, písacie potreby, plagáty, reklamné tabule
z papiera, kartónu alebo lepenky, ceruzky, držiaky na písacie potreby, zošity, poznámkové zošity; papierové divadelné dekorácie, peračníky, puzdrá na perá, písacie potreby, pohľadnice, listový
papier, záložky do kníh; plniace perá; perá (kancelárske potreby), školské potreby (papiernický
tovar), pútače z papiera alebo lepenky, etikety
s výnimkou textilných, darčekové predmety vyrobené z papiera, lepenky a kartónu.
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo
a manažment pre podniky; obchodný manažment, poskytovanie pomoci pri riadení obchodnej
činnosti, poradenstvo súvisiace s riadením obchodnej činnosti a organizácie, reklamné, propagačné a informačné služby s tým súvisiace; personálny manažment a manažment ľudských zdrojov; umiestnenie a nábor ľudských zdrojov; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama,
pomoc pri realizácii obchodov a obchodných konaní obchodných spoločností prostredníctvom
nákupného centra, vedenia obchodu, najmä podnikové hospodárske plánovanie nákupných stredísk, pomoc pri prevádzkovaní alebo vedení obchodných spoločností, správa spoločností, kancelárske práce; 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 tovarov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom
reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných
textov; vydávanie reklamných alebo náborových
textov; vzťahy s verejnosťou, televízna reklama;
reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier
na propagáciu predaja; zbieranie údajov do počítačových databáz, poskytovanie obchodných informačných dát v elektronickej podobe; marketingové štúdie; obchodné plánovanie, obchodné
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odhady, marketingový a obchodný výskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom
reklamných priestorov; prenájom reklamných
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; sprostredkovanie obchodu s tovarom prostredníctvom katalógu, reklamná a inzertná činnosť, propagácia, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, overovanie obchodných transakcií, vykonávanie uskutočnenia
obchodných transakcií, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek
média, prostredníctvom telefónnej dátovej alebo
informačnej siete; poskytovanie informácií a iných
informačných produktov všetkých druhov, a to
reklamného charakteru; poskytovanie reklamných
multimediálnych informácií; poskytovanie informácií a informačných produktov v oblasti inzercie a marketingu; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie
v obchodných vzťahoch; služby riadenia ľudských zdrojov; sprostredkovanie uvedených služieb; poradenstvo a pomoc pri uvedených službách; aranžovanie nákupných centier; obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach
35, 38, 41, 42 tohto zoznamu; komerčné informačné agentúry; obchodné sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; obchodné sprostredkovanie premietania filmov; obchodné sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb; maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s toaletnými potrebami, čistiacimi potrebami
na osobné použitie, drogéristickým tovarom, parfumami, kozmetikou, prípravkami na starostlivosť
o pokožku, farmaceutickými a hygienickými prípravkami, ústnymi vodami, prípravkami starostlivosti o zdravie a prípravkami na osobnú starostlivosť, s kľúčenkami, zámkami, stavebným materiálom, drobným železiarskym tovarom, výrobkami z kovov a kovových zliatin, elektrickými
strojmi a zariadeniami, prístrojmi na nahrávanie,
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetickými nosičmi údajov, záznamovými diskami, počítacími strojmi a zariadeniami na spracovanie údajov, počítačmi, ortopedickými pomôckami, zariadeniami na osvetľovanie, vykurovanie,
varenie, chladenie a sušenie, s nábytkom, rámami, výrobkami z dreva, korku, trstiny a prútia,
s holiacimi strojčekmi, elektrickými holiacimi
strojčekmi, žiletkami, zubnými kefkami, elektrickými zubnými kefkami, hrebeňmi, špongiami, rámikmi na fotografie a obrázky, zrkadlami, domácim riadom a nádobami, skleneným tovarom, porcelánom, kryštálom a hrnčiarskymi výrobkami,
príbormi a stolovým prestieraním, klenotmi, hodinárskymi a časometrickými prístrojmi, papierom,
kartónom a tovarom z týchto materiálov, tlačovinami, knihami, magazínmi, plagátmi, novinami,
papierovým tovarom, s písacími potrebami, hracími kartami, koženým tovarom a tovarom vyrábaným z imitácie kože, kuframi a cestovnými
taškami, dáždnikmi, palicami na chodenie, vakmi
a taškami, textilným tovarom, odevmi, pokrývkami hlavy a obuvou, kobercami, predložkami,
rohožami, linoleom a inými podlahovými krytinami, tapetami, hrami a hračkami, telocvičňovými a športovými výrobkami, vianočnými dekoráciami a stromčekmi, s potravinami, jedlom a nápojmi, s konzervovaným jedlom, s mäsom, mä-
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sovými výrobkami, poľnohospodárskymi, záhradníckymi a lesnými produktmi, s rastlinami a kvetmi, jedlom rýchleho občerstvenia, cukrovinkami,
s čerstvým ovocím a zeleninou, s alkoholickými
a/alebo nealkoholickými nápojmi, pivom, tabakom,
cigaretami a fajčiarskymi predmetmi a zápalkami
prostredníctvom internetu; poskytovanie informácií, poradenstva a služieb manažmentu (manažérskych služieb) v oblasti poskytovania hotelového ubytovania.
36 - Prenájom nehnuteľností, prenájom obchodných priestorov, bytov a nebytových priestorov,
kancelárskych priestorov a obchodných prevádzok; sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu
nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; služby spojené so správou nehnuteľností; odhady nehnuteľností; predaj na splátky; investovanie kapitálu; sprostredkovanie uvedených
služieb; poradenstvo a pomoc pri uvedených službách.
38 - Telekomunikačné služby; spravodajské agentúry, tlačové kancelárie; telegrafická, telefonická
a televízna komunikácia; prenos správ, prenos telegramov; komunikácia cez internet; rozhlasové,
televízne a satelitné vysielanie programov; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov, komunikácia a prenos dát, textov, zvuku
a obrazu prostredníctvom národných a medzinárodných informačných komunikačných sietí,
služby v oblasti prenosu vizuálnych alebo zvukových informácií a dát obsiahnutých v databankách, poskytovanie prístupu do globálnej počítačovej siete; prenos správ a obrázkov pomocou
počítača; zasielanie správ; poskytovanie prístupu
k informáciám na internete; služby elektronickej
pošty; telekomunikácia pomocou platforiem a portálov na internete; poradenstvo a pomoc pri uvedených službách.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie kurzov, kongresov,
výcvikov a školení (manažérske služby); zverejňovanie textov okrem reklamných; vydávanie
textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie časopisov, katalógov, novín
a iných periodických publikácií; tvorba videofilmov; požičiavanie videopások; prevádzkovanie
kinosál; prevádzkovanie zábavných klubov; pózovanie modelov výtvarným umelcom; organizačné zabezpečenie výstav; zverejňovanie a vydávanie katalógov, novín, kníh, revuí a magazínov, časopisov a inej periodickej a neperiodickej
tlače okrem tlače reklamného charakteru; online
vydávanie kníh a časopisov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie
seminárov; prevádzkovanie a prenájom športových zariadení; výroba rozhlasových a televíznych programov; služby športovísk; rezervácia
vstupeniek na predstavenia; zábavné programy;
organizovanie predstavení (manažérske služby);
fotografická reportáž; fotografovanie; poskytovanie online hier z počítačovej siete; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach rekreácie a zábavy; prenájom klziskovej
plochy; služby nákupno-zábavného centra (zábava); služby diskoték; poskytovanie služieb golfovými ihriskami a golfovými trenažérmi v uzavretých priestoroch; výchovno-zábavné klubové služ-

by; služby na oddych a rekreáciu; zábavné parky,
poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb; poskytovanie už
uvedených služieb a informácií aj online formou
z počítačovej databázy alebo z internetu; poradenstvo a pomoc pri uvedených službách; výroba
rozhlasových a televíznych relácií; detské škôlky
(v nákupnom centre).
42 - Grafický dizajn; grafické návrhy a grafické
služby každého druhu; dizajnovanie interiéru a exteriéru, najmä reštaurácií, kancelárií alebo miest
určených na nákupy, konferencie, semináre a výstavy; navrhovanie interiéru; architektonické poradenstvo a architektúra (architektonické služby);
projektovanie nákupných centier a obchodných
domov; stavebná projekcia a zememeračstvo; tvorba, údržba, testovanie a analyzovanie počítačových softvérových systémov a programov; počítačové služby zamerané na implementáciu internetových stránok pre iných; hosťovanie na internetových stránkach iných a na počítačovom serveri s prístupom na globálnu počítačovú sieť;
tvorba internetových stránok a softvéru na globálnej počítačovej sieti a na miestnych a interných obchodných počítačových sieťach; počítačové programovanie, tvorba a vývoj počítačových softvérov a systémov; náčrty, kreslenie, písanie na vytváranie (zostavovanie) webových
stránok; poskytovanie už uvedených informácií
aj online formou z počítačovej databázy alebo
z internetu; poradenstvo a pomoc pri uvedených
službách.
(540)

Byty Kivikko - bývanie na
fínskej úrovni

(731) YIT Reding a.s., Račianska 153/A, 831 54 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5328-2013
14.5.2013
16, 35, 36, 38, 41, 42
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; publikácie (tlačoviny); knihárske
výrobky; fotografie; noviny; časopisy (periodiká);
tlač, knihy, brožúry, príručky, prospekty, ročenky,
katalógy, albumy, atlasy, blahoprajné pohľadnice, formuláre, kalendáre, knižné záložky, komiksy, listový papier, mapy, nálepky, adresné lepiace
štítky, obálky, obaly (papiernický tovar), plagáty,
grafické reprodukcie, papiernický tovar a písacie
potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov patriace do triedy 16;
písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; kopírovacie stroje; plastové fólie na balenie; obaly, vrecúška a tašky ako obalové materiály alebo na uloženie tovaru; papierové obrúsky;
obrúsky (papierové prestieranie); papierové prikrývky na stôl; stolové prestieranie z papiera; papierové obrusy; papierové utierky; toaletný papier; samolepiaci papier; papierové podložky pod
poháre; baliaci papier; papierové ručníky; papierové servítky; vrecká a tašky z papiera alebo
plastických materiálov na balenie; maľovanky,
písacie potreby, plagáty, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, ceruzky, držiaky na písacie potreby, zošity, poznámkové zošity; papie-
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rové divadelné dekorácie, peračníky, puzdrá na
perá, písacie potreby, pohľadnice, listový papier,
záložky do kníh; plniace perá; perá (kancelárske
potreby), školské potreby (papiernický tovar), pútače z papiera alebo lepenky, etikety s výnimkou
textilných, darčekové predmety vyrobené z papiera, lepenky a kartónu.
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo
a manažment pre podniky; obchodný manažment,
poskytovanie pomoci pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo súvisiace s riadením obchodnej činnosti a organizácie, reklamné, propagačné
a informačné služby s tým súvisiace; personálny
manažment a manažment ľudských zdrojov; umiestnenie a nábor ľudských zdrojov; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, pomoc
pri realizácii obchodov a obchodných konaní obchodných spoločností prostredníctvom nákupného centra, vedenia obchodu, najmä podnikové
hospodárske plánovanie nákupných stredísk,
pomoc pri prevádzkovaní alebo vedení obchodných spoločností, správa spoločností, kancelárske
práce; 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 tovarov; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prenájom reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov;
vydávanie reklamných alebo náborových textov;
vzťahy s verejnosťou, televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na
propagáciu predaja; zbieranie údajov do počítačových databáz, poskytovanie obchodných informačných dát v elektronickej podobe; marketingové štúdie; obchodné plánovanie, obchodné
odhady, marketingový a obchodný výskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; sprostredkovanie obchodu s tovarom prostredníctvom katalógu, reklamná a inzertná činnosť, propagácia, marketing, pomoc pri
podnikaní, podnikateľské informácie, overovanie
obchodných transakcií, vykonávanie uskutočnenia obchodných transakcií, reklamná, inzertná
a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov všetkých
druhov, a to reklamného charakteru; poskytovanie reklamných multimediálnych informácií; poskytovanie informácií a informačných produktov
v oblasti inzercie a marketingu; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; služby riadenia ľudských zdrojov; sprostredkovanie uvedených služieb; poradenstvo a pomoc pri uvedených službách; aranžovanie nákupných centier;
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triedach 35, 38, 41, 42 tohto zoznamu; komerčné informačné agentúry; obchodné sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; obchodné sprostredkovanie premietania filmov;
obchodné sprostredkovanie reštauračných a ka-
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viarenských služieb; maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s toaletnými potrebami, čistiacimi potrebami na osobné použitie, drogéristickým tovarom, parfumami, kozmetikou, prípravkami na starostlivosť o pokožku, farmaceutickými a hygienickými prípravkami, ústnymi vodami,
prípravkami starostlivosti o zdravie a prípravkami na osobnú starostlivosť, s kľúčenkami, zámkami, stavebným materiálom, drobným železiarskym tovarom, výrobkami z kovov a kovových
zliatin, elektrickými strojmi a zariadeniami, prístrojmi na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetickými nosičmi údajov,
záznamovými diskami, počítacími strojmi a zariadeniami na spracovanie údajov, počítačmi, ortopedickými pomôckami, zariadeniami na osvetľovanie, vykurovanie, varenie, chladenie a sušenie, s nábytkom, rámami, výrobkami z dreva, korku, trstiny a prútia, s holiacimi strojčekmi, elektrickými holiacimi strojčekmi, žiletkami, zubnými kefkami, elektrickými zubnými kefkami, hrebeňmi, špongiami, rámikmi na fotografie a obrázky, zrkadlami, domácim riadom a nádobami,
skleneným tovarom, porcelánom, kryštálom a hrnčiarskymi výrobkami, príbormi a stolovým prestieraním, klenotmi, hodinárskymi a časometrickými prístrojmi, papierom, kartónom a tovarom
z týchto materiálov, tlačovinami, knihami, magazínmi, plagátmi, novinami, papierovým tovarom,
s písacími potrebami, hracími kartami, koženým
tovarom a tovarom vyrábaným z imitácie kože,
kuframi a cestovnými taškami, dáždnikmi, palicami na chodenie, vakmi a taškami, textilným
tovarom, odevmi, pokrývkami hlavy a obuvou,
kobercami, predložkami, rohožami, linoleom a inými podlahovými krytinami, tapetami, hrami a hračkami, telocvičňovými a športovými výrobkami,
vianočnými dekoráciami a stromčekmi, s potravinami, jedlom a nápojmi, s konzervovaným jedlom, s mäsom, mäsovými výrobkami, poľnohospodárskymi, záhradníckymi a lesnými produktmi,
s rastlinami a kvetmi, jedlom rýchleho občerstvenia, cukrovinkami, s čerstvým ovocím a zeleninou, s alkoholickými a/alebo nealkoholickými
nápojmi, pivom, tabakom, cigaretami a fajčiarskymi predmetmi a zápalkami prostredníctvom internetu; poskytovanie informácií, poradenstva
a služieb manažmentu (manažérskych služieb)
v oblasti poskytovania hotelového ubytovania.
36 - Prenájom nehnuteľností, prenájom obchodných priestorov, bytov a nebytových priestorov,
kancelárskych priestorov a obchodných prevádzok;
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; služby spojené so správou nehnuteľností; odhady nehnuteľností; predaj na splátky; investovanie kapitálu; sprostredkovanie uvedených
služieb; poradenstvo a pomoc pri uvedených
službách.
38 - Telekomunikačné služby; spravodajské agentúry, tlačové kancelárie; telegrafická, telefonická
a televízna komunikácia; prenos správ, prenos telegramov; komunikácia cez internet; rozhlasové,
televízne a satelitné vysielanie programov; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov, komunikácia a prenos dát, textov, zvuku
a obrazu prostredníctvom národných a medzinárodných informačných komunikačných sietí, služ-
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by v oblasti prenosu vizuálnych alebo zvukových
informácií a dát obsiahnutých v databankách, poskytovanie prístupu do globálnej počítačovej siete; prenos správ a obrázkov pomocou počítača;
zasielanie správ; poskytovanie prístupu k informáciám na internete; služby elektronickej pošty;
telekomunikácia pomocou platforiem a portálov
na internete; poradenstvo a pomoc pri uvedených
službách.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží, organizovanie kurzov, kongresov, výcvikov a školení (manažérske služby); zverejňovanie textov okrem reklamných; vydávanie textov
s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie časopisov, katalógov, novín a iných periodických publikácií; tvorba videofilmov; požičiavanie videopások; prevádzkovanie kinosál;
prevádzkovanie zábavných klubov; pózovanie modelov výtvarným umelcom; organizačné zabezpečenie výstav; zverejňovanie a vydávanie katalógov, novín, kníh, revuí a magazínov, časopisov
a inej periodickej a neperiodickej tlače okrem
tlače reklamného charakteru; online vydávanie
kníh a časopisov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov;
prevádzkovanie a prenájom športových zariadení; výroba rozhlasových a televíznych programov; služby športovísk; rezervácia vstupeniek na
predstavenia; zábavné programy; organizovanie
predstavení (manažérske služby); fotografická reportáž; fotografovanie; poskytovanie online hier
z počítačovej siete; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach rekreácie
a zábavy; prenájom klziskovej plochy; služby
nákupno-zábavného centra (zábava); služby diskoték; poskytovanie služieb golfovými ihriskami
a golfovými trenažérmi v uzavretých priestoroch;
výchovno-zábavné klubové služby; služby na
oddych a rekreáciu; zábavné parky, poradenské,
konzultačné a informačné služby týkajúce sa
uvedených služieb; poskytovanie už uvedených
služieb a informácií aj online formou z počítačovej databázy alebo z internetu; poradenstvo a pomoc pri uvedených službách; výroba rozhlasových a televíznych relácií; detské škôlky (v nákupnom centre).
42 - Grafický dizajn; grafické návrhy a grafické
služby každého druhu; dizajnovanie interiéru
a exteriéru, najmä reštaurácií, kancelárií alebo miest
určených na nákupy, konferencie, semináre a výstavy; navrhovanie interiéru; architektonické poradenstvo a architektúra (architektonické služby);
projektovanie nákupných centier a obchodných
domov; stavebná projekcia a zememeračstvo; tvorba, údržba, testovanie a analyzovanie počítačových softvérových systémov a programov; počítačové služby zamerané na implementáciu internetových stránok pre iných; hosťovanie na internetových stránkach iných a na počítačovom serveri s prístupom na globálnu počítačovú sieť;
tvorba internetových stránok a softvéru na globálnej počítačovej sieti a na miestnych a interných obchodných počítačových sieťach; počítačové programovanie, tvorba a vývoj počítačových softvérov a systémov; náčrty, kreslenie, písanie na vytváranie (zostavovanie) webových
stránok; poskytovanie už uvedených informácií

aj online formou z počítačovej databázy alebo
z internetu; poradenstvo a pomoc pri uvedených
službách.
(540)

Tammi Dúbravka - bývanie
na fínskej úrovni

(731) YIT Reding a.s., Račianska 153/A, 831 54 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5376-2013
30.5.2013
5, 32, 33, 35, 40
5 - Medicinálny alkohol; liečivé nápoje; drogy na
liečebné účely; medovkové vody na farmaceutické účely; minerálne vody na liečenie; prípravky
na upokojenie; diétne nápoje upravené na lekárske účely; sladové mliečne nápoje na lekárske
účely; farmaceutické a zverolekárske výrobky;
diétne látky prispôsobené na lekárske účely, dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie hmyzu;
fungicídy, herbicídy.
32 - Pivo; pivná mladinka; sladové nápoje; minerálne vody; šumivé nápoje a iné nápoje nealkoholické; nápoje a šťavy ovocné; sirupy na výrobu
nápojov; aperitívy nealkoholické; citronády; hroznový mušt (nekvasený); výťažky z chmeľu na výrobu piva; jablčný mušt (nealkoholický); koktaily
nealkoholické; kvas (nealkoholické nápoje); prípravky na výrobu likérov; minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnych vôd; arašidové mlieko (nealkoholický nápoj); mandľové
mlieko (nealkoholický nápoj); mušty; nealkoholické nápoje na báze medu; prípravky na výrobu
nápojov; srvátkové nápoje; iónové nápoje; nápoje z nealkoholických štiav; nealkoholické výťažky z ovocia; nektár ovocný; príchute na výrobu
nápojov, sóda; prípravky na výrobu sódy; paradajkové džúsy (nápoj); sirupy pre limonády; stolové vody; šerbety (ovocné nápoje); zázvorové pivo.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; destilované nápoje; destiláty zo sliviek, hrušiek, hrozna,
jabĺk, marhúľ, ringlôt, broskýň, višní; čučoriedok,
malín, pšenice, jačmeňa, kukurice, ovsa, raže, sladovaného obilia, zemiakov, cukrovej repy; kvas
obsahujúci alkohol, najmä zo sliviek, hrušiek, hrozna, jabĺk, marhúľ, pšenice, jačmeňa, kukurice, ovsa, raže, sladovaného obilia, zemiakov, cukrovej
repy; alkohol z ryže; alkoholové extrakty; anízový
likér; alkoholické aperitívy; brandy, vínovica; arak;
curaçao (pomarančový likér); digestíva (liehoviny a likéry); džin; griotka; hruškový mušt (alkoholický); jablčné mušty (alkoholické); alkoholické koktaily; liehové esencie; liehové výťažky;
liehoviny; likéry; horké likéry; medovina; mentolový likér; alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; rum; saké; víno; vodka; alkoholické výťažky
z ovocia; whisky; whisky sladová, jednodruhová;
obilná whisky blendovaná (miešaná); whisky starená (zušľachťovaná) v drevených sudoch počas
3 a viac rokov.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
s destilátmi, liehovinami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, miešanými nápojmi, potravinami; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s kvasom a polotovarmi na výrobu alkoholických nápojov; prenájom predajných automatov; zhromažďovanie rozličných výrobkov, pre-
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dovšetkým nápojov a potravín pre tretie osoby
(okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom,
aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať
a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; reklama; on-line reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie
reklamných alebo náborových materiálov; prenájom reklamných priestorov a plôch; pomoc pri
riadení obchodnej činnosti; marketingové služby;
prieskum trhu; organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav a veľtrhov; podpora predaja
pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; poskytovanie uvedených služieb a poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu; obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35
tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb barov, kaviarní, reštaurácií, bufetov, jedální
a závodných jedální; obchodné sprostredkovanie
reštauračných služieb (strava); obchodné sprostredkovanie služieb hostincov súvisiacich s poskytovaním nápojov; obchodné sprostredkovanie
služieb v oblasti poskytovania potravín a nápojov; obchodné sprostredkovanie služieb rýchleho
občerstvenia; obchodné sprostredkovanie pohostinských služieb (jedlo a nápoje); obchodné sprostredkovanie služieb keteringu pre jedlá a nápoje;
obchodné sprostredkovanie služieb prípravy a dodávky jedál a nápojov na objednávku do domu;
obchodné sprostredkovanie služieb samoobslužných reštaurácií; obchodné sprostredkovanie hotelierskych služieb; obchodné sprostredkovanie služieb poskytovania prechodného ubytovania; obchodné sprostredkovanie služieb prenájmu stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov; obchodné obchodné sprostredkovanie plnenia alkoholu a nápojov.
40 - Spracovanie a úprava ovocia; kvasenie ovocia;
destilácia kvasov, najmä kvasov zo sliviek, hrušiek, hrozna, jabĺk, marhúľ; konzervovanie potravín a nápojov; lisovanie ovocia; mletie; úprava
vody; spracovanie a úprava obilia, obilného sladu; príprava rmutu, kvasenie rmutu (obilnej zápary), destilácia kvasov z obilnej zápary, obsahujúcej obilie, obilné slady, prípadne ich zmes.
(540)

PACHO MATRTAJ
ORIGINAL QUALITY
FRNDŽALICA

(731) Farský Jozef, Ing., Námestie SNP 467, 958 53
Skačany, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5407-2013
13.6.2013
35, 39, 42, 43
35 - Reklama; prieskum trhu; reklamné agentúry;
komerčné informačné kancelárie; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom
reklamného času v komunikačných médiách; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľa-
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dávanie informácií v počítačových súboroch (pre
zákazníkov); sprostredkovanie obchodu s tovarom; poradenstvo týkajúce sa služieb uvedených
v tejto triede; elektronické poskytovanie služieb
uvedených v tejto triede.
39 - Rezervácie osobnej dopravy cestovnými kanceláriami; rezervácie leteniek; rezervácie cestovných lístkov; sprostredkovanie dopravy; prenájom vozidiel; informácie o možnostiach dopravy;
doprava cestujúcich; autobusová doprava; automobilová doprava; letecká doprava; rezervovanie
dopravy; organizovanie ciest; organizovanie exkurzií; organizovanie okružných výletov; organizovanie zájazdov; poradenstvo týkajúce sa služieb
uvedených v tejto triede; rezervácie dopravy cestovnými kanceláriami; služby turistických sprievodcov; poskytovanie služieb uvedených v tejto triede prostredníctvom internetu a mobilnej telekomunikačnej siete; všetky uvedené služby osobitne zamerané na arabské štáty.
42 - Hodnotenie kvality hotelového ubytovania.
43 - Rezervácie prechodného ubytovania; hotelierske služby; reštauračné služby; rezervácie hotelového ubytovania; rezervácie dovolenkového
ubytovania; poskytovanie informácií o hotelovom
ubytovaní; poskytovanie informácií o dovolenkovom ubytovaní; poskytovanie informácií o ubytovacích službách v letoviskách; poradenstvo týkajúce sa služieb uvedených v tejto triede; online poskytovanie služieb uvedených v tejto triede.
(540)

(731) DUBTOUR, s.r.o., Karpatská 28, 811 05 Bratislava, SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5495-2013
20.8.2013
1, 4, 6, 7, 9, 11, 17, 19, 20, 35, 37, 40, 42
1 - Pôdne hnojivá; prípravky na čistenie plynu;
poľnohospodárske chemické prípravky s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; aktívne uhlie;
okyslená voda na dobíjanie akumulátorov; kvapaliny na odstraňovanie síranov z akumulátorov;
humus; humus na povrchové hnojenie; biologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske
alebo zverolekárske účely; častice keramických
materiálov do filtrov; antidetonačné látky do spaľovacích motorov; bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske
účely; poľnohospodárske hnojivá.
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 svietenie; elektrická energia; palivá;
palivové plyny; generátorový plyn.
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiály; prenosné kovové stavby; kovový
materiál na železničné trate; kovové káble a drôty
okrem elektrických; zámočnícke výrobky a drob-

164

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
ný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry; bezpečnostné schránky; kovové výrobky, ktoré nie
sú zahrnuté v iných triedach, rudy; kovové dvere;
kovové krúžky; dverové kovania; pánty, kovové
závesy; kovové flotačné kontajnery, obyčajné kovy (suroviny alebo polotovary).
7 - Stroje a obrábacie stroje; motory a hnacie
stroje okrem motorov do pozemných vozidiel; spojky a prevodovky okrem spojok a prevodoviek do
pozemných vozidiel; poľnohospodárske náradie
okrem náradia na ručný pohon; dúchadlá, výtlačné ventilátory; expanzné nádoby (časti strojov);
filtrovacie stroje; kondenzačné zariadenia; nosné
konzoly na stroje; klzné podstavce (časti strojov);
kryty (časti strojov); manipulátory (zariadenia na
nakladanie a vykladanie); nakladacie rampy.
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie
elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné
disky, DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na
spracovanie údajov, počítače; počítačové programy; hasiace prístroje; kontrolné a regulačné prístroje elektrické; rozvodné panely (elektrina); rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrina).
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, varenie, chladenie a sušenie, vetranie,
rozvod vody a sanitárne zariadenia; zariadenia na
kombinovanú výrobu tepla, elektrickej energie
a chladu; klimatizačné zariadenia; zariadenia na
výrobu pary, zariadenia na výrobu drevoplynu,
bioplynu a iných plynov, zariadenia na rozvod
tepla, chladu a elektrickej energie; bezpečnostné
zariadenia na vodné alebo plynové zariadenia
a na vodovodné alebo plynové potrubia; zariadenia na čistenie odpadových vôd; expanzné nádrže
na ústredné vykurovanie; tepelné generátory; zariadenia na horúcovodné kúrenie; prístroje na
chladenie vzduchu.
17 - Plastové polotovary; tesniace, výplňové a izolačné materiály.
19 - Betón; dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu.
20 - Nekovové koše.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); inštalácia,
údržba a opravy vykurovacích zariadení.
40 - Spracovanie a úprava materiálov; výroba
elektrickej a tepelnej energie.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru; energetické audity, posudky a analýzy.

(210)
(220)
10 (511)
(511)

5500-2013
21.8.2013
16, 41, 43
16 - Výrobky z papiera, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; pohľadnice (tlačoviny); mapy;
príručky; tlačené publikácie; grafické reprodukcie; poštové známky; písacie potreby; litografie;
fotografie (tlačoviny); výrobky (suveníry) z papiera a lepenky pre turistov, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach.
41 - Fitnes kluby; telesné cvičenia; poskytovanie
zariadení na oddych a rekreáciu.
43 - Poskytovanie prechodného ubytovania; služby poskytované ubytovacími zariadeniami vrátane poskytovania pohostinských služieb v týchto
zariadeniach; turistické ubytovne; reštaurácie
(jedálne); bufety (rýchle občerstvenie); hotelierske
služby; penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania; prenájom prechodného ubytovania; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervovanie prechodného ubytovania.

(540)

(591) biela, modrá, červená
(731) X-NET spol.s r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5527-2013
28.8.2013
33
33 - Vermút, likéry z vermútu; vopred pripravené
miešané alkoholické nápoje, nie z piva, obsahujúce vermút alebo likéry z vermútu.

(540) MOSSANI
(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5538-2013
8.10.2013
33, 35
33 - Víno.
35 - Reklamná činnosť a sprostredkovanie obchodu s alkoholickými nápojmi.

(540)

(540)

(591) červená, zelená, biela
(731) POWER 4 YOU s. r. o., Gunduličova 4, 811 05
Bratislava - Staré Mesto, SK;
(740) Blaňár Blaňárová & Partners s. r. o., Bratislava, SK;

(591) čierna, sivá, biela;
(731) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

41 - Vzdelávanie; vyučovanie; zabezpečovanie kurzov a školení; akadémie (vzdelávanie); praktické
cvičenia (ukážky); informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie
a vedenie vzdelávacích výstav; organizovanie vedomostných súťaží; organizovanie a vedenie vzdelávacích kurzov; organizovanie a vedenie tréningových programov; organizovanie a vedenie občianskych, záujmových a manažérskych vzdelávacích programov; poskytovanie pedagogických
informácií; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov.
42 - Vedecký výskum.
44 - Lekárske služby; zdravotné strediská; zdravotnícka starostlivosť.

5544-2013
10.10.2013
3, 10, 35
3 - Kozmetické výrobky nezahrnuté v iných triedach; vlasová kozmetika.
10 - Vlasové protézy.
35 - Sprostredkovanie obchodu s výrobkami uvedenými v triedach 3 a 10 tohto zoznamu.

(540)

(731) Výbohová Mária, Tatranská 15, 974 11 Banská
Bystrica, SK;
(740) Consilior Iuris s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5545-2013
10.10.2013
3, 10, 35
3 - Kozmetické výrobky nezahrnuté v iných triedach; vlasová kozmetika.
10 - Protézy (vlasové).
35 - Sprostredkovanie obchodu s výrobkami uvedenými v triedach 3, 10 tohto zoznamu.

(540)

(540)

(591) červená, modrá, biela
(731) MEDIREX GROUP ACADEMY n.o., Jána Bottu 2, 917 01 Trnava, SK;
(740) Mešenec Peter, Mgr., Vrbové, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
(731) Výbohová Mária, Tatranská 15, 974 11 Banská
Bystrica, SK;
(740) Consilior Iuris s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5546-2013
11.11.2013
41, 43, 44
41 - Fitness kluby; gymnastický výcvik; informácie o možnostiach zábavy; kurzy telesného cvičenia; služby osobných trénerov; telesné cvičenie;
vzdelávacie služby.
43 - Hotelierske služby; poskytovanie hotelového
ubytovania.
44 - Alternatívna medicína; fyzioterapia; parné kúpele; verejné kúpele; masáže; sauna; zdravotné poradenstvo.

(540)

(591) červená, biela, čierna
(731) Peter Zima, Ing., Trnavská cesta 32, 821 08 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5557-2013
17.10.2013
16, 41, 42, 44
16 - Periodické a neperiodické publikácie; reklamné tlačoviny; letáky; prospekty; tlačivá; plagáty; kalendáre; noviny; časopisy vrátane ich rubrík, príloh a mimoriadnych vydaní.
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5559-2013
17.10.2013
41, 44
41 - Organizovanie a vedenie odborných podujatí, seminárov, konferencií a kongresov v oblasti
zdravotníctva, vydávanie odborných kníh, periodických a neperiodických publikácií v oblasti
zdravotníctva.
44 - Lekárske služby; služby nemocníc; zdravotné strediská; zdravotnícka starostlivosť; poradenstvo v oblasti zdravotníckej starostlivosti.

(540)

(591) červená, modrá
(731) Nemocničná a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok,
SK;
(740) Mešenec Peter, Mgr., Vrbové, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5560-2013
17.10.2013
41, 44
41 - Organizovanie a vedenie odborných podujatí, seminárov, konferencií a kongresov v oblasti
zdravotníctva, vydávanie odborných kníh, periodických a neperiodických publikácií v oblasti
zdravotníctva.
44 - Lekárske služby; zdravotné strediská; zdravotnícka starostlivosť; poradenstvo v oblasti zdravotníckej starostlivosti.
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(540)

(210)
(220)
10 (511)
(511)

(591) červená, modrá
(731) Medicyt, s.r.o., Holubyho 35, 902 01 Pezinok, SK;
(740) Mešenec Peter, Mgr., Vrbové, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

5561-2013
17.10.2013
41, 42, 44
41 - Organizovanie a vedenie odborných podujatí, seminárov, konferencií a kongresov v oblasti
zdravotníctva, vydávanie odborných kníh, periodických a neperiodických publikácií v oblasti zdravotníctva.
42 - Vedecký výskum.
44 - Lekárske služby; zdravotné strediská; zdravotná starostlivosť; poradenstvo v oblasti zdravotníckej starostlivosti.

(540)

(591) červená, modrá
(731) LABMED, a.s., Srbská 4, 040 01 Košice, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

5567-2013
22.10.2013
5
5 - Farmaceutické prípravky.

(540) BREXAM
(731) Swiss Pharma International AG, Waldmannstrasse 8, 8001 - Zurich, CH;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

5568-2013
22.10.2013
5
5 - Farmaceutické prípravky.

(540) NEBLO
(731) Swiss Pharma International AG, Waldmannstrasse 8, 8001 - Zurich, CH;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5569-2013
22.10.2013
5
5 - Farmaceutické prípravky.

(540) ZIFAM
(731) Swiss Pharma International AG, Waldmannstrasse 8, 8001 - Zurich, CH;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

5574-2013
29.10.2013
9, 16, 35, 38, 41
9 - Informácie, dáta a databázy na elektronických,
magnetických a optických nosičoch všetkých druhov a v elektronických, dátových, informačných
a telekomunikačných sieťach všetkých druhov,
multimediálne aplikácie, najmä elektronické informačné katalógy, časopisy a periodiká, knihy
v elektronickej podobe, nahrané zvukové a zvukovo-obrazové a obrazové záznamy vrátane softvéru na CD a DVD a magnetických nosičoch,
softvér pre počítače.
16 - Tlačoviny všetkých druhov, najmä periodické a neperiodické publikácie na papierových nosičoch, napríklad časopisy, noviny, knihy, prospekty, plagáty, dáta a databázy na papierových nosičoch, kalendáre, fotografie, pohľadnice, samolepky, knihárske výrobky, informačné a propagačné
výrobky z papiera vrátane dekoračných predmetov z papiera patriace do tejto triedy, obalový
materiál z papiera a baliace fólie z plastu, papierové a plastové vrecká a tašky, kancelárske potreby (s výnimkou nábytku).
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu a pomoc pri riadení obchodnej činnosti, sprostredkovanie obchodných kontaktov, reklamná
a propagačná činnosť, poskytovanie obchodných
informačných produktov, napr. multimediálnych
informácií na reklamné a obchodné účely vrátane
ich vyhľadávania, inzertná a propagačná činnosť
vrátane online inzercie a prezentácie užívateľov
v počítačovej sieti internet, obchodné využitie internetu v oblasti vyhľadávacích služieb a e-biznisu, vydávanie reklamných a/alebo náborových
textov, propagačných a inzertných tlačovín, rozširovanie reklamných a/alebo inzertných materiálov, obchodný prieskum a analýza trhu, marketing,
organizácia reklamných a obchodných predvádzacích akcií výrobkov a služieb vrátane obchodných
výstav a ich sprievodných akcií, napr. komerčných
módnych prehliadok, distribúcia tovarov a tlačovín na reklamné účely, obchodné zastúpenie tuzemských a zahraničných firiem, obchodný a podnikateľský informačný servis, obchodné poradenské a konzultačné služby.
38 - Šírenie elektronických informácií, správ textových, zvukových a zvukovo-obrazových, napr.
elektronických časopisov, kníh a diel prostredníctvom počítačovej siete internet a satelitov, výmena elektronických správ a informácií, služby
zabezpečujúce audiovizuálnu komunikáciu prostredníctvom informačných a telekomunikačných
sietí, napr. počítačovej siete internet a satelitov,
šírenie audiovizuálnych diel, správ a informácií,
ankiet a súťaží, odborná informačná a poradenská činnosť v daných odboroch.
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo periodických
a neperiodických publikácií, najmä spoločenských,
zábavných, vzdelávacích a odborných časopisov,
a to tlačených na papierových nosičoch i v elektronickej podobe vrátane textových, zvukových
a zvukovo-obrazových správ a informácií na elektronických, magnetických a optických nosičoch
všetkých druhov, edičná a publikačná činnosť vrátane nahrávania zvukových a zvukovo-obrazových
nosičov a programov pre rozhlasové a televízne
vysielanie, požičiavanie publikácií a nahraných
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zvukových a zvukovo-obrazových nosičov, produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, vzdelávania, kultúry a športu vrátane usporadúvania
zábavných a vzdelávacích súťaží a akcií, hobby
súťaží, záujmových klubov, stretnutí a prednášok
vrátane akcií na podporu zdravého životného štýlu a spoločenského uplatnenia a aktivity záujmových skupín, kultúrnych a/alebo vzdelávacích výstav, informačné, konzultačné, poradenské a obstarávateľské služby v odbore nakladateľskej
a vydavateľskej činnosti, produkčná a agentúrna
činnosť v oblasti zábavy, kultúry, vzdelávania,
záujmovej činnosti a spoločenských aktivít.

zastúpenie tuzemských a zahraničných firiem, obchodný a podnikateľský informačný servis, obchodné poradenské a konzultačné služby.
38 - Šírenie elektronických informácií, správ textových, zvukových a zvukovo-obrazových, napr.
elektronických časopisov, kníh a diel prostredníctvom počítačovej siete internet a satelitov, výmena elektronických správ a informácií, služby zabezpečujúce audiovizuálnu komunikáciu prostredníctvom informačných a telekomunikačných sietí, napr. počítačovej siete internet a satelitov, šírenie audiovizuálnych diel, správ a informácií,
ankiet a súťaží, odborná informačná a poradenská činnosť v daných odboroch.
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo periodických a neperiodických publikácií, najmä spoločenských, zábavných, vzdelávacích a odborných
časopisov, a to tlačených na papierových nosičoch i v elektronickej podobe vrátane textových,
zvukových a zvukovo-obrazových správ a informácií na elektronických, magnetických a optických nosičoch všetkých druhov, edičná a publikačná činnosť vrátane nahrávania zvukových a zvukovo-obrazových nosičov a programov pre rozhlasové a televízne vysielanie, požičiavanie publikácií a nahraných zvukových a zvukovo-obrazových nosičov, produkčná a agentúrna činnosť
v oblasti zábavy, vzdelávania, kultúry a športu
vrátane usporadúvania zábavných a vzdelávacích
súťaží a akcií, hobby súťaží, záujmových klubov,
stretnutí a prednášok vrátane akcií na podporu
zdravého životného štýlu a spoločenského uplatnenia a aktivity záujmových skupín, kultúrnych
a/alebo vzdelávacích výstav, informačné, konzultačné, poradenské a obstarávateľské služby v odbore nakladateľskej a vydavateľskej činnosti,
produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy,
kultúry, vzdelávania, záujmovej činnosti a spoločenských aktivít.

(540)

(591) červená, žltá, modrá, biela
(731) BAUER MEDIA SK v.o.s., Einsteinova 23, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

5575-2013
29.10.2013
9, 16, 35, 38, 41
9 - Informácie, dáta a databázy na elektronických,
magnetických a optických nosičoch všetkých druhov a v elektronických, dátových, informačných
a telekomunikačných sieťach všetkých druhov,
multimediálne aplikácie, najmä elektronické informačné katalógy, časopisy a periodiká, knihy
v elektronickej podobe, nahrané zvukové a zvukovo-obrazové a obrazové záznamy vrátane softvéru na CD a DVD a magnetických nosičoch,
softvér pre počítače.
16 - Tlačoviny všetkých druhov, najmä periodické a neperiodické publikácie na papierových nosičoch, napríklad časopisy, noviny, knihy, prospekty, plagáty, dáta a databázy na papierových
nosičoch, kalendáre, fotografie, pohľadnice, samolepky, knihárske výrobky, informačné a propagačné výrobky z papiera vrátane dekoračných
predmetov z papiera patriace do tejto triedy, obalový materiál z papiera a baliace fólie z plastu,
papierové a plastové vrecká a tašky, kancelárske
potreby (s výnimkou nábytku).
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu a pomoc pri riadení obchodnej činnosti, sprostredkovanie obchodných kontaktov, reklamná
a propagačná činnosť, poskytovanie obchodných
informačných produktov, napr. multimediálnych
informácií na reklamné a obchodné účely vrátane
ich vyhľadávania, inzertná a propagačná činnosť
vrátane online inzercie a prezentácie užívateľov
v počítačovej sieti internet, obchodné využitie internetu v oblasti vyhľadávacích služieb a e-biznisu, vydávanie reklamných a/alebo náborových
textov, propagačných a inzertných tlačovín, rozširovanie reklamných a/alebo inzertných materiálov, obchodný prieskum a analýza trhu, marketing, organizácia reklamných a obchodných predvádzacích akcií výrobkov a služieb vrátane obchodných výstav a ich sprievodných akcií, napr.
komerčných módnych prehliadok, distribúcia tovarov a tlačovín na reklamné účely, obchodné
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(540)

(591) červená, žltá, modrá, biela
(731) BAUER MEDIA SK v.o.s., Einsteinova 23, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

5576-2013
29.10.2013
37
37 - Mazanie automobilov, údržba automobilov,
autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie), autoservisy (údržba, opravy a tankovanie), budovanie závodov a tovární, prenájom buldozérov, čalúnenie, čalúnnické opravy, realizácia cestných povrchov (kladenie), čistenie exteriérov budov, demolácia budov, dozor nad stavbami, inštalácia
okien a dverí, izolovanie stavieb, údržba, čistenie
a opravy kože, údržba, čistenie a opravy kožušiny, mazanie vozidiel, montovanie lešení, údržba
a opravy motorových vozidiel, opravy zámkov,
prenájom bagrov a rýpadiel, prenájom stavebných
strojov a zariadení, prenájom žeriavov (staveniskových).
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medicinálne sirupy; výťažky z liečivých bylín a kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a liečivých bylinných výťažkov; potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo
minerálmi alebo stopovými prvkami; vitamínové
prípravky; vitamíny a multivitamínové preparáty;
minerály a multiminerálne preparáty, všetko na
liečivé účely; liečivé bylinné čaje; liečivé byliny;
cukrovinky alebo pastilky alebo tabletky alebo
tobolky alebo kapsuly alebo žuvačky s liečivými
prísadami; dietetické látky upravené na lekárske
účely; minerálne vody a dietetické nápoje upravené na lekárske účely; diétne potraviny upravené na lekárske účely; výživové doplnky na lekárske účely; bielkovinové prípravky alebo potrava
na lekárske účely; balzamy a krémy a masti na
lekárske účely; chemické prípravky na lekárske
účely; liečivé oleje; oleje na lekárske účely; tuky
na lekárske účely; liečivé soli; tinktúry na lekárske účely; liečivé bylinné výťažky alebo sirupy;
vitamínová a minerálna výživa vo forme koncentrátov; proteínové koncentráty ako výživový doplnok k potravinám (na lekárske účely), droždie na
farmaceutické účely, potravinové doplnky s liečebnými účinkami; výživné alebo dietetické prípravky na lekárske účely na denné doplnenie stravy ako rozpustná strava alebo samostatná zmes,
ktorá sa skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo
živočíšnych alebo zeleninových proteínov, tiež
s prídavkom vitamínov alebo minerálov alebo stopových prvkov alebo cukru, všetko v rámci tejto
triedy; potravinové doplnky nie na lekárske účely
(zaradené v tejto triede) a obsahujúce látky živočíšneho pôvodu; proteínové výrobky a prípravky
na výživu a prípravky zvláštnej výživy pre športovcov alebo osoby s vysokým energetickým výdajom (proteínové potravinové doplnky).

(540)

(591) červená, biele pozadie
(731) STAVIMONT s.r.o., Vetrová 6, 919 26 Zavar,
SK;
(740) Valachovič Peter, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5577-2013
29.10.2013
37
37 - Čistenie automobilov, leštenie automobilov,
údržba automobilov, čistenie exteriérov budov,
čistenie interiérov, čistenie interiérov budov, údržba, čistenie a opravy kože, údržba, čistenie a opravy kožušiny, lakovanie, leštenie vozidiel, umývanie automobilov.

(540)

(591) červená, oranžová, biele pozadie
(731) Hestera Martin, Korytnická 2, 821 06 Bratislava,
SK;
(740) Valachovič Peter, Mgr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

5580-2013
31.10.2013
39, 43
39 - Doručovanie tovaru.
43 - Reštauračné služby; prechodné ubytovanie;
služby barov; bufety (rýchle občerstvenie); jedálne a závodné jedálne; kaviarne; penzióny; príprava jedál na objednávku do domu, ketering;
samoobslužné reštaurácie.

(540)

(210)
(220)
10 (511)
(511)

(591) červená, čierna, biela
(731) WOK PLUS s.r.o., Mlynarovičova 12, 851 04
Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
10 (511)
(511)

(540) Menstralgin
(731) Medworld Inc. s.r.o., Kralupská 496/39, 161 00
Praha, CZ;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;

5581-2013
31.10.2013
505436
20.6.2013
CZ
5
5 - Výrobky farmaceutické, parafarmaceutické
a veterinárne; vitamíny a minerály a stopové prvky; liečivé diétne a nutričné prípravky a liečivá;

5582-2013
31.10.2013
35, 36, 41
35 - Propagácia darcovstva a kultúrnych činností,
najmä vydávania knižných publikácií; administratíva verejnoprospešných programov.
36 - Zhromažďovanie finančných prostriedkov;
organizovanie verejných zbierok; finančné zabezpečovanie aktivít zameraných na podporu kultúry, najmä vydávanie knižných publikácií; podpora kultúrnych aktivít, najmä vydavateľskej činnosti (finančné sponzorstvo).
41 - Organizovanie a podpora kultúrnych aktivít
obsiahnutých v triede 41, najmä vydavateľskej
činnosti; organizovanie výstav na kultúrne účely;
poskytovanie informácií z oblasti kultúry; organizovanie spoločenských a kultúrnych akcií; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov,
seminárov, sympózií, kolokvií; organizovanie výstav kníh; činnosť v oblasti kultúry; informácie
o kultúre a vydavateľskej činnosti.
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ske účely (s výnimkou čistiacich prípravkov na
kontaktné šošovky a roztokov na použitie s kontaktnými šošovkami); dietetické látky upravené
na lekárske účely; potraviny pre dojčatá; výživové doplnky na lekárske účely; vitamínové prípravky; minerálne doplnky stravy; vatové tampóny na lekárske účely; náplasti; obväzový materiál; dezinfekčné prípravky (s výnimkou čistiacich prípravkov na kontaktné šošovky a roztokov
na použitie s kontaktnými šošovkami); prípravky
na ničenie škodcov; fungicídy.
8 - Nožiarsky tovar; nožničky na nechty; nožničky na kožtičku okolo nechtov; nožničky pre deti;
klieštiky na nechty (gilotínka); pinzety na kožtičku okolo nechtov; pinzety; pilníky na nechty;
klieštiky na nechty; nožnice na strihanie vlasov;
britvy; žiletky; britvy elektrické alebo neelektrické; leštičky na nechty; klieštiky na očné riasy;
manikúrové súpravy; pedikúrové súpravy; súpravy na holenie.
10 - Chirurgické, lekárske a zubné prístroje a nástroje (s výnimkou očných prístrojov a nástrojov); materiál na šitie.
35 - Maloobchodné služby týkajúce sa tovarov
ako sú mydlá, voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody, prípravky na čistenie zubov, vata na kozmetické účely,
farmaceutické prípravky, hygienické prípravky
na lekárske účely, dietetické látky upravené na
lekárske účely, potrava pre dojčatá, výživové doplnky na lekárske účely, vitamínové prípravky,
minerálne doplnky stravy, vatové tampóny na lekárske účely, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné prípravky, prípravky na ničenie škodcov,
fungicídy, chirurgické, lekárske a zubné prístroje
a nástroje, ortopedické výrobky, materiál na šitie.
44 - Lekárske služby (s výnimkou lekárskych služieb týkajúcich sa liečby očných chorôb a porúch); lekárnické služby týkajúce sa prípravy predpísaných liekov; farmaceutické poradenstvo; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí.

(540)

(731) SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

5583-2013
4.11.2013
35, 43, 44
35 - Reklamné služby; podpora predaja (pre tretie
osoby); obchodný manažment, obchodná správa;
obchodná administratíva; kancelárske práce.
43 - Reštauračné služby (strava); bufetové služby; kaviarenské služby.
44 - Poradenské služby v oblasti starostlivosti
o zdravie; alternatívna medicína; relaxačná terapia (zdravotnícke služby); terapeutické služby; poradenské služby v oblasti znižovania telesnej hmotnosti; dohľad nad programami zameranými na
redukciu hmotnosti; služby zdravotníckej starostlivosti o ľudí; starostlivosť o duševné zdravie;
rozbory krvi; rehabilitácia tela.

(540)

(731) Krepsová Gabriela, Mgr., Zátišie 1830/11, 925 21
Sládkovičovo, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

5585-2013
4.11.2013
29
29 - Jedlé oleje a tuky.

(540) RAMA AERO
(731) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnor IP, s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5599-2013
12.11.2013
3, 5, 8, 10, 35, 44
3 - Mydlá; voňavkárske výrobky; éterické oleje;
kozmetické prípravky (s výnimkou mejkapu, očných tieňov, rúžu, maskary, lakov na nechty, samoopaľovacích prípravkov); vlasové vody; prípravky na čistenie zubov; vata na kozmetické
účely.
5 - Farmaceutické prípravky (s výnimkou analgetík, antipyretík, liekov proti prechladnutiu, prípravkov na liečbu očných chorôb a porúch, urologických prípravkov a prípravkov na prevenciu,
liečbu a diagnózu kardiovaskulárnych stavov,
chorôb a porúch); hygienické prípravky na lekár-
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(540) BENU
(731) PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co. KG,
Pfingstweidstraße 10-12, 68199 Mannheim, DE;
(740) FAJNOR IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5606-2013
13.11.2013
5, 31
5 - Veterinárne liečivé prípravky.
31 - Krmivá, minerálne prísady do krmív.

(540) IBEMIN
(731) ALFAMIN s.r.o., Nivky 630, 664 56 Blučina, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5610-2013
15.11.2013
5, 44
5 - Farmaceutické výrobky a liečivá.
44 - Lekárske služby.
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(540)

(210)
(220)
10 (511)
(511)

5616-2013
18.11.2013
32
32 - Minerálne vody, minerálne vody pre dojčatá,
minerálne vody pre dojčatá ochutené alebo inak
upravené.

(540)

(591) modrá;
(731) Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o., Hvězdova 1716/2b,
140 78 Praha, CZ;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

5611-2013
15.11.2013
5, 44
5 - Farmaceutické výrobky a liečivá.
44 - Lekárske služby.

(591) červená, žltá, čierna, biela, oranžová
(731) MINERÁLNE VODY, a. s., Slovenská 19, 081 86
Prešov, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

Ulprix 20 mg pantoprazol
Ak je žalúdok hore nohami

(731) Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o., Hvězdova 1716/2b,
140 78 Praha, CZ;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

5612-2013
15.11.2013
5, 44
5 - Farmaceutické výrobky a liečivá.
44 - Lekárske služby.

(540) Bicacel bikalutamid
(731) Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o., Hvězdova 1716/2b,
140 78 Praha, CZ;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

5613-2013
15.11.2013
5, 44
5 - Farmaceutické výrobky a liečivá.
44 - Lekárske služby.

(540) Leflunopharm leflunomid
(731) Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o., Hvězdova 1716/2b,
140 78 Praha, CZ;

(210)
(220)
10 (511)
(511)

5614-2013
15.11.2013
5, 44
5 - Farmaceutické výrobky a liečivá.
44 - Lekárske služby.

(540) Dilizolen linezolid
(731) Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o., Hvězdova 1716/2b,
140 78 Praha, CZ;

5622-2013
20.11.2013
16, 36, 41
16 - Brožované knihy; brožúry; časopisy (periodiká); fotografie (tlačoviny); grafické znaky; grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; knihy; komiksy; letáky; lístky; geografické mapy; nákresy;
obežníky; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; prospekty; tlačené publikácie; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačoviny; zoznamy.
36 - Finančné analýzy; bankové hypotéky; bankovníctvo; služby daňových odhadov; služby na
využívanie dôchodkových fondov; finančné informácie; finančné poradenstvo; finančné služby;
finančný lízing; finančný manažment; informácie
o poistení; kapitálové investície; investovanie kapitálu; konzervatívne fondy; finančné konzultačné služby; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; prenájom nehnuteľností; platenie splátok;
zdravotné poistenie; uzatváranie poistiek; životné
poistky; poradenstvo v oblasti poistenia; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; pôžičky (finančné úvery).
41 - Produkcia filmov s výnimkou reklamných;
fotografická reportáž; informácie o možnostiach
zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií; koučovanie (školenie); organizovanie lotérií;
odborné preškoľovanie; organizovanie a vedenie
koncertov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); zverejňovanie
textov (okrem reklamných); tvorba rozhlasových
a televíznych programov; tvorba videofilmov;
školenie; voľba povolania (poradenstvo v oblasti
výchovy a vzdelávania); vydávanie on-line kníh
a časopisov v elektronickej formy; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových;
vzdelávacie služby.

(540)

(591) modrá, čierna
(731) Lučan Patrik, Hlavná 790/16, 931 01 Šamorín, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(510)

5633-2013
26.11.2013
33, 35
33 - Víno šumivé ružové (rosé).
35 - Reklamná činnosť a sprostredkovanie obchodu
s alkoholickými nápojmi.

(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)
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5654-2013
5.12.2013
33, 35
33 - Alkoholické nápoje s vyšším obsahom alkoholu - destiláty.
35 - Reklamná činnosť a sprostredkovanie obchodu
s alkoholickými nápojmi.

(540) Objav v sebe rytiera
(731) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď,
SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

(591) žltá, ružová, hnedočervená, čierna, sivá
(731) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď,
SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(510)

5656-2013
6.12.2013
11
11 - Zmiešavacie batérie pre vane, umývadlá a drezy.

(540)
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5634-2013
26.11.2013
35, 37, 39
35 - Administratívne spracovanie obchodných
objednávok; prieskum trhu; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; zásielkové reklamné služby;
uverejňovanie reklamných textov.
37 - Čistenie automobilov; leštenie automobilov;
mazanie automobilov; údržba automobilov, autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie); umývanie dopravných prostriedkov; prenájom bagrov
a rýpadiel; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom stavebných žeriavov; stavebníctvo (stavebná činnosť); inštalácia, údržba a opravy strojov; umývanie automobilov.
39 - Automobilová preprava; prenájom automobilov; preprava cestujúcich; sprevádzanie cestujúcich; doručovanie tovaru; rezervácia dopravy;
informácie o doprave; doprava, preprava; ťahanie
alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách; dovoz, doprava; informácie o možnostiach prepravy; osobná doprava; služby parkovania automobilov; požičiavanie nosičov na autá;
prenájom dopravných prostriedkov; prepravné služby; rezervácia (v doprave); sprostredkovanie prepravy; služby vodičov.

(540)

(591) zelená, čierna
(731) Pavelková Kristína, Ing. Mgr., Znievska 1, 851 06
Bratislava, SK;

(731) NOVASERVIS, spol. s r. o., Merhautova 208,
613 00 Brno, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

5056-2010
2137-2011
785-2012
1393-2012
1670-2012
1940-2012
1941-2012
5132-2012
5477-2012
5670-2012
5675-2012
5733-2012
5734-2012
5815-2012
87-2013
185-2013
257-2013
303-2013
314-2013
381-2013
446-2013
463-2013
469-2013
470-2013
471-2013
480-2013
548-2013
549-2013
550-2013
551-2013
552-2013
558-2013
569-2013
581-2013
584-2013
590-2013
629-2013
672-2013
714-2013
737-2013
742-2013
780-2013
796-2013
797-2013
798-2013
809-2013
822-2013
825-2013
829-2013

236396
236392
236307
236199
236389
236200
236308
236201
236202
236309
236310
236391
236390
236203
236405
236204
236205
236206
236311
236207
236208
236312
236313
236209
236210
236211
236314
236315
236316
236212
236213
236214
236317
236215
236216
236217
236218
236219
236318
236319
236220
236221
236320
236321
236322
236323
236222
236223
236224

830-2013
837-2013
840-2013
844-2013
848-2013
864-2013
885-2013
889-2013
890-2013
901-2013
906-2013
909-2013
911-2013
917-2013
918-2013
929-2013
935-2013
938-2013
939-2013
944-2013
950-2013
957-2013
958-2013
959-2013
962-2013
963-2013
966-2013
979-2013
980-2013
986-2013
994-2013
996-2013
998-2013
999-2013
1003-2013
1004-2013
1008-2013
1011-2013
1014-2013
1015-2013
1018-2013
1024-2013
1025-2013
1026-2013
1027-2013
1044-2013
1045-2013
1046-2013
1047-2013

236225
236402
236226
236227
236228
236229
236230
236231
236232
236233
236234
236235
236236
236237
236238
236239
236240
236241
236403
236242
236243
236324
236325
236326
236327
236328
236244
236245
236246
236329
236247
236248
236249
236250
236330
236331
236332
236251
236333
236334
236335
236252
236253
236254
236255
236256
236257
236258
236259

1051-2013
1053-2013
1054-2013
1058-2013
1065-2013
1072-2013
1073-2013
1074-2013
1075-2013
1080-2013
1087-2013
1088-2013
1094-2013
1095-2013
1096-2013
1097-2013
1098-2013
1101-2013
1105-2013
1106-2013
1110-2013
1111-2013
1112-2013
1137-2013
1156-2013
1157-2013
1158-2013
1159-2013
1160-2013
1161-2013
1162-2013
1163-2013
1164-2013
1165-2013
1166-2013
1167-2013
1171-2013
1172-2013
1173-2013
1174-2013
1189-2013
1231-2013
1232-2013
1233-2013
1235-2013
1237-2013
1251-2013
5161-2013
5162-2013

236260
236261
236262
236263
236264
236265
236266
236267
236268
236269
236336
236270
236271
236272
236273
236274
236275
236276
236277
236278
236279
236280
236281
236282
236283
236284
236337
236338
236339
236285
236286
236287
236288
236289
236290
236291
236292
236293
236294
236295
236340
236341
236342
236343
236344
236345
236346
236296
236297

5163-2013
5164-2013
5166-2013
5167-2013
5168-2013
5169-2013
5170-2013
5202-2013
5245-2013
5246-2013
5250-2013
5276-2013
5286-2013
5287-2013
5289-2013
5292-2013
5296-2013
5319-2013
5330-2013
5331-2013
5332-2013
5337-2013
5340-2013
5357-2013
5358-2013
5359-2013
5360-2013
5377-2013
5378-2013
5379-2013
5381-2013
5384-2013
5385-2013
5392-2013
5394-2013
5395-2013
5398-2013
5399-2013
5404-2013
5405-2013
5415-2013
5417-2013
5426-2013
5427-2013
5428-2013
5429-2013
5441-2013
5459-2013

236298
236299
236300
236301
236302
236303
236348
236349
236350
236351
236352
236353
236354
236355
236356
236357
236358
236359
236304
236305
236306
236360
236361
236362
236363
236364
236365
236366
236367
236368
236369
236370
236371
236372
236373
236374
236375
236376
236377
236378
236379
236380
236381
236382
236383
236384
236385
236386

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236199
13.12.2013
11.9.2022
1393-2012
11.9.2012
3.9.2013
JASONA s.r.o., Rokošská 5, 957 01 Bánovce
nad Bebravou, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236200
13.12.2013
20.12.2022
1940-2012
20.12.2012
3.9.2013
ABICON Trade, spol. s r.o., Mišíkova 10, 811 06
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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236201
13.12.2013
28.2.2022
5132-2012
28.2.2012
3.9.2013
Klub právnikov mesta Trenčín, Piaristická 276/46,
911 40 Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(641)
(732)

236202
13.12.2013
20.7.2022
5477-2012
20.7.2012
3.9.2013
Mach Ľubomír, Ing., Pri Vodnej veži 2, 581 10
Bratislava, SK;
(740) Repák Dušan, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236208
13.12.2013
20.3.2023
446-2013
20.3.2013
3.9.2013
Zizak Otto, Ing., Tatranské námestie vchod 7,
058 01 Poprad, SK;

236203
13.12.2013
16.11.2022
5815-2012
16.11.2012
3.9.2013
EPRAVO GROUP s.r.o., Zámocká 3, 811 09
Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236209
13.12.2013
21.3.2023
470-2013
21.3.2013
3.9.2013
Identifikační systémy, s.r.o., Na Pankráci 30,
140 00 Praha, CZ;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236204
13.12.2013
7.2.2023
185-2013
7.2.2013
3.9.2013
Ing. Peter Kudláč - APIMED, Hlavná 578/119,
919 65 Dolná Krupá, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236210
13.12.2013
21.3.2023
471-2013
21.3.2013
3.9.2013
Identifikační systémy, s.r.o., Na Pankráci 30,
140 00 Praha, CZ;

236205
13.12.2013
21.2.2023
257-2013
21.2.2013
3.9.2013
MAC TV, s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava,
SK;
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236211
13.12.2013
22.3.2023
480-2013
22.3.2013
3.9.2013
Bujna Rastislav, Velehradská 30, 821 08 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236206
13.12.2013
28.2.2023
303-2013
28.2.2013
3.9.2013
Burda Media 2000 s.r.o., Na Zátorce 1, 160 00
Praha, CZ;

236207
13.12.2013
15.2.2020
381-2013
15.2.2010
3.9.2013
8882029, 15.2.2010
Actavis Group ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 220
Hafnarfjordur, IS;
(740) Bird & Bird, s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236212
13.12.2013
27.3.2023
551-2013
27.3.2013
3.9.2013
IMAGEWELL, s.r.o., Zochova 16, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236213
13.12.2013
27.3.2023
552-2013
27.3.2013
3.9.2013
IMAGEWELL, s.r.o., Zochova 16, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)

236214
13.12.2013
27.3.2023
558-2013
27.3.2013
3.9.2013
Občianske združenie Dúhové srdce, Vysoká 20,
811 06 Bratislava, SK;

236215
13.12.2013
2.4.2023
581-2013
2.4.2013
3.9.2013
JUDr. Peter Kubík, advokát, s.r.o., Panenská 6,
811 03 Bratislava, SK;

236216
13.12.2013
2.4.2023
584-2013
2.4.2013
3.9.2013
OZETA NEO, a. s., Veľkomoravská 9, 911 05
Trenčín, SK;

236217
13.12.2013
3.4.2023
590-2013
3.4.2013
3.9.2013
EX LIBRIS, Rybárska brána 9, 811 01 Bratislava,
SK;

236218
13.12.2013
5.4.2023
629-2013
5.4.2013
3.9.2013
Mediastream, s.r.o., Turistická 3106/95, 949 01
Nitra, SK;

236219
13.12.2013
11.4.2023
672-2013
11.4.2013
M1204631

(320)
(330)
(442)
(732)

21.12.2012
HU
3.9.2013
COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, FR;
(740) HKP Legal, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236220
13.12.2013
24.4.2023
742-2013
24.4.2013
3.9.2013
KUCHYNE pre každého, s.r.o., Hrobákova 26,
851 02 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236221
13.12.2013
2.5.2023
780-2013
2.5.2013
3.9.2013
KOLIBA Trade, s.r.o., Krivec 3057, 962 05
Hriňová, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236222
13.12.2013
10.5.2023
822-2013
10.5.2013
3.9.2013
Eremiáš Ján, Uľanská cesta 5480/25, 974 01
Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236223
13.12.2013
10.5.2023
825-2013
10.5.2013
3.9.2013
MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37, 974 01
Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236224
13.12.2013
13.5.2023
829-2013
13.5.2013
3.9.2013
Zlavea, s.r.o., Námestie SNP 15, 974 01 Banská
Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236225
13.12.2013
13.5.2023
830-2013
13.5.2013
3.9.2013
Zlavea, s.r.o., Námestie SNP 15, 974 01 Banská
Bystrica, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2014 - SK (zapísané ochranné známky)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236226
13.12.2013
13.5.2023
840-2013
13.5.2013
3.9.2013
Cemio Switzerland AG, Bellerivestrasse 17, 8008
Zurich, CH;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236227
13.12.2013
14.5.2023
844-2013
14.5.2013
3.9.2013
TEVAK s.r.o., K Horkám 421/28, 102 00 Praha - Hostivař, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236228
13.12.2013
15.5.2023
848-2013
15.5.2013
3.9.2013
HK SINO-US FASHION CO., LIMITED, Room
2008, 20th Floor, Fortress Tower, 250 King´s Road,
North Point, HK;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236229
13.12.2013
16.5.2023
864-2013
16.5.2013
3.9.2013
Dragúň František, PaedDr., Fraňa Kráľa 41, 941 06
Komjatice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236230
13.12.2013
22.5.2023
885-2013
22.5.2013
3.9.2013
La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Mišík Viktor, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236231
13.12.2013
22.5.2023
889-2013
22.5.2013
3.9.2013
La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Mišík Viktor, JUDr., Bratislava, SK;
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236232
13.12.2013
22.5.2023
890-2013
22.5.2013
3.9.2013
ELLEMODA s.r.o., Kaplanova 2959/6, 767 01
Kroměříž, CZ;
(740) Mišík Viktor, JUDr., Bratislava, SK;

236233
13.12.2013
23.5.2023
901-2013
23.5.2013
3.9.2013
OSMOF Montáže, s.r.o., J.M. Hurbana 32/334,
010 01 Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236234
13.12.2013
23.5.2023
906-2013
23.5.2013
3.9.2013
Nagy Sportágválasztó szervező iroda Kft., Maglódi út.12/b, 1106 Budapest, HU;
(740) Szilágyi László, Fiľakovo, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236235
13.12.2013
24.5.2023
909-2013
24.5.2013
3.9.2013
Kováčová Danica, Ing., Drotárska cesta 90, 811 02
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236236
13.12.2013
24.5.2023
911-2013
24.5.2013
3.9.2013
Ján Cibulka - CIBI, Nový Perješ 219/62, 946 32
Marcelová, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236237
13.12.2013
24.5.2023
917-2013
24.5.2013
3.9.2013
ST. NICOLAUS, a. s., Ul. 1. mája 113, 031 28
Liptovský Mikuláš, SK;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236238
13.12.2013
27.5.2023
918-2013
27.5.2013
3.9.2013
Hromada Slavomír, Partizánska 270/7, 033 01
Liptovský Hrádok, SK;
(740) Janči Peter, JUDr., Liptovský Mikuláš, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236239
13.12.2013
28.5.2023
929-2013
28.5.2013
3.9.2013
Svet zdravia, a.s., Palisády 36, 811 06 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236240
13.12.2013
28.5.2023
935-2013
28.5.2013
3.9.2013
Adamov Jozef, Vajanského 16, 010 01 Žilina,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236241
13.12.2013
28.5.2023
938-2013
28.5.2013
3.9.2013
AQUA LIFE s.r.o., Kuzmányho 7, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236242
13.12.2013
29.5.2023
944-2013
29.5.2013
3.9.2013
Seidl Daniel, Nad topoly 403/18, Kolovraty, 103 00
Praha, CZ;
(740) Lapšanský Julián, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236243
13.12.2013
29.5.2023
950-2013
29.5.2013
3.9.2013
Ďuraj Miroslav, JUDr., Ing., Nad Plážou 4290/10,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) ATTORNEYS GROUP s.r.o., Banská Bystrica,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236244
13.12.2013
3.6.2023
966-2013
3.6.2013
3.9.2013
Cech strechárov Slovenska, Ivanská cesta 27,
821 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236245
13.12.2013
18.7.2023
979-2013
18.7.2013
3.9.2013
VIA MAGNA s.r.o., Nábrežná 2, 038 61 Vrútky, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236246
13.12.2013
18.7.2023
980-2013
18.7.2013
3.9.2013
VIA MAGNA s.r.o., Nábrežná 2, 038 61 Vrútky, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236247
13.12.2013
6.6.2023
994-2013
6.6.2013
3.9.2013
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a. s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236248
13.12.2013
5.6.2023
996-2013
5.6.2013
3.9.2013
Vámoš Richard, Dolná Seč 217, 935 31 Dolná
Seč, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236249
13.12.2013
7.6.2023
998-2013
7.6.2013
3.9.2013
Andriskin Monika, Mgr., Hlavná 67/64, 929 01
Veľké Dvorníky, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

236250
13.12.2013
7.6.2023
999-2013
7.6.2013

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2014 - SK (zapísané ochranné známky)
(442) 3.9.2013
(732) KLUB RYSY POPRAD - VYSOKÉ TATRY,
Jahodná 3304/11, 058 01 Poprad, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(220) 17.6.2013
(442) 3.9.2013
(732) SLÁVIA TRADE s. r. o., Františkánska 5, 040 01
Košice, SK;

236251
13.12.2013
11.6.2023
1011-2013
11.6.2013
3.9.2013
MEPS s.r.o., Zlaté Pole 67/17, 044 20 Malá Ida,
SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236252
13.12.2013
13.6.2023
1024-2013
13.6.2013
3.9.2013
BROWN-FORMAN CORPORATION, a Delaware corporation, 850 Dixie Highway, Louisville, Kentucky 40210-1091, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236253
13.12.2013
13.6.2023
1025-2013
13.6.2013
3.9.2013
BROWN-FORMAN CORPORATION, a Delaware corporation, 850 Dixie Highway, Louisville, Kentucky 40210-1091, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236254
13.12.2013
13.6.2023
1026-2013
13.6.2013
3.9.2013
Zamagro Plus, s. r. o., 1. mája 470/59, 061 01
Spišská Stará Ves, SK;
(740) Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.,
Poprad, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236255
13.12.2013
13.6.2023
1027-2013
13.6.2013
3.9.2013
Tapro Trading s. r. o., Chotusická 1079, 286 01
Čáslav - Nové Město, CZ;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava 1, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)

236256
13.12.2013
17.6.2023
1044-2013
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236257
13.12.2013
17.6.2023
1045-2013
17.6.2013
3.9.2013
SLÁVIA TRADE s. r. o., Františkánska 5, 040 01
Košice, SK;

236258
13.12.2013
17.6.2023
1046-2013
17.6.2013
3.9.2013
Triopharm s.r.o., Mudroňova 21, 040 01 Košice,
SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236259
13.12.2013
17.6.2023
1047-2013
17.6.2013
3.9.2013
Triopharm s.r.o., Mudroňova 21, 040 01 Košice,
SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236260
13.12.2013
18.6.2023
1051-2013
18.6.2013
3.9.2013
FRAMAGRO a.s., Chelčického 8, 506 01 Jičín - Staré Město, CZ;
(740) G. Lehnert, k. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236261
13.12.2013
19.6.2023
1053-2013
19.6.2013
3.9.2013
iDen Media s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236262
13.12.2013
19.6.2023
1054-2013
19.6.2013
3.9.2013
iDen Media s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra,
SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236263
13.12.2013
19.6.2023
1058-2013
19.6.2013
3.9.2013
DAPET s.r.o. Humenné, Mierová 34, 066 01 Humenné, SK;
(740) Kohut Peter, Ing., Michalovce, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236264
13.12.2013
19.6.2023
1065-2013
19.6.2013
3.9.2013
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236269
13.12.2013
21.6.2023
1080-2013
21.6.2013
3.9.2013
Ticketportal SK s.r.o., Radlinského 27, 811 07
Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

236270
13.12.2013
24.6.2023
1088-2013
24.6.2013
3.9.2013
Slávik Michal, Pod hájom 959/17, 018 41 Dubnica nad Váhom, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

236265
13.12.2013
21.6.2023
1072-2013
21.6.2013
3.9.2013
Rastislav Michálek - msemont, SNP 130, 908 73
Veľké Leváre, SK;
(740) Advokátska kancelária JUDr. Alexandra Karlíková, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236266
13.12.2013
21.6.2023
1073-2013
21.6.2013
3.9.2013
Rastislav Michálek - msemont, SNP 130, 908 73
Veľké Leváre, SK;
(740) Advokátska kancelária JUDr. Alexandra Karlíková, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236267
13.12.2013
21.6.2023
1074-2013
21.6.2013
3.9.2013
nolimit | DEVELOPERS, s.r.o., Kúpeľná 6663/6,
080 01 Prešov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236268
13.12.2013
21.6.2023
1075-2013
21.6.2013
3.9.2013
Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, SK;

236271
13.12.2013
25.6.2023
1094-2013
25.6.2013
3.9.2013
SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR;
ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava,
SK;

236272
13.12.2013
26.6.2023
1095-2013
26.6.2013
3.9.2013
Rusnák Roman, 29. augusta 95/102, 934 01 Levice, SK;
(740) Mičo Daniel, Mgr., Levice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236273
13.12.2013
26.6.2023
1096-2013
26.6.2013
3.9.2013
EL CAMINO VERDE s. r. o., Ke Koulce 917/7,
150 00 Praha, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236274
13.12.2013
26.6.2023
1097-2013
26.6.2013
3.9.2013
HANDYMAN s.r.o., Obchodná 30, 811 06 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236275
13.12.2013
26.6.2023
1098-2013
26.6.2013
3.9.2013
HANDYMAN s.r.o., Obchodná 30, 811 06 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236276
13.12.2013
27.6.2023
1101-2013
27.6.2013
3.9.2013
GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8,
064 01 Stará Ľubovňa, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236277
13.12.2013
27.6.2023
1105-2013
27.6.2013
3.9.2013
Štepka Stanislav, Klobučnícka 2/442, 811 01
Bratislava, SK;
(740) JNC Legal s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236278
13.12.2013
27.6.2023
1106-2013
27.6.2013
3.9.2013
TOP STORES s.r.o., Dopravná 5, 955 01 Topoľčany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236279
13.12.2013
28.6.2023
1110-2013
28.6.2013
3.9.2013
NEALKO ORAVAN, spol. s r. o., Priemyselná 392, 027 43 Podbiel, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236280
13.12.2013
28.6.2023
1111-2013
28.6.2013
3.9.2013
Maxpharma servis s.r.o., Kostelecká 879, 196 00
Praha - Čakovice, CZ;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

236281
13.12.2013
28.6.2023
1112-2013
28.6.2013
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(442) 3.9.2013
(732) Maxpharma servis s.r.o., Kostelecká 879, 196 00
Praha - Čakovice, CZ;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236282
13.12.2013
4.7.2023
1137-2013
4.7.2013
3.9.2013
Masica Miroslav, Ing., Zelená 4, 900 28 Ivanka
pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236283
13.12.2013
9.7.2023
1156-2013
9.7.2013
3.9.2013
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236284
13.12.2013
9.7.2023
1157-2013
9.7.2013
3.9.2013
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236285
13.12.2013
9.7.2023
1161-2013
9.7.2013
3.9.2013
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236286
13.12.2013
9.7.2023
1162-2013
9.7.2013
3.9.2013
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811
02 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236287
13.12.2013
9.7.2023
1163-2013
9.7.2013
3.9.2013
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236288
13.12.2013
9.7.2023
1164-2013
9.7.2013
3.9.2013
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236289
13.12.2013
9.7.2023
1165-2013
9.7.2013
3.9.2013
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236290
13.12.2013
9.7.2023
1166-2013
9.7.2013
3.9.2013
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236291
13.12.2013
9.7.2023
1167-2013
9.7.2013
3.9.2013
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236292
13.12.2013
10.7.2023
1171-2013
10.7.2013
3.9.2013
Rakár Filip, Bc., Studienka 600, 908 75 Studienka, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236293
13.12.2013
10.7.2023
1172-2013
10.7.2013
3.9.2013
Slezák Marián, Žabokreky 290, 038 40 Žabokreky, SK;
(740) Podhradská Miriam, JUDr., Martin, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

236294
13.12.2013
10.7.2023
1173-2013
10.7.2013

(442) 3.9.2013
(732) Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA, Májová 302, 980 42 Rimavská Seč, SK;
(740) Sitarčík Ján, JUDr., Lučenec, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236295
13.12.2013
10.7.2023
1174-2013
10.7.2013
3.9.2013
BIXICO-02 s.r.o., Letná 40, 040 01 Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236296
16.12.2013
5.3.2023
5161-2013
5.3.2013
3.9.2013
CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236297
16.12.2013
5.3.2023
5162-2013
5.3.2013
3.9.2013
CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236298
16.12.2013
5.3.2023
5163-2013
5.3.2013
3.9.2013
CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236299
16.12.2013
5.3.2023
5164-2013
5.3.2013
3.9.2013
CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

236300
16.12.2013
7.3.2023
5166-2013
7.3.2013
3.9.2013
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(732) E.X.A.T.A. - Group, a.s., Kukučínova 22, 831 03
Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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(442) 2.8.2013
(732) ENERGY & COMMODITIES, a.s., Šalviová 52,
821 01 Bratislava, SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

236301
16.12.2013
7.3.2023
5167-2013
7.3.2013
3.9.2013
Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove, 930 01 Veľké Blahovo, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236307
16.12.2013
11.5.2022
785-2012
11.5.2012
3.9.2013
SPPS, a.s., Nám. SNP 35, 814 20 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236308
16.12.2013
20.12.2022
1941-2012
20.12.2012
3.9.2013
ABICON Trade, spol. s r.o., Mišíkova 10, 811 06
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

236309
16.12.2013
4.10.2022
5670-2012
4.10.2012
3.9.2013
YMS, a. s., Hornopotočná 1, 917 01 Trnava, SK;
Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236310
16.12.2013
8.10.2022
5675-2012
8.10.2012
3.9.2013
Nová väčšina (Daniel Lipšic), Radvanská 46,
811 01 Bratislava, SK;

236302
16.12.2013
7.3.2023
5168-2013
7.3.2013
3.9.2013
Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove, 930 01 Veľké Blahovo, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

236303
16.12.2013
7.3.2023
5169-2013
7.3.2013
3.9.2013
AAA AUTO a.s., Husovo nám. 14, 253 01 Hostivice, CZ;
(740) Baláž Marián, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236304
16.12.2013
14.5.2023
5330-2013
14.5.2013
2.8.2013
ENERGY & COMMODITIES, a.s., Šalviová 52,
821 01 Bratislava, SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236305
16.12.2013
14.5.2023
5331-2013
14.5.2013
2.8.2013
ENERGY & COMMODITIES, a.s., Šalviová 52,
821 01 Bratislava, SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

236306
16.12.2013
14.5.2023
5332-2013
14.5.2013

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236311
16.12.2013
1.3.2023
314-2013
1.3.2013
3.9.2013
Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236312
16.12.2013
21.3.2023
463-2013
21.3.2013
3.9.2013
DRIVING ACADEMY, s.r.o., Orechová Potôň 800, 932 02 Orechová Potôň, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236313
16.12.2013
22.3.2023
469-2013
22.3.2013
3.9.2013
Multisound Japan s.r.o., Brezová 2247, 955 01
Topoľčany, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236314
16.12.2013
27.3.2023
548-2013
27.3.2013
3.9.2013
CBA SK, a.s., Tatranská 303, 017 01 Považská
Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236315
16.12.2013
27.3.2023
549-2013
27.3.2013
3.9.2013
CBA SK, a.s., Tatranská 303, 017 01 Považská
Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236316
16.12.2013
27.3.2023
550-2013
27.3.2013
3.9.2013
IMAGEWELL, s.r.o., Zochova 16, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236317
16.12.2013
28.3.2023
569-2013
28.3.2013
3.9.2013
Hrubošová Marcela, Ing., Mahenova 1637, 686 03
Staré Město, CZ;
(740) Mašek Jakub, Mgr. Ing., Praha 1, CZ;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236318
16.12.2013
22.4.2023
714-2013
22.4.2013
3.9.2013
Kizák Juraj, Ing., Trytova 1123/1, 198 00 Praha,
CZ;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236319
16.12.2013
25.4.2023
737-2013
25.4.2013
3.9.2013
PENET, s.r.o., Krátka 5, 010 08 Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236320
16.12.2013
3.5.2023
796-2013
3.5.2013
3.9.2013
PMU CZ, a.s., Chelčického 627, 413 01 Roudnice nad Labem, CZ;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236321
16.12.2013
3.5.2023
797-2013
3.5.2013
3.9.2013
PMU CZ, a.s., Chelčického 627, 413 01 Roudnice nad Labem, CZ;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236322
16.12.2013
3.5.2023
798-2013
3.5.2013
3.9.2013
PMU CZ, a.s., Chelčického 627, 413 01 Roudnice nad Labem, CZ;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(641)
(732)

236323
16.12.2013
26.11.2022
809-2013
26.11.2012
3.9.2013
011373214, 26.11.2012
Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, Pittsburgh, Pennsylvania 15205, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236324
16.12.2013
31.5.2023
957-2013
31.5.2013
3.9.2013
Topinka Peter, Ing. arch., Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza, SK;
(740) Priecel Martin, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236325
16.12.2013
31.5.2023
958-2013
31.5.2013
3.9.2013
Agentúra PLUS spol. s r.o., Staré Grunty 36,
841 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236326
16.12.2013
31.5.2023
959-2013
31.5.2013
3.9.2013
Karsay Peter, S. H. Vajanského 54, 940 79 Nové
Zámky, SK; Prezmetsky Radovan, Hlavná 167/6,
945 04 Komárno, SK;
(740) Moravčík Marcel, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236327
16.12.2013
3.6.2023
962-2013
3.6.2013
3.9.2013
CORWIN CAPITAL, a.s., Palisády 47, 811 06
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236328
16.12.2013
3.6.2023
963-2013
3.6.2013
3.9.2013
TOP CENTRUM, o.z., Turnianska 3099/5, 851 07
Bratislava - Petržalka, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236329
16.12.2013
5.6.2023
986-2013
5.6.2013
3.9.2013
SECORAMA s.r.o., Kresánkova 7/B, 841 05
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236330
16.12.2013
7.6.2023
1003-2013
7.6.2013
3.9.2013
REO AMOS SLOVAKIA, s. r. o., Rybničná 38S/10595, 831 07 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

236331
16.12.2013
7.6.2023
1004-2013
7.6.2013
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(442) 3.9.2013
(732) UniKnihy.sk, s.r.o., Hurbanova 595/23, 934 01
Levice, SK;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

236332
16.12.2013
10.6.2023
1008-2013
10.6.2013
3.9.2013
SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR;
ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236333
16.12.2013
12.6.2023
1014-2013
12.6.2013
3.9.2013
KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236334
16.12.2013
12.6.2023
1015-2013
12.6.2013
3.9.2013
KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236335
16.12.2013
12.6.2023
1018-2013
12.6.2013
3.9.2013
SENAPO, s. r. o., Priemyselná 280/39, 905 01
Senica, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236336
16.12.2013
24.6.2023
1087-2013
24.6.2013
3.9.2013
Telegrafia, a.s., Lomená 7, 040 01 Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236337
16.12.2013
9.7.2023
1158-2013
9.7.2013
3.9.2013
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236338
16.12.2013
9.7.2023
1159-2013
9.7.2013
3.9.2013
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236344
16.12.2013
16.7.2023
1235-2013
16.7.2013
3.9.2013
Direct Impact, s.r.o., Dunajská 25, 811 08 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236339
16.12.2013
9.7.2023
1160-2013
9.7.2013
3.9.2013
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

236345
16.12.2013
17.7.2023
1237-2013
17.7.2013
3.9.2013
Regec František, Pšeničná 9, 040 01 Košice, SK;
Bee Mark s.r.o., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236340
16.12.2013
12.7.2023
1189-2013
12.7.2013
3.9.2013
Úrek Ján, Kopanice 880, 966 61 Hodruša-Hámre, SK; Nemec Peter, Pri Bielom kríži 17, 831 02
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236346
16.12.2013
18.7.2023
1251-2013
18.7.2013
3.9.2013
Black Apple s.r.o., Páričkova 18, 821 08 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236341
16.12.2013
16.7.2023
1231-2013
16.7.2013
3.9.2013
Pivovar Popper, s.r.o., S. Sakalovej 476, 014 01
Bytča, SK;
(740) KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelária,
s.r.o., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236342
16.12.2013
16.7.2023
1232-2013
16.7.2013
3.9.2013
Pivovar Popper, s.r.o., S. Sakalovej 476, 014 01
Bytča, SK;
(740) KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelária,
s.r.o., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236343
16.12.2013
16.7.2023
1233-2013
16.7.2013
3.9.2013
Pivovar Popper, s.r.o., S. Sakalovej 476, 014 01
Bytča, SK;
(740) KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelária,
s.r.o., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236348
16.12.2013
7.3.2023
5170-2013
7.3.2013
3.9.2013
AAA AUTO a.s., Husovo nám. 14, 253 01 Hostivice, CZ;
(740) Baláž Marián, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236349
16.12.2013
25.3.2023
5202-2013
25.3.2013
3.9.2013
KOMUNIKÁCIA s.r.o., Vyšehradská 5, 851 06
Bratislava, SK;

236350
16.12.2013
12.4.2023
5245-2013
12.4.2013
3.9.2013
MX Slovakia s. r. o., Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, SK;
(740) SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2014 - SK (zapísané ochranné známky)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236351
16.12.2013
12.4.2023
5246-2013
12.4.2013
3.9.2013
MX Slovakia s. r. o., Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, SK;
(740) SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236352
16.12.2013
12.4.2023
5250-2013
12.4.2013
3.9.2013
Kimerling Stanislav, Ing., Zadunajská 1, 851 01
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236353
16.12.2013
19.4.2023
5276-2013
19.4.2013
3.9.2013
FROMAGERIES BEL SA, 16 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, FR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236354
16.12.2013
26.4.2023
5286-2013
26.4.2013
3.9.2013
2muse, s.r.o., Záborského 45, 831 03 Bratislava,
SK;
(740) STEFANKOVA | law office s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236355
16.12.2013
26.4.2023
5287-2013
26.4.2013
3.9.2013
2muse, s.r.o., Záborského 45, 831 03 Bratislava,
SK;
(740) STEFANKOVA | law office s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236356
16.12.2013
26.4.2023
5289-2013
26.4.2013
3.9.2013
MIXIN s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 62 Praha,
CZ;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

185

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236357
16.12.2013
29.4.2023
5292-2013
29.4.2013
3.9.2013
Szmrecsányi Tomáš, Mgr., Ph.D, Pečnianska 27,
851 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236358
16.12.2013
2.5.2023
5296-2013
2.5.2013
3.9.2013
DREPAS s.r.o., Vieska Bezdedov 113, 020 01
Púchov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236359
16.12.2013
6.5.2023
5319-2013
6.5.2013
3.9.2013
Holec Kristián, Ing., Drotárska cesta 1, 811 04
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236360
16.12.2013
15.5.2023
5337-2013
15.5.2013
3.9.2013
Lui Zhiwei, M. R. Štefánika 2618, 022 01 Čadca, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236361
16.12.2013
16.5.2023
5340-2013
16.5.2013
3.9.2013
Věžička s. r. o., Náměstí Republiky 369, 746 01
Opava - Město, CZ; Kolek Tomáš, MgA., Opavská 147a, 747 21 Kravaře, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236362
16.12.2013
22.5.2023
5357-2013
22.5.2013
3.9.2013
MOZYTA, s. r. o., Švabinského 22, 851 01 Bratislava - Petržalka, SK;

186
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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236363
16.12.2013
22.5.2023
5358-2013
22.5.2013
3.9.2013
Somorovský Matúš, Myslenická 253, 902 01
Pezinok, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236364
16.12.2013
23.5.2023
5359-2013
23.5.2013
3.9.2013
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236365
16.12.2013
24.5.2023
5360-2013
24.5.2013
3.9.2013
Baranovič Michal, Holíčska 6, 851 05 Bratislava, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236366
16.12.2013
30.5.2023
5377-2013
30.5.2013
3.9.2013
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236367
16.12.2013
30.5.2023
5378-2013
30.5.2013
3.9.2013
J&T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária RELEVANS, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236368
16.12.2013
30.5.2023
5379-2013
30.5.2013
3.9.2013
J&T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária RELEVANS, s.r.o., Bratislava, SK;

236369
16.12.2013
31.5.2023
5381-2013
31.5.2013
3.9.2013
MAGIC PRODUCTION s.r.o., Starhradská 10,
851 05 Bratislava, SK;

236370
16.12.2013
31.5.2023
5384-2013
31.5.2013
3.9.2013
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.,
Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

236371
16.12.2013
31.5.2023
5385-2013
31.5.2013
3.9.2013
Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha,
Dolní Měcholupy, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236372
16.12.2013
5.6.2023
5392-2013
5.6.2013
3.9.2013
Kozačenko Vladimír, Ing., Júlová 12, 831 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236373
16.12.2013
5.6.2023
5394-2013
5.6.2013
3.9.2013
TOOLS FACTORY, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236374
16.12.2013
7.6.2023
5395-2013
7.6.2013
3.9.2013
Maštena Michal, JUDr., Fraňa Kráľa 16, 811 05
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236375
16.12.2013
10.6.2023
5398-2013
10.6.2013
3.9.2013
Vnímavé hračky k. s., Žatevná 10, 841 01 Bratislava, SK;
(740) TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236376
16.12.2013
10.6.2023
5399-2013
10.6.2013
3.9.2013
Vnímavé hračky k. s., Žatevná 10, 841 01 Bratislava, SK;
(740) TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236377
16.12.2013
12.6.2023
5404-2013
12.6.2013
3.9.2013
Leonardo technology s.r.o., Hlohovec 37, 691 43
Hlohovec, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

236378
16.12.2013
13.6.2023
5405-2013
13.6.2013
302013032900.7
17.5.2013
DE
3.9.2013
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236379
16.12.2013
14.6.2023
5415-2013
14.6.2013
3.9.2013
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

236380
16.12.2013
17.6.2023
5417-2013
17.6.2013
3.9.2013
NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236381
16.12.2013
24.6.2023
5426-2013
24.6.2013
3.9.2013
Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 21
Karlovy Vary, CZ;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236382
16.12.2013
24.6.2023
5427-2013
24.6.2013
3.9.2013
Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 21
Karlovy Vary, CZ;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236383
16.12.2013
24.6.2023
5428-2013
24.6.2013
3.9.2013
VÍNO NITRA, spol. s r. o., Dolnozoborská 14,
949 01 Nitra, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236384
16.12.2013
25.6.2023
5429-2013
25.6.2013
3.9.2013
Dvořák Jan, Ing., Fischerova 690/23, 779 00 Olomouc - Nové Sady, CZ;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236385
16.12.2013
27.6.2023
5441-2013
27.6.2013
3.9.2013
Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, Indiana 46268, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236386
16.12.2013
4.7.2023
5459-2013
4.7.2013
3.9.2013
M & L Hardcorrect spoločnosť s r.o., Tvarožkova 13, 811 03 Bratislava, SK;
(740) HLBV s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236389
16.12.2013
8.11.2022
1670-2012
8.11.2012
4.2.2013
ALPHAMEDIA s.r.o., Adamiho 3, 841 05 Bratislava, SK;
(740) Messinger Ľubomír, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236390
16.12.2013
22.10.2022
5734-2012
22.10.2012
2.1.2013
Gallová Lenka, Clementisova 664/6, 911 01 Trenčín, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236391
16.12.2013
22.10.2022
5733-2012
22.10.2012
2.1.2013
Gallová Lenka, Clementisova 664/6, 911 01 Trenčín, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

236392
16.12.2013
15.12.2021
2137-2011
15.12.2011
6.8.2012
Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH;
Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236396
30.12.2013
5.2.2020
5056-2010
5.2.2010
7.5.2010
Evol agency, s.r.o., Mraziarenská 15, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária JANČO A PARTNERI,
s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236402
31.12.2013
13.5.2023
837-2013
13.5.2013
2.8.2013
UNIMED PHARMA, spol. s r. o., Oriešková 11,
821 05 Bratislava, SK;
(740) Tencerová Miroslava, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236403
31.12.2013
28.5.2023
939-2013
28.5.2013
3.9.2013
SOFTIP, a. s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236405
31.12.2013
17.1.2023
87-2013
17.1.2013
3.5.2013
en bloc solutions, s.r.o., Ďurkova 25, 949 01 Nitra, SK;
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Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

1558-2007
2347-2008
1984-2011
5444-2011

236388
236198
236397
236398

5636-2011
1103-2012
995-2013

236399
236387
236404

5058-2013
5285-2013
5344-2013

236347
236395
236400

5345-2013
5401-2013
5402-2013

236401
236393
236394

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

236198
13.12.2013
31.12.2018
2347-2008
31.12.2008
5.6.2009
28
28 - Jarmočná manéž (lunapark); horské dráhy
(lunapark, zábavné parky); šmykľavky; zariadenia na telesné cvičenia; zariadenia (rampy) na
extrémne športy (ako napr. skejtbording, kolieskové korčuľovanie, extrémna cyklistika).

(540) TATRABOB
(732) TATRALIFT a.s., Poľná 4, 060 01 Kežmarok,
SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

236347
16.12.2013
23.4.2023
5058-2013
23.4.2013
2.7.2013
12, 35, 37, 39
12 - Vozidlá; automobily; elektromobily; motory do pozemných vozidiel; časti a príslušenstvo
vozidiel zahrnuté v triede 12; automobilové podvozky; automobilové strechy; karosérie vozidiel;
kapoty na vozidlá; kolesá vozidiel; pneumatiky;
blatníky; nápravy vozidiel; čelné sklá; okenné
tabule na okná automobilov; dvere na vozidlá; sedadlá automobilov; čalúnenie automobilov; autopoťahy; bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; volanty vozidiel; klaksóny vozidiel;
brzdy vozidiel; prevodovky a prevody do pozemných vozidiel; nárazníky vozidiel; automobilové reťaze; smerovky na vozidlá; spätné zrkadlá; stierače; tlmiče automobilov.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
s tovarmi v triede 12; predvádzanie tovaru; marketing; prezentácia výrobkov v komunikačných
médiách pre maloobchod; poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné rady spotrebiteľom; reklamná inzertná a propagačná činnosť; organizovanie výstav, veľtrhov, koncertov, večierkov, prezentácií, súťaží a módnych
prehliadok na obchodné a reklamné účely; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triedach 35, 37 a 39.
37 - Servis, údržba, opravy, čistenie, leštenie a mazanie vozidiel a ich častí; autoservisy (údržba,
opravy a tankovanie); inštalačné služby v oblasti
vozidiel.
39 - Prenájom automobilov.

(540) MINI RAY
(732) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,
Petuelring 130, 80809 Munich, DE;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

236387
16.12.2013
9.7.2022
1103-2012
9.7.2012
5.11.2012
1, 5
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; nespracované umelé živice, nespracované plasty;
pôdne hnojivá; zmesi do hasiacich prístrojov;
prípravky na kalenie a zváranie kovov; chemické látky na konzervovanie potravín; triesloviny;
lepidlá a spojivá pre priemysel.
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne
potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske účely, potraviny pre dojčatá; potravinové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov
a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.

(540)

(732) FRAMER s.r.o., Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

236388
16.12.2013
21.8.2017
1558-2007
21.8.2007
7.1.2008
35, 41, 43, 44
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; maloobchodné služby so športovými odevmi, športovou obuvou, telocvičnými a športovými potrebami, potravinami a nápojmi; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; organizovanie a usporadúvanie kultúrnych a spoločenských
podujatí na reklamné a obchodné účely; obchodné sprostredkovanie uvedených služieb
v triede 41; obchodné sprostredkovanie uvedených služieb v triede 43.
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41 - Kultúrna, zábavná a vzdelávacia činnosť;
organizovanie výstav na vzdelávacie, kultúrne
a zábavné účely; organizovanie živých vystúpení; služby na oddych a rekreáciu; organizovanie
a usporadúvanie kultúrnych a spoločenských
podujatí; poradenské, konzultačné a informačné
služby týkajúce sa uvedených služieb; vydávanie periodických a neperiodických publikácií;
činnosť cestovnej kancelárie v oblasti zábavy.
43 - Poskytovanie, prenájom prechodného ubytovania; stravovacie služby; penzióny; služby
hotelov; kaviarne; reštaurácie, jedálne; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce
sa uvedených služieb; činnosť cestovnej kancelárie v oblasti prechodného ubytovania a stravovania.
44 - Masérske a kozmetické služby; prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu; opatrovateľské služby; kadernícke salóny.

(540) ALVA
(732) HSL, s. r. o., Račianska 66, 832 64 Bratislava,
SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

236393
16.12.2013
10.6.2023
5401-2013
10.6.2013
3.9.2013
35, 36
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.
36 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti poisťovníctva a finančníctva; sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.

(540)

(591) červená, sivá, čierna
(732) CAPITOL, akciová spoločnosť, Rajská 15/A,
811 08 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

(540)

236394
16.12.2013
10.6.2023
5402-2013
10.6.2013
3.9.2013
35, 36
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.
36 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti poisťovníctva a finančníctva; sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.

CAPITOL ZODPOVEDNE
K BUDÚCNOSTI

(732) CAPITOL, akciová spoločnosť, Rajská 15/A,
811 08 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

236395
16.12.2013
26.4.2023
5285-2013
26.4.2013
3.9.2013
35
35 - Prieskum trhu; prieskum verejnej mienky;
reklama; marketingové štúdie; štatistické kompilácie; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
analýzy nákupných cien, analýzy veľkoobchodných cien.

(540)

(591) čierna, sivá, červená
(732) 2muse, s.r.o., Záborského 45, 831 03 Bratislava,
SK;
(740) STEFANKOVA | law office s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

236397
30.12.2013
24.11.2021
1984-2011
24.11.2011
4.6.2012
16, 20, 21, 32, 33
16 - Ceruzky; podložky pod pivové poháre; papierové obrusy; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); papierové podložky pod poháre; papierové servítky; obrúsky (papierové prestieranie).
20 - Reklamné, propagačné a informačné materiály z plastických hmôt.
21 - Pivové poháre; poháre, šálky, hrnčeky na
pitie; fľaše; otvárače na fľaše; cestovné fľaše;
papierové tácky; čaše; poháriky; poháriky papierové alebo z plastických hmôt; sklenené poháre.
32 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; sladové pivo; nealkoholické ovocné nápoje; prípravky na výrobu nápojov; príchute na výrobu
nápojov; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; prípravky na výrobu sýtenej vody; minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnych vôd; mušty; výťažky z chmeľu na výrobu
piva; sirupy na výrobu malinoviek; hroznový
mušt (nekvasený); nealkoholické nápoje; pastilky na výrobu šumivých nápojov; prášky na výrobu šumivých nápojov; sýtená voda; ovocné
nektáre; jablkový džús (nealkoholický); zázvorové pivo.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(540) Capital Regent
(732) Distrib Capital, s.r.o., Palárikova 25, 811 04 Bratislava, SK;
(740) OLEXOVA VASILISIN s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

236398
30.12.2013
21.6.2021
5444-2011
21.6.2011
3.12.2012
43, 44
43 - Služby barov a reštaurácií.
44 - Služby v oblasti starostlivosti o krásu a skrášľovanie vrátane salónov krásy a kozmetických
služieb, masáže.

(540) LaZUMBA
(732) SportsClub LaZumba, Šustekova 9, 851 04 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
10 (511)
(511)

236399
30.12.2013
6.10.2021
5636-2011
6.10.2011
485700
15.5.2011
CZ
4.1.2012
5, 29, 30
5 - Liečivá a liečivé prípravky veterinárne; zdravotnícke materiály patriace do tejto triedy; zubolekárske materiály patriace do tejto triedy; hygienické potreby na liečebné účely; farmaceutické, homeopatické a vitamínové prípravky tabletované alebo v prášku, alebo v mäkkých tobolkách, alebo v tvrdých želatínových tobolkách; liečivé čaje; dietetické prípravky na liečebné účely; potravinové doplnky na liečebné
účely patriace do tejto triedy vrátane doplnkov
potravy slúžiacich na posilnenie imunity organizmu a na zlepšenie fyzického zdravia.
29 - Potravinové doplnky patriace do tejto triedy
(nie na liečebné účely) obsahujúce látky živočíšneho pôvodu.
30 - Potravinové doplnky patriace do tejto triedy
(nie na liečebné účely) obsahujúce látky rastlinného pôvodu.

(540) EUCASOL
(732) VULM SK s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

236400
31.12.2013
16.5.2023
5344-2013
16.5.2013
3.9.2013
29, 30, 31, 32, 35
29 - Ovocné šaláty.
30 - Ovocné cukrovinky, ovocie v čokoláde, čerstvé
ovocie a bobule v čokoláde, ovocie v karameli.
31 - Čerstvé ovocie, kytice z čerstvého ovocia
a bobúľ, ovocné kytice, čerstvé ovocie a bobule
naaranžované ako kytica.
32 - Ovocné džúsy, ovocné šťavy, nealkoholické
ovocné nápoje.
35 - Maloobchodné služby s výrobkami z čerstvého ovocia a bobúľ, s výrobkami z čerstvého
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ovocia a bobúľ naaranžovaných ako kytice, s výrobkami z čerstvého ovocia a bobúľ v čokoláde,
s výrobkami z čerstvého ovocia v karameli.
(540)

(591) oranžová, zelená, svetlozelená
(732) YUKKA s.r.o., Radlinského 27, 811 07 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

236401
31.12.2013
16.5.2023
5345-2013
16.5.2013
3.9.2013
29, 30, 31, 32, 35
29 - Ovocné šaláty.
30 - Ovocné cukrovinky, ovocie v čokoláde, čerstvé
ovocie a bobule v čokoláde, ovocie v karameli.
31 - Čerstvé ovocie, kytice z čerstvého ovocia
a bobúľ, ovocné kytice, čerstvé ovocie a bobule
naaranžované ako kytica.
32 - Ovocné džúsy, ovocné šťavy, nealkoholické
ovocné nápoje.
35 - Maloobchodné služby s výrobkami z čerstvého ovocia a bobúľ, s výrobkami z čerstvého
ovocia a bobúľ naaranžovaných ako kytice, s výrobkami z čerstvého ovocia a bobúľ v čokoláde,
s výrobkami z čerstvého ovocia v karameli.

(540) YUKKA
(732) YUKKA s.r.o., Radlinského 27, 811 07 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

236404
31.12.2013
6.4.2022
995-2013
6.4.2012
3.9.2013
3
3 - Mydlá; voňavky, éterické oleje, kozmetika,
prípravky na čistenie zubov, dezodoranty, krémy a mlieka na opaľovanie, prípravky po opaľovaní, krémy a samoopaľovacie mlieka; krémy
na holenie a prípravky po holení; prípravky na
starostlivosť o vlasy a vlasové kondicionéry,
šampóny, balzamy a gély na vlasy; prípravky na
umývanie tváre, krémy na tvár, telové krémy
a oleje, prípravky na intímnu hygienu, mastencový prášok (toaletný púder), prípravky na líčenie, lesky na nechty, laky na nechty a odlakovače na nechty, peny do kúpeľa a sprchové gély.

(540)

(641) 010791804, 6.4.2012
(732) MIRATO S.P.A., Strada Provinciale Est Sesia,
I-28064 Landiona (Novara), IT;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
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Obnovené ochranné známky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

11
336
434
2289
2289B
3432
31205
1656-93
1658-93
1713-93
1806-93
1807-93
1870-93
1871-93
1872-93
1944-93
1945-93

106817
110858
151406
110859
110859B
91301
155799
174451
179261
176399
180623
178640
177837
177290
177291
177023
177025

1946-93
2075-93
2136-93
2165-93
2204-93
1357-94
1386-94
1387-94
1388-94
1389-94
1390-94
1391-94
1392-94
2544-94A
3235-2002
656-2003
2314-2003

177024
178134
181951
185337
178893
180069
180471
180643
180644
180645
180646
180647
180648
197041A
205265
206213
209320

2560-2003
2592-2003
2616-2003
2649-2003
2761-2003
2762-2003
2782-2003
2787-2003
2877-2003
3031-2003
3032-2003
3103-2003
3153-2003
3166-2003
3174-2003
3190-2003
3212-2003

209869
207828
208627
209027
205473
209329
208649
208654
208680
208517
208518
207673
208548
206260
208887
210275
209057

3261-2003
3310-2003
3357-2003
3358-2003
3375-2003
3391-2003
3394-2003
3416-2003
3462-2003
3537-2003
3660-2003
3681-2003
3761-2003
92-2004

219398
208423
205962
205963
209166
208564
208927
208939
208944
209250
208701
208570
219065
214447

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

91301
3.10.1934
3.10.2014
3.10.2024
3432
3.10.1934
3
Kozmetické prípravky.

(540) Cobra
(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

106817
26.2.1924
26.2.2014
26.2.2024
11
26.2.1924
17, 19
Kamene, umelé kamene a tovar z nich vyrobený, cement, vápno, kýz, sadra, pokrývačský materiál, bridlica, umelá bridlica, azbest.

(540)

(732) Cembrit a.s., Lidická 302, 266 38 Beroun - Závodí, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

110858
15.12.1923
15.12.2013
15.12.2023
336
15.12.1923
6, 7, 8, 9, 13
Kovy a kovové súčasti v hrubom, poloopracovanom a opracovanom stave, kovový tovar, nástroje, prístroje a stroje všetkých druhov, zbrane,
strelivo a výzbroj všetkých druhov.

(540)

(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám.
837/11, 110 00 Praha, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
10 (511)
(511)

110859
15.12.1923
15.12.2013
15.12.2023
2289
15.12.1923
6, 7, 8, 9
6 - Kovy a kovové súčiastky v hrubom, polospracovanom a opracovanom stave, kovový tovar.
7 - Stroje všetkých druhov s výnimkou parných
turbín, ich súčastí a príslušenstva, najmä povrchových kondenzátorov, tepelných výmenníkov a ohrievačov napájacej vody, turbogenerátorov, elektrických generátorov.
8 - Nástroje všetkých druhov v tejto triede.
9 - Prístroje všetkých druhov v tejto triede s výnimkou elektrotechnických prístrojov.
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(540)

(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám.
837/11, 110 00 Praha, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
10 (511)
(511)
(540)

110859B
15.12.1923
15.12.2013
15.12.2023
2289B
9
9 - Elektrotechnické prístroje.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)
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174451
5.5.1995
17.9.2013
17.9.2023
1656-93
17.9.1993
9.8.1995
5
Farmaceutické výrobky, najmä diuretiká.

(540) ALDACTONE
(732) Riemser Pharma GmbH, An der Wiek 7, 17493
Greifswald, Insel Riems, DE;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176399
12.1.1996
27.9.2013
27.9.2023
1713-93
27.9.1993
3.4.1996
42
Služby hotelové a reštauračné.

(540) QUALITY HOTEL
(732) Choice Hotels International, Inc., 1 Choice Hotels Circle, Rockville, MD 20850, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(732) ŠKODA ELECTRIC a. s., Tylova 1/57, 301 28
Plzeň, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151406
16.1.1934
16.1.2014
16.1.2024
434
16.1.1934
20, 27
Čalúny vrátane žineniek a čalúnnických hmôt.

(540) Dunlopillo
(732) Dunlopillo Marketing GmbH, Birkenhainer Straße 77, 63450 Hanau/Main, DE;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

155799
24.4.1964
27.3.2014
27.3.2024
31205
27.3.1964
12
Lietadlá.

(732) AERO Vodochody AEROSPACE a.s., U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda - Dolínek, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177023
12.8.1996
29.10.2013
29.10.2023
1944-93
29.10.1993
6.11.1996
25, 28
Odevy, obuv, prikrývky hlavy, doplnky vrátane
rukavíc a športových tašiek.

(540) BUGABOO
(732) COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY,
14375 NW Science Park Drive, Portland, OR
97229, US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

177024
12.8.1996
29.10.2013
29.10.2023
1946-93
29.10.1993
6.11.1996
25, 28
Odevy, obuv, prikrývky hlavy, doplnky vrátane
rukavíc a športových tašiek.
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(732) COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY, 14375
NW Science Park Drive, Portland, OR 97229,
US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177025
12.8.1996
29.10.2013
29.10.2023
1945-93
29.10.1993
6.11.1996
25, 28
Odevy, obuv, prikrývky hlavy, doplnky vrátane
rukavíc a športových tašiek.

(540)

(540) FIVE ARROWS
(732) NM Rothschild & Sons Limited, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Veľkej Británie,
New Court St Swithin's Lane, Londýn EC4P 4DU,
GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177837
25.2.1997
19.10.2013
19.10.2023
1870-93
19.10.1993
7.5.1997
36
Služby v odbore poisťovníctva a financií, najmä
služby bankové, obchodno-bankové, finančný
manažment, finančné investície, financovanie,
správa majetku a zaisťovanie finančných zdrojov pre tretie osoby, služby v oblasti cenných
papierov a burzové kotačné služby.

(540)
(732) COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY, 14375
NW Science Park Drive, Portland, OR 97229,
US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177290
16.12.1996
19.10.2013
19.10.2023
1871-93
19.10.1993
5.3.1997
36
Služby v odbore poisťovníctva a financií, najmä
služby bankové, obchodno-bankové, finančný
manažment, finančné investície, financovanie,
správa majetku a zaisťovanie finančných zdrojov pre tretie osoby, služby v oblasti cenných
papierov a burzové kotačné služby.

(540) ROTHSCHILD
(732) NM Rothschild & Sons Limited, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Veľkej Británie,
New Court St Swithin's Lane, Londýn EC4P 4DU,
GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177291
16.12.1996
19.10.2013
19.10.2023
1872-93
19.10.1993
5.3.1997
36
Služby v odbore poisťovníctva a financií, najmä
služby bankové, obchodno-bankové, finančný
manažment, finančné investície, financovanie,
správa majetku a zaisťovanie finančných zdrojov pre tretie osoby, služby v oblasti cenných
papierov a burzové kotačné služby.

(732) NM Rothschild & Sons Limited, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Veľkej Británie,
New Court St Swithin's Lane, Londýn EC4P 4DU,
GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178134
21.10.1997
16.11.2013
16.11.2023
2075-93
16.11.1993
9.7.1997
14.1.1998
25
25 - Odevy, najmä džínsy, nohavice, košele, krátke nohavice, saká, klobúky a kravaty.

(540) RIDERS
(732) THE H. D. LEE COMPANY, INC., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Concord Plazza, 3411 Silverside Road, Wilmington,
US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

178640
22.11.1997
7.10.2013
7.10.2023
1807-93
7.10.1993
6.8.1997
4.2.1998
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7 (511) 5, 10
(511) 5 - Farmaceutické prípravky a látky, látky na
použitie pri príprave implantačných materiálov
na chirurgické, lekárske a dentálne účely, implantačné materiály na chirurgické, lekárske a dentálne účely.
10 - Chirurgické, lekárske a dentálne prístroje
a náradia.
(540) BIO-OSS
(732) Ed. Geistlich Söhne AG Für Chemische Industrie, Spoločná účastinná spoločnosť založená
podľa zákonov štátu Švajčiarsko, 6110 Wolhusen, CH;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178893
18.12.1997
29.11.2013
29.11.2023
2204-93
29.11.1993
10.9.1997
4.3.1998
5
5 - Liečivá, diagnostiká.

(540) HILARY
(732) DOLORGIET GmbH & Co. KG, Otto-von-Guericke Strasse 1, 53757 Sankt Augustin, DE;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179261
16.1.1998
20.9.2013
20.9.2023
1658-93
20.9.1993
8.10.1997
8.4.1998
38
38 - Vysielanie rozhlasovej stanice.

(540) ROZHLAS MARIA
(732) ASSOCIAZIONE RADIO MARIA, Via Milano 12, 22036 Erba CO, IT;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180069
17.3.1998
10.6.2014
10.6.2024
1357-94
10.6.1994
10.12.1997
3.6.1998
25
25 - Košele, blúzy, pulóvre, polokošele, tričká,
spodné tričká, svetre, bundy, kabáty, plášte, džínsy, nohavice, voľné nohavice, sukne, šaty, šály,
kravaty, vesty, rukavice, opasky, ponožky, klobúky, čapice a topánky.
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(540) UNIONBAY
(732) Seattle Pacific Industries, Inc., spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu Washington, 1633 Westlake Avenue N., Seattle, Washington 98109, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

180471
23.4.1998
15.6.2014
15.6.2024
1386-94
15.6.1994
14.1.1998
8.7.1998
3
3 - Kozmetické výrobky - deoparfumy.

(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180623
14.5.1998
7.10.2013
7.10.2023
1806-93
7.10.1993
4.2.1998
5.8.1998
11
11 - Chladiace boxy a pulty, najmä na použitie
v samoobsluhách a reštauračných zariadeniach.

(540) TRUE
(732) True Manufacturing Co. Inc., 2001. Terra Lane,
P.O. Box 970, O´Fallon Missouri, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180643
14.5.1998
15.6.2014
15.6.2024
1387-94
15.6.1994
4.2.1998
5.8.1998
3
3 - Kozmetické výrobky - deoparfumy.
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(540)

(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

180644
14.5.1998
15.6.2014
15.6.2024
1388-94
15.6.1994
4.2.1998
5.8.1998
3
3 - Kozmetické výrobky - deoparfumy.

(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

180645
14.5.1998
15.6.2014
15.6.2024
1389-94
15.6.1994
4.2.1998
5.8.1998
3
3 -Kozmetické výrobky - deoparfumy.

(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

180646
14.5.1998
15.6.2014
15.6.2024
1390-94
15.6.1994
4.2.1998
5.8.1998
3
3 - Kozmetické výrobky - deoparfumy.

(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180647
14.5.1998
15.6.2014
15.6.2024
1391-94
15.6.1994
4.2.1998
5.8.1998
3
3 - Pena na holenie, voda po holení, voda pred
holením, krém na holenie, balzam po holení, želé po holení, pánsky dezodorant, pánska kolínska voda, sprchový šampón.

(540)

(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180648
14.5.1998
15.6.2014
15.6.2024
1392-94
15.6.1994
4.2.1998
5.8.1998
3
3 - Deodoranty, laky na vlasy, parfumy.

(540) FLEUR
(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
9 (511)
(511)

181951
17.9.1998
23.11.2013
23.11.2023
2136-93
23.11.1993
3.6.1998
2.12.1998
7, 12
7 - Stroje pre mlynský a pekárenský priemysel.
12 - Laminátové spojlery, podhľady, strechy a doplnky na úžitkové vozidlá.
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(511) 3 - Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky;
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie
a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky; éterické oleje; vodičky na vlasy; zubné pasty; kozmetické prípravky okrem dezodoračných prostriedkov.
(540) FEMINA
(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(540)

(732) ZAKO, spol. s r. o., Bočná 149, 922 03 Vrbové,
SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

185337
24.5.1999
25.11.2013
25.11.2023
2165-93
25.11.1993
11.2.1999
6.8.1999
29, 30
29 - Hotové jedlá a polotovary pozostávajúce
v podstate z mäsa, mäsových a rybích výrobkov,
morských živočíchov, hydiny a diviny s prídavkom zeleniny, zemiakov, ryže, cestovín vrátane
plnených, strukovín, hríbov, upraveného ovocia
a omáčok; syr, polievky, rybacie výrobky vrátane výrobkov z morských živočíchov; všetky
uvedené výrobky tiež zmrazené; zmrazená zelenina.
30 - Pizza, cestoviny vrátane plnených v podstate
údeninou a/alebo mäsom, a/alebo syrom, a/alebo
ovocím, a/alebo zeleninou, a/alebo hríbmi; zákusky, najmä bagetky a na konzumáciu pripravené hrianky alebo chlebíčky obložené v podstate údeninou a/alebo mäsom, a/alebo syrom, a/alebo ovocím, a/alebo zeleninou; výrobky pekárske
a cukrárske; omáčky (vrátane šalátových); zmrzlina.

(540) Ristorante
(732) Oetker August, Dr., Nahrungsmittel KG, Lutterstrasse 14, 33 617 Bielefeld, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(442)
(450)
8 (511)

197041A
17.10.2001
26.10.2014
26.10.2024
2544-94A
14.1.1998
7.1.2002
3

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

205265
10.2.2004
12.11.2012
12.11.2022
3235-2002
12.11.2002
4.11.2003
4.5.2004
35, 41, 42
35 - Reklamné agentúry, dražby, hospodárske,
ekonomické predpovede, informácie v počítačových súboroch (vyhľadávanie pre zákazníkov),
informácie (podnikateľské alebo obchodné), marketingové štúdie, nábor zamestnancov, odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov), počítačové databázy (zbieranie údajov), počítačové databázy (zoraďovanie údajov),
podpora predaja (pre tretie osoby), predplatné
pre tretie osoby (zaobstarávanie), predvádzanie
tovaru, prenájom reklamného času vo všetkých
komunikačných médiách, prenájom reklamných
materiálov, prieskum verejnej mienky, prieskum
(obchodný), reklama, reklama (on line) na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných oznamov, uverejňovanie reklamných textov, testovanie (psychologické) za účelom výberu, vedenie kartoték v počítači, vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov, služby
zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby), informácie o možnostiach rekreácie, informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove
a vzdelávaní, organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania), poskytovanie elektronických publikácií on line, poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí, prekladateľské služby, rekreácia (služby pre
oddych), zverejňovanie textov okrem reklamných,
vydávanie (on line) kníh a časopisov v elektronickej forme.
42 - Aktualizovanie počítačových programov,
hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), inštalácia počítačových programov, licencie práv duševného vlastníctva, návrh počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie,
počítačové programy (zhotovovanie kópií), počítačový hardvér (poradenské služby), prenájom
počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov, prieskum v ob-
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lasti využitia počítačov, servis počítačových programov, tvorba softvéru, udržiavanie (vytváranie)
webových stránok pre zákazníkov.

(540)

(591) modrá, čierna, biela
(732) Porada Martin, Ing., Hálkova 9, 831 03 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

205473
4.3.2004
30.9.2013
30.9.2023
2761-2003
30.9.2003
2.12.2003
8.6.2004
29, 31, 35
29 - Konzervovaná, sušená, nakladaná, mrazená,
zaváraná, varená, tepelne spracovaná špargľa;
konzervované, sušené, nakladané, mrazené, zavárané, varené, tepelne spracované ovocie, zelenina alebo strukoviny; solené potraviny ako zemiakové hranolčeky, zemiakové lupienky; konzervy so zeleninou; ovocné a zeleninové šaláty
a šupky; konzervované záhradné bylinky; zeleninové polievky; kandizované ovocie; vývary;
prípravky na bujóny a vývary; paradajkový pretlak; plátky sušeného ovocia a zeleniny; ovocná
dreň; kompóty; ovocie naložené v alkohole; džemy, rôsoly; jedlé oleje a tuky; mliečne výrobky;
tukové a tukovo-zeleninové nátierky na chlieb.
31 - Čerstvá špargľa; čerstvé ovocie; čerstvá zelenina; čerstvé strukoviny; čerstvé zemiaky; čerstvé jablká; čerstvá cibuľa, pór; rastlinné semená; rastliny; sadenice; čerstvé šampiňóny; arašidy; čerstvé záhradné bylinky; citrusové ovocie;
čerstvé gaštany; jedlé korene; krmivo; potrava
a nápoje pre zvieratá; kukurica; obilie v nespracovanom stave.
35 - Sprostredkovanie obchodu s ovocím, zeleninou a potravinárskymi výrobkami, predovšetkým s uvedenými tovarmi; maloobchodné služby s ovocím a zeleninou; reklamné činnosti;
prieskum trhu; kancelárie zaoberajúce sa vývozom a dovozom; odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri
predaji ovocia, zeleniny a potravinárskych výrobkov; sprostredkovanie uvedených služieb.

(540) PRESSBURGER
(732) Estrella, a. s., Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02
Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

205962
6.5.2004
18.11.2013
18.11.2023
3357-2003
18.11.2003

(442)
(450)
8 (511)
(511)

3.2.2004
3.8.2004
19, 20, 40
19 - Drevené okná, drevené okenné rámy, drevené dvere, drevené zárubne, drevené interiérové dvere, okná vyrobené z drevených eurohranolov, dvere vyrobené z drevených eurohranolov.
20 - Záhradný nábytok ako sú altánky, lavice,
stoly, ploty, steny, kvetináče a ostatný exteriérový nábytok z tejto triedy.
40 - Tlaková impregnácia dreva, drevovýroba.

(540)

(732) ŠINKO - DREVOVÝROBA, s. r. o., Palmová 119/25, 851 10 Bratislava - Jarovce, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

205963
6.5.2004
18.11.2013
18.11.2023
3358-2003
18.11.2003
3.2.2004
3.8.2004
20, 40
20 - Záhradný nábytok ako sú altánky, lavice,
stoly, ploty, steny, kvetináče a ostatný exteriérový nábytok z tejto triedy.
40 - Tlaková impregnácia dreva, drevovýroba.

(540)

(732) ŠINKO - DREVOVÝROBA, s. r. o., Palmová 119/25, 851 10 Bratislava - Jarovce, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

206213
7.5.2004
14.3.2013
14.3.2023
656-2003
14.3.2003
3.2.2004
3.8.2004
35, 36, 42
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné poradenstvo; hospodárske ekonomické predpovede; marketingové štúdie; obchodné a podnikateľské informácie; kancelárie
zaoberajúce sa dovozom a vývozom; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií;
profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce.
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nej činnosti; organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie
výstav na obchodné a reklamné účely; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely
a podporu predaja; prenájom reklamných materiálov; reklama; on-line reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
42 - Grafický dizajn; vytváranie a udržiavanie
počítačových stránok (Web) pre zákazníkov.

36 - Finančné konzultačné služby.
42 - Štúdie technických projektov, projektová
činnosť.
(540) VADIAS
(732) VADIAS SMART FACTOR, s. r. o., Tehelná 78,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

206260
7.6.2004
28.10.2013
28.10.2023
3166-2003
28.10.2003
2.3.2004
8.9.2004
3
3 - Bieliace krémy na pokožku; kozmetické krémy; kozmetické prípravky; krémy na kožu; mydlá; odmasťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na použitie vo výrobnom procese; toaletné
prípravky; tuky na kozmetické účely; čistiace
prípravky.

(540) PHYTANOLA
(732) DeLUX - SM, s. r. o., 1. mája 939, 952 01 Vráble, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

207673
14.10.2004
24.10.2013
24.10.2023
3103-2003
24.10.2003
7.7.2004
3.1.2005
27
27 - Koberce vzorované a potlačované.

(591) zelená, zlatá, biela, čierna
(732) REVÚCKE KOBERCE SYNTETICKÉ, s. r. o.,
Priemyselná 306/9, 050 01 Revúca, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

207828
9.11.2004
16.9.2013
16.9.2023
2592-2003
16.9.2003
3.8.2004
4.2.2005
7, 35, 42
7 - Obrábacie stroje; rezacie stroje.
35 - Vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v oblasti obchod-
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(540)

(591) modrá, biela
(732) MicroStep, spol. s r.o., Vajnorská 158, 831 04
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208423
12.1.2005
12.11.2013
12.11.2023
3310-2003
12.11.2003
5.10.2004
1.4.2005
16, 35, 36, 39
16 - Brožúrky, časopisy, plagáty, tlačené reklamné materiály, periodické a neperiodické publikácie.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, administratívne služby, automatizované spracovanie dát,
obchodné alebo podnikateľské informácie, poradenské služby v oblasti obchodného alebo
podnikateľského riadenia, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií, sprostredkovanie
obchodu s tovarom, sprostredkovanie vyššie uvedených služieb v tejto triede, účtovníctvo, uverejňovanie reklamných textov, vedenie kartoték
v počítači, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Inkasovanie nájomného, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, oceňovanie
a odhady nehnuteľností, prenájom bytov, prenájom nehnuteľností, realitné kancelárie, správa
nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností,
sprostredkovanie vyššie uvedených služieb v tejto triede, vedenie nájomných domov.
39 - Prenájom miesta na parkovanie, služby parkovania automobilov, prenájom skladísk, prenájom garáží.
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(540)

(732) Belička Miroslav, Javorová 3, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208517
8.2.2005
20.10.2013
20.10.2023
3031-2003
20.10.2003
3.11.2004
5.5.2005
9, 42
9 - Meracie zariadenia (elektrické); monitorovacie počítačové programy; monitorovacie prístroje (elektrické); salinometre (prístroje na meranie
obsahu soli vo vode, pôde); meracie prístroje;
prístroje a systémy na monitorovanie chemického zloženia kvapalín, plynov a tuhých častíc;
prístroje a systémy na meranie výšky hladiny,
prietoku, tlaku, teploty.
42 - Výskum a vývoj v oblasti ekológie, ekologicko-technických prístrojov a zariadení.

(540)

(591) modrá, biela
(732) ECM ECO Monitoring, a. s., Nevädzová 5, 821 01
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208518
8.2.2005
20.10.2013
20.10.2023
3032-2003
20.10.2003
3.11.2004
5.5.2005
9, 42
9 - Meracie zariadenia (elektrické); monitorovacie počítačové programy; monitorovacie prístroje (elektrické); salinometre (prístroje na meranie
obsahu soli vo vode, pôde); meracie prístroje;
prístroje a systémy na monitorovanie chemického zloženia kvapalín, plynov a tuhých častíc;
prístroje a systémy na meranie výšky hladiny,
prietoku, tlaku, teploty.
42 - Výskum a vývoj v oblasti ekológie, ekologicko-technických prístrojov a zariadení.

(540) ECM
(732) ECM ECO Monitoring, a. s., Nevädzová 5, 821 01
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208548
8.2.2005
28.10.2013
28.10.2023
3153-2003
28.10.2003
3.11.2004
5.5.2005
20, 21
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby okrem nádob z drahých kovov alebo potiahnutých
drahými kovmi.

(540)

(591) červená
(732) DAMON-TRADE, s. r. o., Pečnianska 25, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Korbeľová Alexandra, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208564
8.2.2005
19.11.2013
19.11.2023
3391-2003
19.11.2003
78/252633
21.5.2003
US
3.11.2004
5.5.2005
9
9 - Stiahnuteľný počítačový softvér na správu
stolných počítačov.

(540) DESKTOP AUTHORITY
(732) Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas
78682, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208570
8.2.2005
16.12.2013
16.12.2023
3681-2003
16.12.2003
78/329263
18.11.2003
US
3.11.2004
5.5.2005
5
5 - Antipsychotické farmaceutické prípravky.

(540) ABILIFY DISCMELT
(732) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 Kanda
Tsukasa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, JP;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

(540) REALITY INDUSTRIES
(732) Belička Miroslav, Javorová 3, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

208649
9.2.2005
1.10.2013
1.10.2023
2782-2003
1.10.2003
3.11.2004
5.5.2005
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva a liehoviny.

(540) R TUZEMSKÝ
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62
Košice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

36 - Inkasovanie nájomného, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, oceňovanie
a odhady nehnuteľnosti, prenájom bytov, prenájom nehnuteľností, realitné kancelárie, správa
nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností,
sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede, vedenie nájomných domov.
39 - Prenájom miesta na parkovanie, služby parkovania automobilov, prenájom skladísk, prenájom garáží.

208627
9.2.2005
17.9.2013
17.9.2023
2616-2003
17.9.2003
3.11.2004
5.5.2005
12
12 - Motorové vozidlá a ich časti.

(732) CHRYSLER GROUP LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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208654
9.2.2005
2.10.2013
2.10.2023
2787-2003
2.10.2003
3.11.2004
5.5.2005
16, 35, 36, 39
16 - Brožúrky, časopisy, plagáty, tlačené reklamné materiály, periodické a neperiodické publikácie.
35 - Reklamná činnosť, rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zverejňovanie reklamných textov,
administratívne služby, automatizované spracovanie dát, obchodné alebo podnikateľské informácie, poradenské služby v oblasti obchodného
alebo podnikateľského riadenia, poradenstvo
v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede, účtovníctvo, uverejňovanie reklamných textov, vedenie kartoték
v počítači, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208680
9.2.2005
9.10.2013
9.10.2023
2877-2003
9.10.2003
3.11.2004
5.5.2005
35
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi.

(540) Dyna
(732) DYNA, s. r. o., Alekšince 231, 951 22 Alekšince, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

208701
22.2.2005
15.12.2013
15.12.2023
3660-2003
15.12.2003
3.11.2004
5.5.2005
30
30 - Horčica.

(732) Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG,
Ottobrunner Straße 45, 82008 Unterhaching, DE;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

208887
4.3.2005
29.10.2013
29.10.2023
3174-2003
29.10.2003
1.12.2004
2.6.2005
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8 (511) 16, 35, 36, 39
(511) 16 - Brožúrky, časopisy, plagáty, tlačené reklamné materiály, periodické a neperiodické publikácie.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, administratívne služby, automatizované spracovanie dát,
obchodné alebo podnikateľské informácie, poradenské služby v oblasti obchodného alebo
podnikateľského riadenia, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie uvedených
služieb v tejto triede, účtovníctvo, uverejňovanie
reklamných textov, vedenie kartoték v počítači,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, zbieranie údajov do počítačových databáz,
zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Inkasovanie nájomného, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, oceňovanie
a odhady nehnuteľnosti, prenájom bytov, prenájom nehnuteľností, realitné kancelárie, správa
nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností,
sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede, vedenie nájomných domov.
39 - Prenájom miesta na parkovanie, služby parkovania automobilov, prenájom skladísk, prenájom garáží.
(540)

(732) Belička Miroslav, Javorová 3, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208927
4.3.2005
20.11.2013
20.11.2023
3394-2003
20.11.2003
1.12.2004
2.6.2005
6, 7, 17, 19, 35, 37, 40
6 - Spojovací materiál kovový.
7 - Ložiská ako časti strojov, turbíny okrem turbín pre pozemné vozidlá.
17 - Izolačné hmoty, izolačné materiály, izolačná plsť, izolačné hmoty na báze stavebnej chémie.
19 - Nekovové stavebné materiály, mäkké strešné krytiny.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov.
37 - Stavebná činnosť, montáž hydroizolácií, tepelných a zvukových izolácií; rekonštrukcie stavieb a ich častí; odborné poradenstvo v oblasti
stavebníctva a izolácií.
40 - Výroba elektrickej energie.

(540) VATMEX
(732) VATMEX, s. r. o., Jelšová 1, 080 05 Prešov, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208939
4.3.2005
21.11.2013
21.11.2023
3416-2003
21.11.2003
1.12.2004
2.6.2005
16, 35, 36, 39
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske
potreby uvedené v triede 16, kancelárska technika uvedená v triede 16, náhradné diely v triede
16, príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené
v triede 16.
35 - Maloobchodné služby v oblasti strojárenského, stavebného a drevospracujúceho priemyslu, hutníckych materiálov, strojárskych výrobkov, strojov, strojných zariadení, drevárskych
výrobkov, nábytku, bytových doplnkov, stavebných materiálov, elektrospotrebičov, spotrebnej
elektroniky, skla, porcelánu, keramiky, železiarskych výrobkov, remeselníckych potrieb, armatúr a výrobkov z plastov, elektroinštalačného
materiálu, výpočtovej a kancelárskej techniky,
zdravotníckych materiálov, kožiarskeho tovaru,
papiera a papierenských výrobkov, kancelárskych potrieb, kníh, polygrafických výrobkov,
odevov, textilu, potravín, kozmetických výrobkov, čistiacich prostriedkov, farieb, lakov, hračiek, alkoholických a nealkoholických nápojov,
tabakových výrobkov, ovocia, zeleniny, poľnohospodárskych produktov, kvetov, ropy a ropných produktov, palív, olejov, pohonných hmôt,
kovov a kovových výrobkov, kamenárskych výrobkov, obrábacích strojov, stavebných strojov,
poľnohospodárskych strojov a náradia, dopravných prostriedkov, automobilov, s príslušenstvom
automobilov včítane súčiastok, s priemyselnými
olejmi a tukmi, s autosplyňovačmi, s mazacími
olejmi, s aglomerovanými výrobkami, s nábytkov,
s oknami, so zdrojmi svetla, sviečkami a knôtmi,
s kovmi a ich zliatinami, s kovovými výrobkami, so stavebnými materiálmi, s kovovým a nekovovým materiálom, so železiarskym tovarom,
s drobným železiarskym tovarom, s kovovými
potrubiami a rúrami, s bezpečnostnými schránkami, s kovovými rudami, so strojmi a obrábacími strojmi, s motormi a hnacími strojmi, so
súkolesiami a prevodmi a ich časťami, s poľnohospodárskou technikou a náradím, s liahňami,
s ručnými nástrojmi a ručným náradím, s prístrojmi na nahrávanie, so zariadeniami na osvetľovanie, vykurovanie, s papierom a výrobkami
z neho, s odevmi a obuvou, s gumou a výrobkami z gumy, s plastami a výrobkami z plastov,
s tapetami, s kožou a výrobkami z kože, so sklom
a s výrobkami zo skla a porcelánu, s textíliami
a textilnými výrobkami, s potravinami rastlinného aj živočíšneho pôvodu, so zeleninou a inými
záhradnými produktmi, určenými na spotrebu
alebo konzervovanie, s plodinami neupravenými
nijakým spôsobom na priamu spotrebu, so živými zvieratami a s potravou pre ne, s nealkoholickými aj alkoholickými nápojmi, s tabakom
a potrebami pre fajčiarov, s prípravkami na čistenie, s toaletnými prípravkami, s elektrickými
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prístrojmi a zariadeniami pre domácnosť, so zariadeniami na varenie, chladenie a sušenie, so zabezpečovacími zariadeniami proti odcudzeniu;
činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov,
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, aranžovanie výkladov, inzertné činnosti, prieskum
trhu, prieskum verejnej mienky, obchodné prieskumy, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo.
36 - Finančné poradenstvo, služby v oblasti finančníctva, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, konateľstvo, jednateľstvo, lízing, správa nehnuteľností, realitné kancelárie, prenájom kancelárskych priestorov.
39 - Automobilová a kamiónová preprava, nákladná doprava, osobná doprava, doručovanie
tovaru, kuriérske služby, sprostredkovanie prepravy, prenájom automobilov.
(540)

(732) ATOMIA s.r.o., Južná trieda 31, 040 03 Košice,
SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208944
4.3.2005
27.11.2013
27.11.2023
3462-2003
27.11.2003
1.12.2004
2.6.2005
1
1 - Priemyselné hnojivá na použitie v poľnohospodárstve.

(540) NUTRIENT EXPRESS
(732) Miller Chemical & Fertilizer Corporation, 120
Radio Road, Hanover, Pennsylvania 17331, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209027
7.4.2005
19.9.2013
19.9.2023
2649-2003
19.9.2003
3.1.2005
1.7.2005
18, 24, 25
18 - Koža, imitácia kože, výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach, kožená galantéria a galantéria z imitácie kože, kožušiny
a imitácie kožušín a výrobky z týchto materiálov
nezahrnuté v iných triedach, galantéria z kožušín a galantéria z imitácie kožušín.
24 - Tkaniny napodobňujúce kožu a kožušiny
a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných
triedach.

203

25 - Odevy a odevné doplnky, kožušinové a kožené odevy a odevné doplnky, odevy a odevné
doplnky s imitáciou kože a kožušín, obuv, bielizeň, spodná bielizeň.
(540)

(732) KARA Trutnov, a. s., Bohuslavická 84, 541 03
Trutnov, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209057
7.4.2005
31.10.2013
31.10.2023
3212-2003
31.10.2003
3.1.2005
1.7.2005
34
34 - Tabak, najmä tabak v surovom stave, fajkový tabak, tabakové výrobky, najmä cigary, potreby pre fajčiarov, zápalky.

(540) BLACK & WILD
(732) John Middleton Co., 6603 West Broad Street,
Richmond, VA 23230, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209166
8.4.2005
18.11.2013
18.11.2023
3375-2003
18.11.2003
3.1.2005
1.7.2005
35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44
35 - Prenájom kancelárskeho zariadenia.
36 - Finančné služby v oblasti zúčtovania elektronických platieb, najmä elektronického spracovania a prevodu platobných údajov účtov,
kreditné karty, finančné a obchodné úvery, hypotekárne a spotrebiteľské úvery; poisťovacie
služby, najmä životné poistenie, poistenie domov a domácností, poistenie nájomcov, poistenie obchodných majetkov, poistenie automobilov a iných motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti osôb a podnikateľov, lízing kancelárskeho zariadenia, lízing telekomunikačných
zariadení, najmä telefónnych a faxových prístrojov, lízing motorových vozidiel, lodí a lietadiel,
lízing továrenského zariadenia, lízing zariadení
používaných v zábavných parkoch, lízing audiovideoprístrojov, lízing fotografických prístrojov,
lízing počítačového hardvéru a softvéru, lízing
lekárenského zariadenia.
38 - Prenájom telekomunikačných zariadení, najmä telefónnych a faxových prístrojov.
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39 - Prenájom motorových vozidiel, lodí a lietadiel.
40 - Prenájom továrenského zariadenia
41 - Prenájom zariadení používaných v zábavných parkoch; prenájom audio-videoprístrojov;
prenájom fotografických prístrojov.
42 - Prenájom počítačového hardvéru a softvéru.
44 - Prenájom lekárskeho zariadenia.

(540) SONY
(732) SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209250
11.4.2005
2.12.2013
2.12.2023
3537-2003
2.12.2003
3.1.2005
1.7.2005
7, 16, 37
7 - Tlačiarenské stroje, stroje na potlač výrobkov sieťotlačou, tampónovou tlačou, ink-jetom,
laserovou tlačou, termotransférovou tlačou, etiketovacie stroje, stroje pre kníhviazačský priemysel; súčasti uvedených strojov patriace do tejto triedy.
16 - Ručné etiketovacie prístroje, kancelárske
stroje a prístroje na viazanie kníh a tlačovín.
37 - Montáž, servis a opravy strojov a zariadení
uvedených v triedach 7 a 16.

(540)

(732) Leonardo technology s.r.o., Ulička 37, 691 43 Hlohovec, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209320
9.5.2005
15.8.2013
15.8.2023
2314-2003
15.8.2003
193981
17.7.2003
CZ
4.2.2005
4.8.2005
6, 7, 8, 9, 12, 16, 35, 37, 40, 41, 42
6 - Presné kovové výlisky a presné strojové výrobky patriace do triedy 6.
7 - Lisovacie, nastavovacie, montážne, transportné, manipulačné nástroje, elektrické zváračky ako stroje, prípravky a zariadenia pre strojárstvo, najmä pre automobilový priemysel vrátane
referenčných a nominálnych výrobkov a dielov,
presné strojové zariadenia, presné kovové výlisky a presné strojové výrobky patriace do triedy 7.

8 - Lisovacie nástroje na výrobu výliskov z plechu, zváracie horáky na plyn, zváracie prístroje
na plyn, presné kovové výlisky a presné strojové
výrobky patriace do triedy 8.
9 - Zariadenia a prístroje vedecké, fotografické,
optické, kinematografické, na meranie, kontrolu
a signalizáciu, pre vedu, techniku a priemysel,
meracie a kontrolné prípravky, referenčné a nominálne prípravky, tiež kubingy a meisterboky
pre strojársky, automobilový a letecký priemysel, napr. na presné polohovanie a ustanovenie
dielov, ich tvarovej presnosti a stálosti, dátové
kontrolné modely na kontrolu navrhnutých dielov pre strojárstvo, automobilový a letecký
priemysel, nosiče záznamov zvukových, optických a dátových, počítače a výpočtová technika
vrátane periférnych zariadení k nim, servery,
grafické stanice, hardvér a softvér, telekomunikačná technika, napr. telefóny a prenosné telefóny, faxy, fotoaparáty a kamery vrátane digitálnych, fotokopírky, všetko vybavenie a príslušenstvo k týmto zariadeniam, prístrojom a výrobkom obsiahnuté v triede 9, vybavenie pre
DTP štúdiá patriace do triedy 9, softvér na mobilné telefóny, zariadenia na elektrické zváranie.
12 - Transportné vozíky a zariadenia, napr. na
manipuláciu a skladovanie meracích a kontrolných prípravkov, presné kovové výlisky a presné strojové výrobky patriace do triedy 12.
16 - Kancelárska technika patriaca do triedy 16,
písacie stroje.
35 - Konzultačná činnosť v oblasti riadenia firemných procesov vrátane implementácie systémov na ich riadenie.
37 - Zariaďovanie, montáž, údržba, opravy a servis výpočtovej a kancelárskej techniky, telekomunikačných zariadení a počítačových sietí a zariadení, prístrojov, nástrojov a výrobkov vyššie
uvedených v triede 6, 7, 9, a 16, poradenstvo
v oblasti zariaďovania, montáže, údržby, opravy
a servisu výpočtovej a kancelárskej techniky, telekomunikačných zariadení a počítačových sietí
a zariadení, prístrojov, nástrojov a výrobkov
vyššie uvedených v triede 6, 7, 9, a 16.
40 - Presná strojová výroba na zákazku ako
služba pre tretie osoby, presná výroba výliskov
na zákazku ako služba pre tretie osoby.
41 - Školiaca činnosť v oblasti riadenia firemných procesov vrátane implementácie systémov
na ich riadenie, vzdelávacia činnosť v oblasti
výpočtovej techniky, školenia v oblasti operačných systémov a ich správy, školenia v oblasti
práce s grafickými programami, najmä na projekčnú činnosť, poradenstvo v oblasti týchto
školiacich činností.
42 - Tvorba, vývoj, sprostredkovanie inštalácie
softvéru vrátane jeho aktualizácie, programátorská činnosť, tvorba a vývoj databázových, internetových a sieťových aplikácií, technická podpora on-line užívateľom výpočtovej a telekomunikačnej techniky, počítačová grafika, výskumná, vývojová, konštrukčná, inžinierska, projektová činnosť v oblasti výpočtovej techniky a strojárstva, najmä pre automobilový a letecký priemysel, riešenie podpory komplexných riešení
vývoja a vývojových reťazcov, tvorba výkresovej dokumentácie, priestorové modelovanie, po-
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radenstvo v týchto oblastiach, poradenská činnosť v oblasti kancelárskej a výpočtovej techniky, poradenská činnosť v oblasti výpočtovej
techniky a strojárstva, najmä pre automobilový
a letecký priemysel.

(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

(732) Dytron, s. r. o., Na Valech 411/1, 741 01 Nový
Jičín, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209329
9.5.2005
30.9.2013
30.9.2023
2762-2003
30.9.2003
4.2.2005
4.8.2005
29, 31, 35
29 - Konzervovaná, sušená, nakladaná, mrazená,
zaváraná, varená, tepelne spracovaná špargľa,
konzervované, sušené, nakladané, mrazené, zavárané, varené, tepelne spracované ovocie, zelenina alebo strukoviny, nasolené potraviny, konzervy so zeleninou, ovocné a zeleninové šaláty
a šupky, konzervované záhradné bylinky, zeleninové polievky, kandizované ovocie, vývary,
prípravky na bujóny a vývary, paradajkový pretlak, plátky sušeného ovocia a zeleniny, ovocná
dreň, kompóty, ovocie naložené v alkohole, džemy, rôsoly, jedlé oleje a tuky, mliečne výrobky,
tukové a tukovo-zeleninové nátierky na chlieb.
31 - Čerstvá špargľa, čerstvé ovocie, čerstvá zelenina, čerstvé strukoviny, čerstvé zemiaky, čerstvé jablká, čerstvá cibuľa, pór, rastlinné semená, rastliny, sadenice, čerstvé šampiňóny, arašidy, čerstvé záhradné bylinky, citrusové ovocie,
čerstvé gaštany, jedlé korene, krmivo, potrava
a nápoje pre zvieratá, kukurica, obilie v nespracovanom stave.
35 - Sprostredkovanie obchodu s ovocím, zeleninou a potravinárskymi výrobkami, predovšetkým s hore uvedenými tovarmi, maloobchodné
služby v oblasti ovocia a zeleniny, reklamné činnosti, prieskum trhu, kancelárie zaoberajúce sa
vývozom a dovozom, odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo
pri predaji ovocia, zeleniny a potravinárskych
výrobkov, sprostredkovanie uvedených služieb.

(540) PREŠPORSKÁ
(732) Estrella, a. s., Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02
Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

209869
9.6.2005
11.9.2013
11.9.2023
2560-2003
11.9.2003

205

4.3.2005
8.9.2005
33, 35
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, liehoviny, likéry.
35 - Reklama a propagácia, sprostredkovanie
obchodu s tovarmi, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a likérmi.

(540) PREŠPORÁK ŠPECIÁL
(732) REAL & CAPITAL ASSETS LTD., Akara Bldg.,
de Castro Street 24, Wickhams Cay, Road Town,
Tortola, VG;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

210275
11.7.2005
14.11.2013
14.11.2023
3190-2003
14.11.2003
1.4.2005
6.10.2005
5
5 - Farmaceutické výrobky.

(591) červená, biela
(732) Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70
Opava - Komárov, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

214447
14.7.2006
13.1.2014
13.1.2024
92-2004
13.1.2004
6.4.2006
7.9.2006
29, 30, 31, 35, 39, 40
29 - Ryby, rybie plátky, výrobky z rýb, konzervované ryby, rybacie šaláty.
30 - Šalátové dresingy.
31 - Živé ryby.
35 - Sprostredkovanie obchodu, nákupu a predaja potravinárskych výrobkov.
39 - Skladovanie potravín, zamrazovanie potravinárskych výrobkov, balenie tovaru, skladovanie tovaru, prenájom skladovacích a mraziarenských kontajnerov.
40 - Mechanické alebo chemické spracovanie
potravín.

(540) A ČO DNESKA ? TRESKA
(732) RYBA KOŠICE, spol. s r. o., Južná trieda 54,
040 75 Košice, SK; Ryba, spoločnosť s ručením
obmedzeným, Košická 4, 825 15 Bratislava, SK;
RYBA ŽILINA, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5,
010 01 Žilina, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
9 (511)
(511)
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219065
17.9.2007
31.12.2013
31.12.2023
3761-2003
31.12.2003
7.6.2007
2.11.2007
1, 2
1 - Nespracované umelé a syntetické živice (v surovom stave).
2 - Riedidlá do farieb; emaily, ochranné emaily,
emaily (ako krytina, povrchová úprava), emaily
(laky, nátery), emailové farby, práškové nátery
a ochranné vrstvy ako farby, náterové tmely,
sklárske tmely, farby, fermeže, laky, nátery, moridlá, surové prírodné živice.

(540) INVER
(732) INVER S.P.A., Via di Corticella, 205, Bologna,
IT;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

219398
12.10.2007
7.11.2013
7.11.2023
3261-2003
7.11.2003
1.12.2004
6.12.2007
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;
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Prevody a prechody práv
(111) 174451
(210) 1656-93
(732) Riemser Pharma GmbH, An der Wiek 7, 17493
Greifswald, Insel Riems, DE;
(770) Riemser Arzneimittel AG, An der Wiek 7, 17493
Griefswald, Insel Riems, DE;
(580) 3.12.2013

(111) 178893
(210) 2204-93
(732) DOLORGIET GmbH & Co. KG, Otto-von-Guericke Strasse 1, 53757 Sankt Augustin, DE;
(770) DOLORGIET Beteiligungsgesellschaft mbH, Sankt
Augustin, DE;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.9.2013
(580) 8.1.2014
(111) 185581
(210) 2546-96
(732) WILSONART LLC, 10501 NW H.K. Dodgen
Loop, Temple, Texas, 76503-6110, US;
(770) PREMARK RWP HOLDINGS, LLC, 1300 N.
Market Street, Wilmington, Delaware 19801, US;
(580) 6.12.2013
(111) 185582
(210) 2547-96
(732) WILSONART LLC, 10501 NW H.K. Dodgen
Loop, Temple, Texas, 76503-6110, US;
(770) PREMARK RWP HOLDINGS, LLC, 1300 N.
Market Street, Wilmington, Delaware 19801, US;
(580) 6.12.2013

(111) 189012
(210) 2948-97
(732) KONTAKT BAU s.r.o., nám.14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov, CZ;
(770) Kontakt Bau, s.r.o., Partizánska 1265/21, 085 01
Bardejov, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.8.2013
(580) 11.12.2013
(111) 190153
(210) 2949-97
(732) KONTAKT BAU s.r.o., nám.14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov, CZ;
(770) Kontakt Bau, s.r.o., Partizánska 1265/21, 085 01
Bardejov, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.8.2013
(580) 11.12.2013

(111) 191887
(210) 1641-98
(732) WILSONART LLC, 10501 NW H.K. Dodgen
Loop, Temple, Texas, 76503-6110, US;
(770) PREMARK RWP HOLDINGS, LLC, 300 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware 19801,
US;
(580) 6.12.2013

(111) 192145
(210) 1640-98
(732) WILSONART LLC, 10501 NW H.K. Dodgen
Loop, Temple, Texas, 76503-6110, US;
(770) PREMARK RWP HOLDINGS, LLC, 300 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware 19801, US;
(580) 6.12.2013
(111) 196596
(210) 2797-99
(732) EUROP-AUTOSKLO ZV, s.r.o., Dobronivská
cesta 10, 960 01 Zvolen, SK;
(770) EUROP-AUTOSKLO, s. r. o., Ivánska cesta 10,
821 04 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 11.5.2012
(580) 8.1.2014
(111) 197152
(210) 2001-2000
(732) KONTAKT BAU s.r.o., nám.14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov, CZ;
(770) Kontakt Bau, s.r.o., Partizánska 1265/21, 085 01
Bardejov, SK;
(580) 11.12.2013

(111) 197155
(210) 2004-2000
(732) KONTAKT BAU s.r.o., nám.14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov, CZ;
(770) Kontakt Bau, s.r.o., Partizánska 1265/21, 085 01
Bardejov, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.8.2013
(580) 11.12.2013
(111) 197631
(210) 1999-2000
(732) KONTAKT BAU s.r.o., nám.14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov, CZ;
(770) Kontakt Bau, s.r.o., Partizánska 1265/21, 085 01
Bardejov, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.8.2013
(580) 11.12.2013
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(111) 197632
(210) 2000-2000
(732) KONTAKT BAU s.r.o., nám.14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov, CZ;
(770) Kontakt Bau, s.r.o., Partizánska 1265/21, 085 01
Bardejov, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.8.2013
(580) 11.12.2013
(111) 199467
(210) 1068-2001
(732) KONTAKT BAU s.r.o., nám.14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov, CZ;
(770) Kontakt Bau, s.r.o., Partizánska 1265/21, 085 01
Bardejov, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.8.2013
(580) 11.12.2013
(111) 199468
(210) 1069-2001
(732) KONTAKT BAU s.r.o., nám.14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov, CZ;
(770) Kontakt Bau, s.r.o., Partizánska 1265/21, 085 01
Bardejov, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.8.2013
(580) 11.12.2013
(111) 199469
(210) 1070-2001
(732) KONTAKT BAU s.r.o., nám.14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov, CZ;
(770) Kontakt Bau, s.r.o., Partizánska 1265/21, 085 01
Bardejov, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.8.2013
(580) 11.12.2013
(111) 207828
(210) 2592-2003
(732) MicroStep, spol. s r.o., Vajnorská 158, 831 04
Bratislava, SK;
(770) MicroStep CDM s. r. o., Hurbanova 333, 906 13
Brezová pod Bradlom, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 6.8.2013
(580) 10.1.2014
(111) 208564
(210) 3391-2003
(732) Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas
78682, US;
(770) Scriptlogic Corporation, 6000 Broken Sound Parkway NW, Boca Raton, Florida 33487, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 23.8.2013
(580) 9.1.2014
(111) 211979
(210) 3186-2004
(732) KONTAKT BAU s.r.o., nám.14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov, CZ;
(770) Kontakt Bau, s.r.o., Partizánska 1265/21, 085 01
Bardejov, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.8.2013
(580) 11.12.2013

(111) 214995
(210) 5209-2006
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť,
RO;
(770) DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2013
(580) 16.12.2013
(111) 216567
(210) 5208-2006
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť,
RO;
(770) DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2013
(580) 16.12.2013
(111) 217041
(210) 1563-2006
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť,
RO;
(770) DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2013
(580) 16.12.2013
(111) 217042
(210) 1564-2006
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť,
RO;
(770) DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2013
(580) 16.12.2013

(111) 217043
(210) 1561-2006
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť,
RO;
(770) DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2013
(580) 16.12.2013
(111) 217044
(210) 1562-2006
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť,
RO;
(770) DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2013
(580) 16.12.2013
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(111) 217046
(210) 1559-2006
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť,
RO;
(770) DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2013
(580) 16.12.2013

(111) 221310
(210) 352-2006
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť,
RO;
(770) DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2013
(580) 16.12.2013

(111) 217047
(210) 1560-2006
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť,
RO;
(770) DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2013
(580) 16.12.2013

(111) 222017
(210) 554-2006
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť,
RO;
(770) DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2013
(580) 16.12.2013

(111) 217049
(210) 1558-2006
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť,
RO;
(770) DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2013
(580) 16.12.2013

(111) 222438
(210) 2312-2007
(732) KONTAKT BAU s.r.o., nám.14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov, CZ;
(770) Kontakt Bau, s.r.o., Partizánska 1265/21, 085 01
Bardejov, SK;
(580) 11.12.2013

(111) 217058
(210) 1226-2006
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť,
RO;
(770) DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2013
(580) 16.12.2013

(111) 218086
(210) 388-2006
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť,
RO;
(770) DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2013
(580) 16.12.2013
(111) 219042
(210) 1225-2006
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť,
RO;
(770) DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2013
(580) 16.12.2013

(111) 223884
(210) 351-2006
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť,
RO;
(770) DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2013
(580) 16.12.2013

(111) 223885
(210) 353-2006
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť,
RO;
(770) DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2013
(580) 16.12.2013
(111) 226577
(210) 965-2009
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť,
RO;
(770) DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2013
(580) 16.12.2013
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(111) 226578
(210) 966-2009
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť,
RO;
(770) DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2013
(580) 16.12.2013

(111) 226579
(210) 967-2009
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť,
RO;
(770) DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2013
(580) 16.12.2013
(111) 226580
(210) 968-2009
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť,
RO;
(770) DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2013
(580) 16.12.2013
(111) 228740
(210) 5287-2010
(732) EPRAVO GROUP s.r.o., Zámocká 3, 811 09 Bratislava, SK; TREND Representative, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, SK;
(770) EPRAVO GROUP s.r.o., Zámocká 3, 811 09
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 21.12.2012
(580) 8.1.2014

(111) 230888
(210) 641-2011
(732) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha - Michle,
CZ;
(770) UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SK;
(580) 3.1.2014

(111) 232673
(210) 2109-2011
(732) KONTAKT BAU s.r.o., nám.14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov, CZ;
(770) Radoma s. r. o. Prešov, Priemyselná 534, 082 12
Kapušany, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.8.2013
(580) 14.1.2014
(111) 232674
(210) 2111-2011
(732) KONTAKT BAU s.r.o., nám.14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov, CZ;
(770) Radoma s. r. o. Prešov, Priemyselná 534, 082 12
Kapušany, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.8.2013
(580) 14.1.2014
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch
(111) 170412
(210) 57324
(732) ManpowerGroup Inc., 100 Manpower Place, Milwaukee, Wisconsin, US;
(580) 8.1.2014

(111) 176399
(210) 1713-93
(732) Choice Hotels International, Inc., 1 Choice Hotels
Circle, Rockville, MD 20850, US;
(580) 10.12.2013
(111) 177023
(210) 1944-93
(732) COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY, 14375
NW Science Park Drive, Portland, OR 97229,
US;
(580) 3.12.2013

(111) 177024
(210) 1946-93
(732) COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY, 14375
NW Science Park Drive, Portland, OR 97229,
US;
(580) 3.12.2013
(111) 177025
(210) 1945-93
(732) COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY, 14375
NW Science Park Drive, Portland, OR 97229,
US;
(580) 3.12.2013
(111) 179261
(210) 1658-93
(732) ASSOCIAZIONE RADIO MARIA, Via Milano 12, 22036 Erba CO, IT;
(580) 10.12.2013
(111) 180623
(210) 1806-93
(732) True Manufacturing Co. Inc., 2001. Terra Lane,
P.O. Box 970, O´Fallon Missouri, US;
(580) 10.12.2013
(111) 185581
(210) 2546-96
(732) PREMARK RWP HOLDINGS, LLC, 1300 N.
Market Street, Wilmington, Delaware 19801, US;
(580) 6.12.2013

(111) 185582
(210) 2547-96
(732) PREMARK RWP HOLDINGS, LLC, 1300 N.
Market Street, Wilmington, Delaware 19801,
US;
(580) 6.12.2013
(111) 191887
(210) 1641-98
(732) PREMARK RWP HOLDINGS, LLC, 300 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware 19801,
US;
(580) 6.12.2013
(111) 192145
(210) 1640-98
(732) PREMARK RWP HOLDINGS, LLC, 300 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware 19801,
US;
(580) 6.12.2013
(111) 205265
(210) 3235-2002
(732) Porada Martin, Ing., Hálkova 9, 831 03 Bratislava, SK;
(580) 5.12.2013
(111) 208208
(210) 1990-2003
(732) ManpowerGroup Inc., 100 Manpower Place, Milwaukee, Wisconsin, US;
(580) 8.1.2014
(111) 209057
(210) 3212-2003
(732) John Middleton Co., 6603 West Broad Street,
Richmond, VA 23230, US;
(580) 9.1.2014
(111) 209166
(210) 3375-2003
(732) SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, JP;
(580) 14.1.2014
(111) 209250
(210) 3537-2003
(732) Leonardo technology s.r.o., Ulička 37, 691 43 Hlohovec, CZ;
(580) 8.1.2014
(111) 210275
(210) 3190-2003
(732) Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70
Opava - Komárov, CZ;
(580) 19.12.2013
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(111) 210276
(210) 3191-2003
(732) Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70
Opava - Komárov, CZ;
(580) 19.12.2013

(111) 231681
(210) 147-2011
(732) ManpowerGroup Inc., 100 Manpower Place, Milwaukee, Wisconsin, US;
(580) 8.1.2014

(111) 216725
(210) 448-2006
(732) Mondelez Europe GmbH, Lindbergh-Allee 1, 8152
Glattpark, CH;
(580) 3.12.2013

(111) 232832
(210) 1286-2011
(732) Monster Energy Company, 1 Monster Way, Corona, California 92879, US;
(580) 20.12.2013

(111) 218550
(210) 6052-2006
(732) Mondelez Europe GmbH, Lindbergh-Allee 1, 8152
Glattpark, CH;
(580) 3.12.2013

(111) 233173
(210) 408-2012
(732) VINDETA s.r.o., 1. mája 1053/19, 952 01 Vráble, SK;
(580) 9.12.2013

(111) 231119
(210) 1036-2011
(732) Monster Energy Company, 1 Monster Way, Corona, California 92879, US;
(580) 20.12.2013

(111) 233903
(210) 994-2012
(732) Monster Energy Company a Delaware corporation, 1 Monster Way, Corona, California 92879,
US;
(580) 20.12.2013

(111) 231464
(210) 710-2011
(732) Monster Energy Company, 1 Monster Way, Corona, California 92879, US;
(580) 20.12.2013

(111) 233993
(210) 93-2012
(732) Monster Energy Company a Delaware corporation, 1 Monster Way, Corona, California 92879,
US;
(580) 20.12.2013
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Licenčné zmluvy registrované
(111) 196790
(210) 2538-2000
(732) WATERFIELD Management B. V., Naritaweg
Telestone 8, 1043 BW Amsterdam, NL;
(791) AUPARK Žilina, spol. s r.o., Karadžičova 12,
821 08 Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 9.8.2013
(580) 10.1.2014

(111) 219368
(210) 1917-2006
(732) M77 Link S.A., 2 Rue Albert Borschette, L-1246
Luxemburg, LU;
(791) TradeTec, a.s., Daliborova 419/11, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, CZ;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 24.10.2011
(580) 6.12.2013

(111) 209320
(210) 2314-2003
(732) Dytron, s. r. o., Na Valech 411/1, 741 01 Nový
Jičín, CZ;
(791) DYTRON SLOVAKIA s.r.o., Panónska cesta 17,
851 04 Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 31.5.2011
(580) 4.12.2013

(111) 219368
(210) 1917-2006
(732) M77 Link S.A., 2 Rue Albert Borschette, L-1246
Luxemburg, LU;
(791) M7 Group SA, 2, Rue Albert Borschette, 1246
Luxembourg, LU;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 24.10.2011
(580) 10.12.2013

(111) 219368
(210) 1917-2006
(732) M77 Link S.A., 2 Rue Albert Borschette, L-1246
Luxemburg, LU;
(791) M77 group S.A., 2, Rue Albert Borschette, 1246
Luxembourg, LU;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 24.10.2011
(580) 10.12.2013
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Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov)
(111) 162122
(210) 48099
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 194090
(210) 2605-99
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 162122
(210) 48099
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 194090
(210) 2605-99
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 188549
(210) 3206-97
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 194461
(210) 2251-99
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 188549
(210) 3206-97
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013
(111) 192563
(210) 2148-98
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013
(111) 192563
(210) 2148-98
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 194461
(210) 2251-99
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013
(111) 196017
(210) 463-2000
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013
(111) 196017
(210) 463-2000
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013
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(111) 196018
(210) 464-2000
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 198813
(210) 1611-99
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 196018
(210) 464-2000
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 198813
(210) 1611-99
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 196019
(210) 465-2000
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 200272
(210) 1084-99
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 196019
(210) 465-2000
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 200272
(210) 1084-99
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 196670
(210) 1876-2000
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 200929
(210) 2145-98
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 196670
(210) 1876-2000
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 200929
(210) 2145-98
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

216

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2014 - SK (oznámenia - ochranné známky)

(111) 213062
(210) 1806-2005
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 218098
(210) 1082-2006
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 213062
(210) 1806-2005
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 218098
(210) 1082-2006
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 217408
(210) 462-2000
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 218099
(210) 1083-2006
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 217408
(210) 462-2000
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 218099
(210) 1083-2006
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 218097
(210) 1081-2006
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 218100
(210) 1084-2006
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 218097
(210) 1081-2006
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 218100
(210) 1084-2006
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013
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(111) 218101
(210) 1085-2006
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 219996
(210) 759-2007
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 218101
(210) 1085-2006
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 219996
(210) 759-2007
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 219921
(210) 1127-2007
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 220411
(210) 1142-2007
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 219921
(210) 1127-2007
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

(111) 220411
(210) 1142-2007
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
Záložný veriteľ:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.10.2013
(580) 27.12.2013

Ochranné známky vyhlásené za neplatné
(111)
(210)
(220)
(580)

222519
192-2008
31.1.2008
31.1.2008
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Medzinárodne zapísané ochranné známky
(210) 5535-2013
(220) 8.10.2013
(800) 1 189 036, 24.10.2013

(111) 235677
(220) 31.12.2012
(800) 1 182 263, 26.6.2013

(210) 5537-2013
(220) 8.10.2013
(800) 1 189 037, 24.10.2013

(111) 235716
(220) 27.3.2013
(800) 1 185 278, 27.3.2013

(111) 225971
(220) 2.2.2009
(800) 1 173 204, 27.11.2012

(111) 236202
(220) 20.7.2012
(800) 1 165 907, 18.1.2013

(111) 230643
(220) 25.2.2011
(800) 1 189 196, 7.10.2013

(111) 236306
(220) 14.5.2013
(800) 1 186 937, 14.11.2013

(111) 235275
(220) 11.10.2012
(800) 1 189 160, 7.6.2013

(111) 236402
(220) 13.5.2013
(800) 1 183 577, 19.7.2013

(111) 235676
(220) 8.3.2013
(800) 1 182 881, 30.8.2013

(111) 236403
(220) 28.5.2013
(800) 1182 122, 1.8.2013

Zastavené konania o prihláškach ochranných známok
(210)
715-2013

Zamietnuté prihlášky ochranných známok
(210)

(210)

2349-2008
407-2011
472-2011

473-2011
215-2012

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2014 - SK (oznámenia - ochranné známky)

219

Zaniknuté ochranné známky
(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

88934
98532
99881
151177
155729
161590
161605
161696
165628
172188
172299
172303
172346
172347
174096
174149
175614
175791
175908
175915
175925
175926
175941
175942
176135
176770
176874
176875
176876
176878
177100
177101
177115
177116
177118
177122
177145
177169
177267
178858
178926
178975
179592
179594
179705
179706
184585
204057
204523
206565
206569
206570
206571
206572

19.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
15.05.2013
29.05.2013
04.05.2013
18.05.2013
30.05.2013
04.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
27.05.2013
27.05.2013
24.05.2013
03.05.2013
24.05.2013
13.05.2013
06.05.2013
06.05.2013
12.05.2013
12.05.2013
19.05.2013
11.05.2013
17.05.2013
07.05.2013
19.05.2013
17.05.2013
18.05.2013
20.05.2013
19.05.2013
19.05.2013
20.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
21.05.2013
09.05.2013
14.05.2013
23.05.2013
26.05.2013
26.05.2013
27.05.2013
27.05.2013

206573
206576
206577
206578
206794
206795
206796
206797
206798
206799
206800
206801
206802
206803
206804
206805
206806
206807
206808
206809
206812
206813
206814
206944
206947
206948
206972
206974
207124
207128
207129
207133
207136
207140
207142
207143
207145
207198
207199
207202
207207
207208
207317
207407
207408
207409
207410
207411
207412
207413
207418
207419
207420
207421

27.05.2013
28.05.2013
28.05.2013
28.05.2013
05.05.2013
05.05.2013
05.05.2013
05.05.2013
05.05.2013
05.05.2013
05.05.2013
05.05.2013
05.05.2013
05.05.2013
05.05.2013
06.05.2013
06.05.2013
06.05.2013
26.05.2013
26.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
27.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
05.05.2013
26.05.2013
02.05.2013
02.05.2013
02.05.2013
15.05.2013
15.05.2013
20.05.2013
20.05.2013
26.05.2013
29.05.2013
16.05.2013
16.05.2013
19.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
02.05.2013
02.05.2013
02.05.2013
02.05.2013
02.05.2013
02.05.2013
02.05.2013
06.05.2013
06.05.2013
06.05.2013
06.05.2013

207422
207425
207427
207428
207429
207430
207432
207435
207436
207437
207439
207440
207441
207445
207456
207457A
207459
207460
207461
207462
207463
207464
207466
207467
207468
207469
207470
207471
207472
207473
207474
207475
207476
207477
207478
207480
207486
207529
207530
207532
207533
207535
207536
207537
207876
207879
207881
207882
207883
207884
207886
207887
207892
207894

06.05.2013
07.05.2013
07.05.2013
07.05.2013
07.05.2013
09.05.2013
09.05.2013
09.05.2013
09.05.2013
12.05.2013
12.05.2013
12.05.2013
13.05.2013
14.05.2013
20.05.2013
21.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
29.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
09.05.2013
09.05.2013
14.05.2013
14.05.2013
15.05.2013
15.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
22.05.2013

207961
207972
207973
207974
208009
208010
208011
208012
208105
208106
208107
208108
208109
208110
208111
208200
208201
208202
208231
208232
208319
208320
208581
208582
208583
208584
208585
208586
208587
208588
208589
208590
208591
208592
208593
208594
208595
208596
208597
208598
208599
209006
209667
209668
209669
209857
210486
210941
212366
212772
214229
216233
217406
219908

21.05.2013
16.05.2013
16.05.2013
16.05.2013
07.05.2013
07.05.2013
14.05.2013
14.05.2013
07.05.2013
07.05.2013
07.05.2013
14.05.2013
14.05.2013
19.05.2013
23.05.2013
02.05.2013
05.05.2013
26.05.2013
26.05.2013
26.05.2013
05.05.2013
14.05.2013
05.05.2013
09.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
05.05.2013
05.05.2013
20.05.2013
05.05.2013
20.05.2013
11.05.2013
28.05.2013
23.05.2013
13.05.2013
09.05.2013
21.05.2013
06.05.2013
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Opravy mien
(111) 236115
(210) 462-2013
(740) Kluvánek Juraj, Ing., Turie, SK;
Vestník č. 8/2013, str. 151
Vestník č. 1/2014, str. 158

Opravy adries
(111) 186577
(210) 2203-95
(732) Needle Industries (India) Private Limited, P.O.
643 243, The Nilgiris, Tamil Nadu, IN;
Vestník č. 1/2014, str. 208

(111) 186579
(210) 2206-95
(732) Needle Industries (India) Private Limited, P.O.
643 243, The Nilgiris, Tamil Nadu, IN;
Vestník č. 1/2014, str. 208

(111) 186578
(210) 2204-95
(732) Needle Industries (India) Private Limited, P.O.
643 243, The Nilgiris, Tamil Nadu, IN;
Vestník č. 1/2014, str. 208

Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
(210)
(740)

331-2013
Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
Vestník č. 1/2014, str. 83

