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Dvojpísmenové kódové označenia krajín a medzinárodných organizácií
(Štandard WIPO ST. 3)
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AO
AP

Andorra
Spojené arabské emiráty
Afganistan
Antigua a Barbuda
Anguilla
Albánsko
Arménsko
Angola
Africká regionálna
organizácia duševného
vlastníctva (ARIPO)
AR Argentína
AT Rakúsko
AU Austrália
AW Aruba
AZ Azerbajdžan
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BQ

BY
BZ

Bosna a Hercegovina
Barbados
Bangladéš
Belgicko
Burkina
Bulharsko
Bahrajn
Burundi
Benin
Bermudy
Brunej
Bolívia
Bonaire, Saint Eustatius
a Saba
Brazília
Bahamy
Bhután
Bouvetov ostrov
Botswana
Úrad Beneluxu pre duševné
vlastníctvo (BOIP)1
Bielorusko
Belize

CA
CD
CF
CG
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CW
CY
CZ

Kanada
Kongo (býv. Zair)
Stredoafrická republika
Kongo
Pobrežie Slonoviny
Cookove ostrovy
Čile
Kamerun
Čína
Kolumbia
Kostarika
Kuba
Kapverdy
Curacao
Cyprus
Česká republika

DE
DJ
DK
DM
DO
DZ

Nemecko
Džibutsko
Dánsko
Dominika
Dominikánska republika
Alžírsko

BR
BS
BT
BV
BW
BX

EA

Eurázijská patentová
organizácia (EAPO)
EC Ekvádor
EE Estónsko
EG Egypt
EH Západná Sahara
EM Úrad pre harmonizáciu
vnútorného trhu (OHIM)2
EP Európsky patentový úrad
ER Eritrea
ES Španielsko
ET Etiópia
FI
FJ
FK
FO
FR

Fínsko
Fidži
Falklandy
Faerské ostrovy
Francúzsko

GA Gabon
GB Spojené kráľovstvo
GC Patentový úrad Rady pre
spoluprácu arabských
štátov Perzského zálivu
(GCC)
GD Grenada
GE Gruzínsko
GG Guernsey
GH Ghana
GI Gibraltár
GL Grónsko
GM Gambia
GN Guinea
GQ Rovníková Guinea
GR Grécko
GS Južná Georgia a Južné
Sandwichove ostrovy
GT Guatemala
GW Guinea-Bissau
GY Guyana
HK
HN
HR
HT
HU

Hongkong
Honduras
Chorvátsko
Haiti
Maďarsko

CH Švajčiarsko
IB

ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT

Medzinárodný úrad
Svetovej organizácie
duševného vlastníctva
(WIPO)
Indonézia
Írsko
Izrael
Man
India
Irak
Irán
Island
Taliansko

JE
JM
JO
JP

Jersey
Jamajka
Jordánsko
Japonsko

KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP

Keňa
Kirgizsko
Kambodža
Kiribati
Komory
Svätý Krištof a Nevis
Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR)
KR Kórejská republika
KW Kuvajt
KY Kajmanie ostrovy
KZ Kazachstan
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY

Laos
Libanon
Svätá Lucia
Lichtenštajnsko
Srí Lanka
Libéria
Lesotho
Litva
Luxembursko
Lotyšsko
Líbya

MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ

Maroko
Monako
Moldavsko
Čierna Hora
Madagaskar
Macedónsko
Mali
Mjanmarsko
Mongolsko
Macao
Severné Mariány
Mauritánia
Montserrat
Malta
Maurícius
Maldivy
Malawi
Mexiko
Malajzia
Mozambik

NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ

Namíbia
Niger
Nigéria
Nikaragua
Holandsko
Nórsko
Nepál
Nauru
Nový Zéland

OA Africká organizácia
duševného vlastníctva
(OAPI)
OM Omán

PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY

Panama
Peru
Papua-Nová Guinea
Filipíny
Pakistan
Poľsko
Portugalsko
Palau
Paraguaj

UA
UG
US
UY
UZ

Ukrajina
Uganda
Spojené štáty, USA
Uruguaj
Uzbekistan

QA Katar
OZ Úrad Spoločenstva pre
odrody rastlín (CPVO)

VA Vatikán
VC Svätý Vincent
a Grenadíny
VE Venezuela
VG Britské Panenské ostrovy
VN Vietnam
VU Vanuatu

RO
RS
RU
RW

WO Svetová organizácia
duševného vlastníctva
(WIPO)
WS Samoa

Rumunsko
Srbsko
Ruská federácia
Rwanda

SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH

Saudská Arábia
Šalamúnove ostrovy
Seychely
Sudán
Švédsko
Singapur
Svätá Helena, Ascension
a Tristan da Cunha
SI Slovinsko
SK Slovenská republika
SL Sierra Leone
SM San Maríno
SN Senegal
SO Somálsko
SR Surinam
ST Svätý Tomáš a Princov
ostrov
SV Salvádor
SX Sint Maarten
SY Sýria
SZ Svazijsko
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ

XN Nordický patentový
inštitút (NPI)
YE

Jemen

ZA Južná Afrika
ZM Zambia
ZW Zimbabwe

Turks a Caicos
Čad
Togo
Thajsko
Tadžikistan
Východný Timor
Turkménsko
Tunisko
Tonga
Turecko
Trinidad a Tobago
Tuvalu
Taiwan
Tanzánia

Poznámky:
1
Zahŕňa Belgicko, Holandsko a Luxembursko, v niektorých výstupoch úradu sa môže vyskytovať názov Benelux, napr. v súvislosti s uvádzaním údajov
alebo informácií o ochranných známkach alebo dizajnoch určených pre krajiny Beneluxu (medzinárodné zápisy podľa Madridského alebo Haagskeho
systému).
2
V niektorých výstupoch úradu sa môže vyskytovať názov Európska únia, napr. v súvislosti s uvádzaním údajov alebo informácií o ochranných známkach
alebo dizajnoch určených pre územie Európskej únie (medzinárodné zápisy podľa Madridského alebo Haagskeho systému).
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Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov
(Štandard WIPO ST. 16)
A3

Zverejnené patentové prihlášky podľa zákona
č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

B6

Udelené patenty podľa zákona č. 435/2001 Z. z.
o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST. 9)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(40)
(47)
(51)
(54)
(57)

Číslo dokumentu
Číslo prihlášky
Dátum podania prihlášky
Číslo prioritnej prihlášky
Dátum podania prioritnej prihlášky
Krajina alebo regionálna organizácia priority
Dátum zverejnenia prihlášky
Dátum sprístupnenia patentu verejnosti
Medzinárodné patentové triedenie
Názov
Anotácia

(62)
(71)
(72)
(73)
(74)
(86)
(87)

Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
Meno (názov) prihlasovateľa (-ov)
Meno pôvodcu (-ov)
Meno (názov) majiteľa (-ov)
Meno (názov) zástupcu (-ov)
Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT

Poznámka:
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v tomto vestníku zodpovedajú vydaniu 2014.01 Medzinárodného patentového triedenia
s platnosťou od 1. januára 2014. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2014 uvádzané iba symboly
hlavných skupín MPT 2014.01. V databázach úradu, vo webregistroch na internete a v ostatných výstupoch úradu budú zverejňované údaje týkajúce
sa patentov a úžitkových vzorov vrátane ich prihlášok so symbolmi úplnej verzie MPT 2014.01.

Kódy na označovanie záhlaví oznámení publikovaných vo Vestníku ÚPV SR
(Štandard WIPO ST. 17)
BA9A
FA9A
FB9A
FC9A
FD9A
GB9A
PD9A
PD9A
QA9A
QA9A

Zverejnené patentové prihlášky
Zastavené konania o patentových prihláškach
na žiadosť prihlasovateľa
Zastavené konania o patentových prihláškach
Zamietnuté patentové prihlášky
Zastavené konania pre nezaplatenie poplatku
Prevody a prechody práv na patentové prihlášky
Zmeny dispozičných práv na patentové prihlášky
(zálohy)
Zmeny dispozičných práv na patentové prihlášky
(ukončenie zálohov)
Ponuky licencií
Späťvzatia ponúk licencií

FG4A
MA4A
MA4F
MC4A
MC4F
MG4A
MG4F
MK4A
MK4F

Udelené patenty
Zaniknuté patenty vzdaním sa
Zaniknuté autorské osvedčenia vzdaním sa
Zrušené patenty
Zrušené autorské osvedčenia
Čiastočne zrušené patenty
Čiastočne zrušené autorské osvedčenia
Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti
Zaniknuté autorské osvedčenia uplynutím doby
platnosti
MM4A Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích
poplatkov
MM4F Zaniknuté autorské osvedčenia pre nezaplatenie
udržiavacích poplatkov
PA4A Zmeny autorských osvedčení na patenty
PC4A Prevody a prechody práv na patenty
PC4F Prevody a prechody práv na autorské osvedčenia
PD4A Zmeny dispozičných práv na patenty (zálohy)
PD4A Zmeny dispozičných práv na patenty (ukončenie zálohov)
PD4F Zmeny dispozičných práv na autorské osvedčenia (zálohy)
PD4F Zmeny dispozičných práv na autorské osvedčenia (ukončenie zálohov)
QA4A Ponuky licencií
QA4A Späťvzatia ponúk licencií
QB4A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na
patenty
QB4F Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na
autorské osvedčenia
QC4A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na patenty
QC4F Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na autorské osvedčenia
SB4A Patenty zapísané do registra po odtajnení
SB4F
Autorské osvedčenia zapísané do registra po odtajnení
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Opravy a zmeny

Opravy v patentových prihláškach
HA9A
HB9A
HC9A
HD9A
HE9A
HF9A
HG9A
HH9A
HK9A

Doplnenie pôvodcu (-ov)
Opravy mien
Zmeny mien
Opravy adries
Zmeny adries
Opravy dátumov
Opravy zatriedenia podľa MPT
Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR

Opravy v udelených ochranných dokumentoch
TA4A
TB4A
TC4A
TD4A
TE4A
TF4A
TG4A
TH4A
TK4A

Doplnenie pôvodcu (-ov)
Opravy mien
Zmeny mien
Opravy adries
Zmeny adries
Opravy dátumov
Opravy zatriedenia podľa MPT
Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR

TA4F
TB4F
TC4F
TD4F
TE4F
TF4F
TG4F
TH4F
TK4F

Doplnenie pôvodcu (-ov)
Opravy mien
Zmeny mien
Opravy adries
Zmeny adries
Opravy dátumov
Opravy zatriedenia podľa MPT
Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR
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BA9A

Zverejnené patentové prihlášky

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

65-2012
68-2012
69-2012
70-2012

A43B 7/00
A61B 5/00
B09B 3/00
C04B 41/00

72-2012
73-2012
74-2012
5020-2012

A63C 11/00
A23L 1/00
A61B 5/00
A61L 17/00

5024-2012
50035-2012
50039-2012
50044-2012

F24B 1/00
G09F 19/00
F27B 15/00
F28F 1/00

81-2013
5009-2013

B67D 1/00
E01C 1/00

skrutka (9) vysúva a zasúva po šesťhrannom tŕni
(10). Pomôcka slúži na tréning chôdze osôb s poruchami motoriky.

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

A23L 1/00
73-2012
25.9.2012
Kohlmayerová Tamara, MVDr., Prešov, SK; Bulík Jozef, Ing., CSc., Prešov, SK;
(72) Kohlmayerová Tamara, MVDr., Prešov, SK; Bulík Jozef, Ing., CSc., Prešov, SK; Kohlmayerová
Michaela, Ing., Prešov, SK;
(54) Zmes bioaktívnych látok v doplnkovej výžive
(57) Opísaná je zmes bioaktívnych látok na použitie
v doplnkovej výžive pozostávajúca z aktívnej organickej formy jódu, Zn, Se, vitamínu C, vitamínu E, vitamínu A, trypsínu, chymotrypsínu, pankreatínu, papaínu, bromelaínu a rutínu.

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

(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
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A43B 7/00
65-2012
13.9.2012
Forrová Alena, Ing., CSc., Piešťany, SK;
Forrová Alena, Ing., CSc., Piešťany, SK;
Ohrievaná vložka do topánok na zimu
Ohrievaná vložka do topánok obsahuje elektronické zariadenie skladajúce sa z objímky (O), batérie (B), kolíka (K), tlakového spínača (S) a tepelného relé (R)..

A61B 5/00, A61H 3/00
68-2012
14.9.2012
Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;
Šimšík Dušan, prof. Ing., PhD., Košice, SK; Filický Ferdinand, Košice, SK; Galajdová Alena,
Ing., PhD., Košice, SK; Gorlický Miroslav, Ing.,
Košice, SK;
(54) Mechanizmus rehabilitačnej pomôcky na zmenu sklonu a výšky základne obuvi realizovaný
skrutkovým mechanizmom
(57) Opísaný je mechanizmus rehabilitačnej pomôcky
na zmenu sklonu a výšky základne obuvi, ktorý
je realizovaný skrutkovým mechanizmom. Prostredníctvom motora (2), ktorý je upevnený v základnom telese (1), sa cez prevod otáča matica
(8), ktorá je pevne spojená s ozubeným vencom
(4). Vplyvom otáčania matice (8) sa pohyblivá

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

A61B 5/00, G01N 33/00
74-2012
25.9.2012
Kováč Anton, MUDr., Košice, SK;
Kováč Anton, MUDr., Košice, SK;
Zariadenie na určenie parametrov rovnováhy
vnútorného prostredia krvi na podávanie alebo dávkovanie medikamentu
(57) Opísané je zariadenie na určenie parametrov rovnováhy vnútorného prostredia krvi pozostávajúce
z elektródy snímania parciálneho tlaku kyslíka,
elektródy snímania tlaku oxidu uhličitého, ktoré
sú cez merací zosilňovač prepojené na analyticko-riadiaci komplex s výstupom do pamäťovej
jednotky obsahujúcej bázu dát pacientov. Analyticko-riadiaci komplex je napojený na zobrazovacie zariadenie, na záznamové zariadenie a na
prídavné zariadenie na prístup k internetu. Analyticko-riadiaci komplex je zároveň pripojený na
zmiešavacie zariadenie dýchacích plynov s výstupom dýchacích plynov a/alebo na riadiaci dávkovač liečiv so súpravami infúznych roztokov.

10

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2014 - SK (zverejnené patentové prihlášky)

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

A61L 17/00, A61B 17/00
5020-2012
17.9.2012
Babala Jozef, MUDr., Bratislava, SK;
Babala Jozef, MUDr., Bratislava, SK;
Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
Tvarované chirurgické vlákno na intrakorporálne uzlenie a spôsob jeho výroby
(57) Vlákno je vytvarované z elastického chirurgického vlákna potiahnutého želatínou do dvoch 3D
otvorených neutiahnutých slučiek (1) s ukončením do koncového oblúčika (2), prvá slučka (1)
je vybavená chirurgickou ihlou (3). Opísaný je
tiež spôsob jeho výroby, kde vytvarované vlákno
je vystavené teplote do 90 °C počas max. 1 minúty alebo sa pred tvarovaním poťahuje tekutou
želatínou.

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

A63C 11/00
72-2012
24.9.2012
Prindeš Miroslav, Bc., Martin, SK;
Prindeš Miroslav, Bc., Martin, SK;
Zastavovacia rukoväť pre lyžiarsku alebo turistickú palicu
(57) Zastavovacia rukoväť pre lyžiarsku alebo turistickú palicu obsahuje sústavu krátkych zastavovacích hrotov (3), umiestnených na čepeliach (12)
a zaaretovaných montážnym čapom (8) a v základnej polohe zakrytých výsuvnou záštitou (4),
pričom záštitu (4) v jej základnej polohe istí poistka (5), ukotvená v prednej časti rukoväti (1).

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

B09B 3/00
69-2012
17.9.2012
EVPÚ, a. s., Nová Dubnica, SK;
Buday Jozef, doc. Ing., CSc., Nová Dubnica, SK;
Gerek Igor, Ing., PhD, Ilava - Klobušice, SK; Drška Rastislav, Ing., Trnava, SK; Foltín Stanislav,
Ing., Trenčín, SK; Surový Juraj, Ing., PhD., Ružomberok, SK;
(74) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
(54) Technologický komplex spracovania komunálneho odpadu
(57) Technologický komplex spracovania komunálneho odpadu na výrobu paliva pozostáva z riadiaceho, kontrolného a monitorovacieho systému
(70), ktorý je prostredníctvom vstupov a súčasne
výstupov (71, 72, 73, 74, 75, 76) spojený so skladom (10) komunálneho odpadu, triediacou linkou
(20), skladom suroviny s obsahom plastov (30),
skladom suroviny s obsahom papiera a textilu
(40), prípravňou (50) paliva pre termický proces
a skladom paliva (60), kde triediaca linka (20),
tvorená systémom dopravníkov s automatickými
separátormi je vybavená vstupom (12) predtriedeného komunálneho odpadu a výstupmi feromagnetických kovov (21), farebných kovov (22),
skla (23) a inertného materiálu (24), pričom výstupy plastových podielov (25) a podielov s obsahom papiera a textilu (26) sú spojené so skladom suroviny s obsahom plastov (30) a skladom
suroviny s obsahom papiera a textilu (40) a tieto
sú cez výstupy (31), (41) spojené s prípravovňou
(50) paliva pre termický proces a následne cez
výstup (51) so skladom paliva (60).

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

B67D 1/00
81-2013
12.9.2012
Vaško Štefan, Ing., Prešov, SK;
Vaško Štefan, Ing., Prešov, SK;
Lobodová Dagmar, Ing., Košice, SK;
Spôsob a zariadenie na odvzdušnenie a sanitáciu tlakových nádob
(57) Zariadenie na odvzdušnenie a sanáciu tlakových
nádob pozostáva z prípojného hrdla (7), rúrky (5)
vloženej do rúrky (6), vybavenej otvormi (10) vo
vrchnej časti, obe rúrky (5) a (6), vložené do seba, sú prepojené s umývacou hlavicou (9), pričom toto zariadenie je vložené do tlakovej nádoby (4) s prípojným potrubím (8) v spodnej časti
nádoby (4). Spôsob sanitácie (A) tlakových nádob sa uskutočňuje tak, že sanitačný roztok (2)
vteká cez prípojné hrdlo (7), preteká rúrkou (5),
pod vrcholom rúrky (5) vteká do rúrky (6), z ktorej striekaním cez otvory (10) sanituje vrchnú
časť tlakovej nádoby (4), zároveň preteká do umý-
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vacej hlavice (9), pomocou ktorej sa sanitujú
ostatné časti tlakovej nádoby (4), pričom sanitačný roztok (1) vyteká cez prípojné potrubie (8)
v spodnej časti tlakovej nádoby (4). Spôsob odvzdušnenia tlakových nádob sa uskutočňuje tak,
že pretlak, ktorý vzniká pri plnení tlakovej nádoby (4) kvapalinou (3) cez prípojné potrubie (8),
sa znižuje pomocou rúrky (5) a (6), umývacej
hlavice (9), a prípojného hrdla (7) tak, že v čase,
keď je kvapalina (3) pod umývacou hlavicou (9)
pretlakový vzduch preteká z tlakovej nádoby (4)
cez umývaciu hlavicu (9), vteká do rúrky (6), cez
otvory (10) preteká do rúrky (5) a vychádza prípojným hrdlom (7); ak sa tekutina (3) dostane
nad umývaciu hlavicu (9), odvzdušnenie pretlakového vzduchu sa zabezpečuje cez otvory (10)
v hornej časti rúrky (6) a, ak kvapalina (3) dosiahne najvyšší bod - otvory (10), cez prípojné
hrdlo (7) začne vytekať kvapalina (3) smerom
von, následne sa ukončí plnenie tlakovej nádoby
(4) uzatvorením prípojného hrdla (7) a prípojného potrubia (8).

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

C04B 41/00
70-2012
21.9.2012
Kompozitum s.r.o., Topoľčany, SK;
Krcho Stanislav, Ing., PhD., Topoľčany, SK; Štefke Ľubomír, Ing., Topoľčany, SK;
(54) Uhľografitový kompozitný materiál infiltrovaný zliatinami medi
(57) Je opísaný uhľografitový materiál vhodný pre
zberače elektrického prúdu hnacích vozidiel infiltrovaný roztavenými zliatinami na báze medi.
Optimálne zloženie zliatiny na infiltráciu uhľografitového materiálu je 0,5 – 10,0 % hmotn. kremíka a 90,0 – 99,5 % hmotn. medi alebo 0,1 – 5 %
cínu, 0,5 – 10,0 % hmotn. kremíka a 85,0 – 99,4 %
hmotn. medi alebo 0,1 – 3,0 % hmotn. železa, 0,5
– 10,0 % hmotn. kremíka a 87,0 – 99,4 % hmotn.
medi.

(51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(74)
(86)

E01C 1/00
5009-2013
4.10.2011
PV 2010-734
7.10.2010
CZ
Novotný Peter, Pardubice, CZ;
Novotný Peter, Pardubice, CZ;
Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
PCT/CZ2011/000096
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(87) WO 2012/045289
(54) Okružná križovatka na zabezpečenie plynulého a bezpečného prejazdu vozidiel s právom
prednosti jazdy a/alebo vozidiel s nadmerným
nákladom a spôsob prejazdu tejto okružnej
križovatky
(57) Okružná križovatka zahŕňa kruhový objazd (1) so
stredovým ostrovom (2) a vozovky (3, 3', 4, 4')
napojené na kruhový objazd (1). V stredovom
ostrove (2) je vytvorený prejazd (5), tvorený aspoň jedným jazdným pruhom smerujúcim šikmo
cez stredový ostrov (2) od výjazdu z kruhového
objazdu (1) na prvú vozovku (3) k výjazdu z kruhového objazdu (1) na vozovku (3') v poradí aspoň tretiu nasledujúcu od vjazdu na kruhový objazd (1) po prvej vozovke (3). Pred výjazdmi na
prvú vozovku (3) a na tretiu vozovku (3') môžu
byť osadené výstražné svetlá (6, 6') s diaľkovým
ovládaním. Vozidlo (7) s právom prednosti v jazde a/alebo vozidlo (8) s nadmerným nákladom
prechádza cez prejazd (5) stredového ostrova (2),
pričom najprv vojde na prvej vozovke (3) do protismeru a na kruhový objazd (1) vojde výjazdom
na prvú vozovku (3). Doprava na kruhovom objazde (1) je pritom zastavená.

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

(74)
(54)
(57)

F24B 1/00
5024-2012
2.10.2012
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta,
Katedra energetickej techniky, Žilina, SK;
Gavlas Stanislav, Ing., PhD., Kysucké Nové Mesto, SK; Jandačka Jozef, prof. Ing., PhD., Kotešová, SK; Malcho Milan, prof. RNDr., PhD., Rosina, SK;
Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
Zariadenie pre kozubovú alebo komínovú vložku na ohrev vody so samoregulovateľnou teplotou vody
Zariadenie pre kozubovú alebo komínovú vložku
na ohrev vody so samoregulovateľnou teplotou
vody pozostáva z tepelnej trubice (1) sčasti naplnenej kvapalným pracovným médiom, v ktorej je
výparná časť (2) oddelená od kondenzačnej časti
(3) perforovanou priehradkou (4). Na vonkajší
plášť kondenzačnej časti (3) tepelnej trubice (1)
nadväzuje zásobník (5) vody s vtokom (6) vody
a výtokom (7) vody a vnútorný plášť kondenzačnej časti (3) tepelnej trubice (1) je vybavený tepelnou izoláciou (8). Na výparnú časť (2) tepelnej trubice (1) nadväzuje vstupná koncovka (9)
dymovodu. Na vnútornú stenu tepelnej izolácie
(8) nadväzuje výstupná koncovka (10) dymovodu.

12

(51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(74)
(54)
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F27B 15/00
50039-2012
7.9.2012
P.400568
30.8.2012
PL
ANGEL InterTech Sp. z o.o., Krzemienica, PL;
Czarnota Zbigniew, Bledowa Tycynska, PL;
Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
Elektrická pec na kontinuálne napučiavanie
malých častíc vrstevnatých hornín alebo napučiavajúcich zmesí
(57) Predmetom vynálezu je elektrická pec na kontinuálne napučiavanie drobných častíc vrstevnatých hornín alebo napučiavajúcich zmesí, používaná na elektrické tepelné spracovanie týchto hornín, akými sú častice perlitu, wermikulitu a podobných hornín alebo ich zmesí, napučiavajúcich
s cieľom zmeny ich objemových geometrických
rozmerov, určených na výrobu z nich prefabrikovaných stavebných prvkov a zároveň ako základnú zložku omietkovej zmesi. Elektrická pec na
kontinuálne napučiavanie drobných častíc vrstevnatých hornín alebo napučiavajúcich zmesí obsahujúca vertikálne umiestnený rúrový tepelne
izolovaný prvok, nad ním umiestnený deflektor
a vnútri tohto rúrového prvku a na jeho spodnom
konci namontovanú dýzu podávajúcu tepelne
spracovanú surovinu v smere deflektora, pričom
táto surovina je zohrievaná prostredníctvom výhrevného telesa umiestneného v tomto rúrovom
prvku,, sa vyznačuje tým, že v hornej časti vertikálneho rúrového prvku (5) je pripevnené aspoň
jedno výhrevné teleso (6), napájané elektrickým
prúdom, a je na dne tohto rúrového potrubia osadená dýza (12), ktorá je spojená prostredníctvom
rúrového podávača (13) s lievikom (17) nádrže
suroviny (15) s kompresorom (14), pričom kanál
(20) napájajúci odbernú komoru tepelne spracovaných častíc suroviny je umiestnený na predĺžení obvodovej komory (19).

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

F28F 1/00
50044-2012
24.9.2012
Machovič Miroslav, Ing., Dechtice, SK;
Machovič Miroslav, Ing., Dechtice, SK; Machovičová Anna, Trnava, SK;
(74) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(54) Nízkotepelné sálové vykurovacie teleso na teplovodné systémy
(57) Nízkotepelné sálavé vykurovacie teleso na teplovodné systémy pozostáva s tepelného výmenníka
(2), tvoreného návinmi (20) rúrok v priestorovom
tvare valcovej pružiny, ktoré sú navzájom hydraulicky spojné. Výmenník (2) je pripojený na
prívod (24) a vývod (23) teplej vody. Úchytky
(21) a skrutkové spoje (22) upevňujú tepelný
výmenník (2) na obvodový plášť (1) s tepelnou
izoláciou (11), umiestnenou na stranách odpudzovania tepla, pričom zo strany sálania tepla je
teleso uzatvorené pohľadovou mriežkou (3).
Výmenník (2) sála teplo priamo bez pomocných
plôch na protiľahlé plochy interiéru, ktoré následne ohrievajú vzduch.

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

G09F 19/00, H04L 12/00, H04W 8/00
50035-2012
5.9.2012
Láska Pavel, Mgr., Rimavská Sobota, SK;
Láska Pavel, Mgr., Rimavská Sobota, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
Systém na laserové zobrazovanie
Systém na laserové zobrazovanie je tvorený zariadením koncového používateľa, ktoré obsahuje
zobrazovaciu jednotku, vstupnú jednotku a softvérové vybavenie a je spojené so zariadením poskytovateľa, spojenie je káblové alebo bezdrôtové. Zariadenie poskytovateľa je vybavené zobrazovacou jednotkou, vstupnou jednotkou, softvérom a databázou obrazcov a animácií obsahujúcou množstvo znakov, písmen, vyobrazení a dynamických znakov a obrazcov a je spojené s laserovým projekčným zariadením, spojenie je káblové alebo bezdrôtové.
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(51)
A23L
A43B
A61B
A61B

1/00
7/00
5/00
5/00
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(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

73-2012
65-2012
68-2012
74-2012

A61L 17/00
A63C 11/00
B09B 3/00
B67D 1/00

5020-2012
72-2012
69-2012
81-2013

C04B 41/00
E01C 1/00
F24B 1/00
F27B 15/00

70-2012
5009-2013
5024-2012
50039-2012

F28F 1/00
G09F 19/00

50044-2012
50035-2012
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FG4A

Udelené patenty

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

288175
288176
288177

C07K 5/00
C07K 14/00
C04B 7/00

288178
288179
288180

B64C 39/00
B66D 1/00
B23K 37/00

288181
288182
288183

F04B 1/00
B01D 11/00
B61L 1/00

288184
288185

B61L 5/00
C07C 215/00

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

B01D 11/00, C02F 1/00
288182
38-2010
29.4.2010
5.12.2011
GTVT, s.r.o., Marianka, SK; Šiška Jozef, RNDr.,
Bratislava, SK;
(72) Šiška Jozef, RNDr., Bratislava, SK;
(54) Viacúčelový extraktant pre vodné zmesi a jeho
použitie
(51)
(11)
(21)
(22)
(40)
(73)

B23K 37/00, B23K 31/00
288180
5031-2010
13.7.2010
2.3.2012
Ústav výrobných technológií MTF STU, Trnava,
SK;
(72) Martinkovič Maroš, doc. Ing., PhD., Trnava, SK;
Koleňák Roman, doc. Ing., PhD., Bohdanovce nad
Trnavou, SK;
(54) Forma na výrobu skúšobného spájkovaného
spoja
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)

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

B61L 1/00, B61L 21/00, B61L 23/00
288183
50015-2010
18.9.2008
PV 2007-669
21.9.2007
CZ
7.9.2010
AŽD Praha s. r. o., Praha, CZ;
Faran Antonín, Ing., PhD., Praha, CZ; Mlnařík
Karel, Ing., CSc., Kolín, CZ; Dobiáš Radek, Ing.,
Praha, CZ; Srb Stanislav, Ing., PhD., Praha, CZ;
Bukač Pavel, Ing., Kolín, CZ; Konarski Jan, Ing.,
Praha, CZ; Votoček Libor, Ing., Praha, CZ; Charvát Michal, Ing., Praha, CZ;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
PCT/CZ2008/000110
WO2009/036711
Spôsob nastavenia rozhodujúcich parametrov
koľajového obvodu s digitálnym koľajovým
prijímačom a s napájacím koncom na dosiahnutie vyššej odolnosti proti ohrozujúcim prúdom

(51) B61L 5/00, G01R 11/00, B61K 9/00,
B61L 23/00
(11) 288184
(21) 47-2009
(22) 13.7.2009
(31) CZ2009-309
(32) 19.5.2009
(33) CZ
(40) 4.2.2011
(73) AŽD Praha s. r. o., Praha, CZ;
(72) Prokopec Radek, Ing., Praha, CZ; Hlaváč Jiří,
Ing., Miskovice, CZ; Klonfar Martin, Mgr., Velké Přílepy, CZ; Vodička Petr, Ing., Praha, CZ;
(74) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(54) Spôsob zisťovania prevádzkového stavu železničných výhybiek
(51)
(11)
(21)
(22)
(40)
(73)
(72)
(74)
(54)

B64C 39/00
288178
5001-2008
2.1.2008
6.8.2009
Pružina Marian, Ing., Bratislava, SK;
Pružina Marian, Ing., Bratislava, SK;
Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
Spring lietajúce zariadenie

(51) B66D 1/00, B66C 21/00, B61B 7/00,
A01G 23/00
(11) 288179
(21) 50053-2010
(22) 29.11.2010
(40) 4.6.2012
(73) Štollmann Vladimír, doc. Ing., CSc. PhD., Zvolenská Slatina, SK; Šmál Peter, Ing., Mošovce,
SK; Ilčík Štefan, Ing., PhD., Banská Bystrica, SK;
Suchomel Jozef, doc. Ing., CSc., Zvolen, SK;
(72) Štollmann Vladimír, doc. Ing., CSc. PhD., Zvolenská Slatina, SK; Šmál Peter, Ing., Mošovce,
SK; Ilčík Štefan, Ing., PhD., Banská Bystrica, SK;
Suchomel Jozef, doc. Ing., CSc., Zvolen, SK;
(54) Rekuperačné lanové zariadenie s palivovými
článkami
(51)
(11)
(21)
(22)
(40)
(73)
(72)

C04B 7/00
288177
50010-2009
27.2.2009
7.9.2010
Považská cementáreň, a.s., Ladce, SK;
Martauz Pavel, Ing., Ladce, SK; Strigáč Július, Ing.,
PhD., Trenčín, SK;
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(54) Portlandský cement
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(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

C07C 215/00
288185
5027-2010
15.11.2000
19955190.1
16.11.1999
DE
SCHWARZ PHARMA AG, Monheim, DE;
Meese Claus, Monheim, DE;
PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
PCT/EP00/11309
WO01/35957
Stabilné soli derivátov 3,3-difenylpropylamínov

(51) C07K 5/00, C07K 7/00, C07K 19/00,
C07K 14/00, C12N 1/00, C12N 5/00,
C12N 15/00, A61K 38/00, A61P 17/00,
A61P 35/00, A61P 37/00
(11) 288175
(21) 1489-2003
(22) 13.5.2002
(31) 60/290 196
(32) 11.5.2001
(33) US
(40) 3.11.2004
(73) AMGEN INC., Thousand Oaks, CA, US;
(72) Hosung Min, Newbury Park, CA, US; Hailing Hsu,
Moorpark, CA, US; Xiong Fei, Thousand Oaks,
CA, US;
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(86) PCT/US02/15273
(87) WO02/092620
(54) Látková kompozícia viažuca polypeptid TALL-1,
kódujúca DNA, expresný vektor a hostiteľská
bunka

(51) C07K 14/00, C07K 16/00, C12N 1/00,
C12N 15/00, A61K 38/00, A61K 39/00,
A61P 11/00, A61P 13/00, A61P 37/00
(11) 288176
(21) 971-2001
(22) 7.1.2000
(31) 09/226 533
(32) 7.1.1999
(33) US
(40) 5.2.2002
(73) ZymoGenetics, Inc., Seattle, WA, US;
(72) Gross Jane A., Seattle, WA, US; Xu Wenfeng,
Mukilteo, WA, US; Madden Karen L., Bellevue,
WA, US; Yee David P., Cambridge, MA, US;
(74) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(86) PCT/US00/00396
(87) WO00/40716
(54) Farmaceutický prostriedok obsahujúci fúzny
proteín, izolovaná molekula polynukleotidu,
expresný vektor, kultivovaná bunka, spôsob
prípravy polypeptidu a izolovaný polypeptid
(51)
(11)
(21)
(22)
(40)
(73)
(72)
(54)

F04B 1/00
288181
4-2009
23.1.2009
9.8.2010
Topor Karol, Ing., Nová Dubnica, SK;
Topor Karol, Ing., Nová Dubnica, SK;
Mechanizmus ovládania axiálneho zdvihu piestikov v bloku valcov

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

B01D 11/00
B23K 37/00
B61L 1/00

288182
288180
288183

B61L 5/00
B64C 39/00
B66D 1/00

288184
288178
288179

C04B 7/00
C07C 215/00
C07K 5/00

288177
288185
288175

C07K 14/00
F04B 1/00

288176
288181
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FA9A Zastavené konania o patentových prihláškach na žiadosť prihlasovateľa
(21)
1630-2003
92-2010

FB9A

Zastavené konania o patentových prihláškach

(21)

(21)

74-2010
5014-2010
50018-2010
50027-2010

34-2011
5042-2011
50002-2011

FC9A

Zamietnuté patentové prihlášky

(21)
32-2010
5035-2010
5051-2010

FD9A
(21)
148-2010

Zastavené konania pre nezaplatenie poplatku
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GB9A

17

Prevody a prechody práv na patentové prihlášky

(21) 113-2011
(71) CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B. V., Curacao, CW;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
CRYSTAL LAGOONS CORPORATION LLC,
Lewes, DE, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 3.7.2012
Dátum zápisu do registra: 28.2.2014

MK4A
(11)

Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti
Dátum zániku

281309 08.02.2014
282068 18.02.2014
282921 18.02.2014

MM4A

(11)

Dátum zániku

283021 18.02.2014
283022 18.02.2014
283131 21.02.2014

(11)

Dátum zániku

283582 07.02.2014
284125 16.02.2014

(11)

Dátum zániku

285107 28.02.2014
285420 25.02.2014

Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

281172
281569
282798
283003
283148
283214
283382

19.07.2013
15.07.2013
01.07.2013
12.07.2013
11.07.2013
22.07.2013
11.07.2013

283395
283926
283992
284166
284551
284561
284669

22.07.2013
01.07.2013
11.07.2013
29.07.2013
23.07.2013
11.07.2013
23.07.2013

284873
285538
285889
286017
286021
286742
286955

21.07.2013
03.07.2013
15.07.2013
08.07.2013
05.07.2013
14.07.2013
17.07.2013

287128
287353
287773
287824
287944
287973
288025

08.07.2013
25.07.2013
26.07.2013
06.07.2013
19.07.2013
24.07.2013
13.07.2013

PC4A

Prevody a prechody práv na patenty

(11) 287395
(21) 481-2003
(73) QUANEX IG SYSTEMS, INC., Cambridge, OH,
US;
Predchádzajúci majiteľ:
TRUSEAL TECHNOLOGIES, INC., Solon, OH,
US;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.6.2012
Dátum zápisu do registra: 19.3.2014

(11) 287407
(21) 5092-2006
(73) Daniška Vladimír, Ing., Nitra, SK; Daniška Ewa
Anna, Nitra, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
Daniška Vladimír, Ing., Nitra, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 8.10.2013
Dátum zápisu do registra: 27.2.2014
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Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na patenty

(11) 286896
(21) 1884-2000
(73) PRUSATE FOUNDATION, Schaan, LI;
Nadobúdateľ:
B&P Network s. r. o., Bratislava, SK;
Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2013
Dátum zápisu do registra: 20.3.2014

TC4A

Zmeny mien

(11) 285847
(21) 962-99
(73) LABORATOIRES FOURNIER S.A.S., Suresnes, FR;
Dátum zápisu do registra: 25.2.2014

(11) 287409
(21) 1480-2000
(73) Omya International AG, Oftringen, CH;
Dátum zápisu do registra: 27.2.2014

ČASŤ
EURÓPSKE PATENTY
S URČENÍM PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU
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Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov
(Štandard WIPO ST. 16)
T1

Preklad patentových nárokov európskej patentovej prihlášky

T2

Opravený preklad patentových nárokov európskej
patentovej prihlášky

T3

Preklad európskeho patentového spisu

T4

Opravený preklad európskeho patentového spisu

T5

Preklad zmeneného európskeho patentového spisu

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST. 9)
(11)
(21)
(31)
(32)
(33)
(45)
(46)
(48)
(51)
(54)

Číslo dokumentu
Číslo prihlášky
Číslo prioritnej prihlášky
Dátum podania prioritnej prihlášky
Krajina alebo regionálna organizácia priority
Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu
alebo zmeneného patentového spisu
Dátum sprístupnenia prekladu patentových nárokov
Dátum sprístupnenia opraveného prekladu patentových nárokov alebo patentového spisu
Medzinárodné patentové triedenie
Názov

(62)
(71)
(72)
(73)
(74)
(86)
(87)
(96)
(97)

Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
Meno (názov) prihlasovateľa (-ov)
Meno pôvodcu (-ov)
Meno (názov) majiteľa (-ov)
Meno (názov) zástupcu (-ov)
Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa
PCT
Číslo a dátum podania európskej patentovej prihlášky
Číslo a dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky alebo vydania európskeho patentového spisu

Poznámka:
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v tomto vestníku zodpovedajú vydaniu 2014.01 Medzinárodného patentového triedenia
s platnosťou od 1. januára 2014. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2014 uvádzané iba symboly
hlavných skupín MPT 2014.01. V databázach úradu, vo webregistroch na internete a v ostatných výstupoch úradu budú zverejňované údaje týkajúce
sa patentov a úžitkových vzorov vrátane ich prihlášok so symbolmi úplnej verzie MPT 2014.01.

Kódy na označovanie záhlaví oznámení publikovaných vo Vestníku ÚPV SR
(Štandard WIPO ST. 17)
BA9A

FA9A
GA9A
GB9A
PD9A
PD9A
QA9A
QA9A
QB9A
QC9A

Sprístupnené preklady a opravené preklady patentových nárokov európskych patentových prihlášok
Zastavené konania o európskych patentových
prihláškach z dôvodu späťvzatia
Zmeny európskych patentových prihlášok na národné prihlášky
Prevody a prechody práv na európske paten‐
tové prihlášky
Zmeny dispozičných práv na európske patentové
prihlášky (zálohy)
Zmeny dispozičných práv na európske patentové prihlášky (ukončenie zálohov)
Ponuky licencií na európske patentové prihlášky
Späťvzatia ponúk licencií na európske patentové prihlášky
Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na
európske patentové prihlášky
Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na európske patentové prihlášky

MA4A
MC4A

Zaniknuté európske patenty vzdaním sa patentu
Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ
MC4A Zrušené európske patenty
MG4A Čiastočne zrušené európske patenty
MK4A Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti
MM4A Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie
udržiavacích poplatkov
NG4A Európske patenty zachované v zmenenom znení
po námietkovom konaní pred EPÚ
PC4A Prevody a prechody práv na európske patenty
PD4A Zmeny dispozičných práv na európske patenty
(zálohy)
PD4A Zmeny dispozičných práv na európske patenty
(ukončenie zálohov)
QA4A Ponuky licencií na európske patenty
QA4A Späťvzatia ponúk licencií na európske patenty
QB4A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na
európske patenty
QC4A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na európske patenty
SB4A Európske patenty zapísané do registra po odtajnení
SC4A Sprístupnené preklady a opravené preklady európskych patentových spisov
SC4A Sprístupnené preklady zmenených európskych patentových spisov
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Opravy a zmeny

Opravy v európskych patentových prihláškach
HA9A
HB9A
HC9A
HD9A
HE9A
HF9A
HG9A
HH9A
HK9A

Doplnenie pôvodcu (-ov)
Opravy mien
Zmeny mien
Opravy adries
Zmeny adries
Opravy dátumov
Opravy zatriedenia podľa MPT
Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR

Opravy v európskych patentoch
TA4A
TB4A
TC4A
TD4A
TE4A
TF4A
TG4A
TH4A
TK4A

Doplnenie pôvodcu (-ov)
Opravy mien
Zmeny mien
Opravy adries
Zmeny adries
Opravy dátumov
Opravy zatriedenia podľa MPT
Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR
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BA9A

Sprístupnené preklady patentových nárokov
európskych patentových prihlášok

(11)

(51)

1 726 428

B29C 47/00

(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)

B29C 47/00
1726428
06114253.5, 19.5.2006
1726428, 29.11.2006
0551320
20.5.2005
FR
DS Smith Kaysersberg, Kunheim, FR;
Coste Jean-Philippe, Kaysersberg, FR; Porret Laurent, Horbourg-Wihr, FR; Klinger Yves, Muttersholtz, FR;
(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(54) Vytláčaná dutinová doska

(51)

(11)

B29C 47/00

1 726 428
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SC4A

Sprístupnené preklady európskych patentových spisov

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

E 15387
E 15388
E 15389
E 15390
E 15391
E 15392
E 15393
E 15394
E 15395
E 15396
E 15397
E 15398
E 15399
E 15400
E 15401
E 15402
E 15403
E 15404
E 15405
E 15406
E 15407
E 15408
E 15409
E 15410
E 15411
E 15412
E 15413
E 15414
E 15415
E 15416
E 15417
E 15418
E 15419
E 15420
E 15421
E 15422
E 15423
E 15424
E 15425
E 15426
E 15427
E 15428
E 15429
E 15430
E 15431
E 15432
E 15433
E 15434
E 15435
E 15436
E 15437

C12N 15/00
C07D 487/00
C07D 471/00
A61B 5/00
G06Q 20/00
C07D 249/00
F01N 9/00
B22D 23/00
B60R 21/00
C08G 8/00
A61K 9/00
B60P 1/00
C09K 5/00
A23K 1/00
C08L 33/00
B32B 5/00
C07D 519/00
C07D 295/00
B60N 2/00
B23K 26/00
A01N 47/00
H04N 19/00
H04N 19/00
D21C 11/00
A61K 31/00
C07D 491/00
H01H 1/00
G01J 5/00
G10L 25/00
B60C 11/00
C07D 471/00
A61K 9/00
F16F 7/00
A61K 31/00
A61K 36/00
C07D 209/00
B41M 5/00
B67D 3/00
C07F 9/00
C07H 19/00
A47L 13/00
H04L 27/00
A01B 35/00
B02C 18/00
B29B 9/00
A61K 9/00
G01N 29/00
A47C 27/00
A61K 31/00
C09K 8/00
B29C 45/00

E 15438
E 15439
E 15440
E 15441
E 15442
E 15443
E 15444
E 15445
E 15446
E 15447
E 15448
E 15449
E 15450
E 15451
E 15452
E 15453
E 15454
E 15455
E 15456
E 15457
E 15458
E 15459
E 15460
E 15461
E 15462
E 15463
E 15464
E 15465
E 15466
E 15467
E 15468
E 15469
E 15470
E 15471
E 15472
E 15473
E 15474
E 15475
E 15476
E 15477
E 15478
E 15479
E 15480
E 15481
E 15482
E 15483
E 15484
E 15485
E 15486
E 15487
E 15488

F01N 3/00
D06F 37/00
H04J 13/00
A61K 31/00
C07C 51/00
A61K 31/00
A23C 9/00
A47G 25/00
C07D 405/00
B32B 5/00
C07K 16/00
B07B 1/00
C09J 111/00
H04N 7/00
A61K 31/00
G05D 16/00
H04N 7/00
F03D 1/00
B22D 41/00
H04M 1/00
B65D 1/00
H04N 7/00
B65D 5/00
C07D 495/00
A24D 1/00
A61K 31/00
A61K 31/00
C07D 487/00
B01J 19/00
C01F 11/00
C07K 16/00
A61K 31/00
B65G 15/00
H05B 37/00
C07K 14/00
H04L 27/00
G01N 27/00
B65D 85/00
G02C 3/00
C07C 381/00
A63G 3/00
A61P 7/00
C12N 15/00
A61K 31/00
A61K 39/00
F16C 1/00
E04F 15/00
A61K 39/00
H04L 1/00
C07D 471/00
C07D 213/00

E 15489
E 15490
E 15491
E 15492
E 15493
E 15494
E 15495
E 15496
E 15497
E 15498
E 15499
E 15500
E 15501
E 15502
E 15503
E 15504
E 15505
E 15506
E 15507
E 15508
E 15509
E 15510
E 15511
E 15512
E 15513
E 15514
E 15515
E 15516
E 15517
E 15518
E 15519
E 15520
E 15521
E 15522
E 15523
E 15524
E 15525
E 15526
E 15527
E 15528
E 15529
E 15530
E 15531
E 15532
E 15533
E 15534
E 15535
E 15536
E 15537
E 15538
E 15539

G07B 15/00
B01D 53/00
F16B 37/00
C12N 15/00
C07D 491/00
A61B 5/00
C07K 14/00
A61K 45/00
C08G 65/00
C01F 7/00
B29C 63/00
E03F 7/00
A21D 2/00
C07C 57/00
A61K 31/00
A61K 9/00
A61K 45/00
A61K 47/00
C07D 403/00
C07D 217/00
C07D 217/00
F42D 3/00
A61K 31/00
C07C 237/00
C08L 97/00
A61F 5/00
C07D 407/00
A61K 9/00
B60R 19/00
F03D 1/00
A23K 1/00
G02F 1/00
B29C 69/00
D21H 17/00
C07D 495/00
B28B 21/00
C07D 487/00
A61K 39/00
B32B 37/00
F27B 21/00
C12N 9/00
A61K 9/00
H01M 8/00
G11B 33/00
G02B 5/00
F24J 2/00
A61K 38/00
B01D 53/00
A24F 47/00
A61K 31/00
F03D 1/00

E 15540
E 15541
E 15542
E 15543
E 15544
E 15545
E 15546
E 15547
E 15548
E 15549
E 15550
E 15551
E 15552
E 15553
E 15554
E 15555
E 15556
E 15557
E 15558
E 15559
E 15560
E 15561
E 15562
E 15563
E 15564
E 15565
E 15566
E 15567
E 15568
E 15569
E 15570
E 15571
E 15572
E 15573
E 15574
E 15575
E 15576
E 15577
E 15578
E 15579
E 15580
E 15581
E 15582
E 15583
E 15584
E 15585
E 15586
E 15587
E 15588
E 15589
E 15590

C07D 471/00
F16D 43/00
B05B 11/00
A61K 39/00
A61K 35/00
B60L 5/00
B65H 51/00
G02B 27/00
F42D 3/00
A61K 31/00
C12Q 1/00
A61K 9/00
C12P 13/00
C12P 13/00
B60N 2/00
A61K 31/00
B29C 45/00
B32B 27/00
C07K 19/00
B65B 11/00
B23K 26/00
A01N 25/00
B60N 2/00
H04L 5/00
H03M 13/00
C07D 403/00
C07D 295/00
C07D 231/00
A61K 51/00
C07K 16/00
H04L 27/00
C21C 5/00
C07D 477/00
H03K 5/00
B60J 10/00
B29C 45/00
B60N 2/00
C03C 4/00
B30B 9/00
C07D 471/00
A63B 69/00
B29C 45/00
B62D 29/00
E06B 3/00
C07D 401/00
B66B 23/00
C08K 5/00
A01N 41/00
H05B 7/00
A61K 39/00
A61K 38/00
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(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

A01B 35/00, A01B 21/00
E 15429
09785763.5, 24.7.2009
2312926, 11.9.2013
0800477
30.7.2008
HU
Horváth Benedek, Kecskemét, HU;
Horváth Benedek, Kecskemét, HU;
Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
PCT/HU2009/000062
WO 2010/013076
Rotačná plečka, konkrétne rotačný kultivátor
určený najmä na kultiváciu povrchovej pôdy

(51) A01N 25/00, A01N 37/00, A01N 41/00,
A01N 43/00, A01N 47/00, A01N 51/00,
A01P 3/00, A01P 7/00
(11) E 15561
(96) 07818204.5, 18.9.2007
(97) 2079303, 23.10.2013
(31) 06020676
(32) 30.9.2006
(33) EP
(73) Bayer CropScience AG, Monheim, DE;
(72) VERMEER Ronald, Leverkusen, DE; BAUR Peter, Schondorf, DE;
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(86) PCT/EP2007/008099
(87) WO 2008/037377
(54) Vo vode dispergovateľné agrochemické formulácie obsahujúce polyalkoxytriglyceridy ako
penetranty
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

A01N 41/00, A01N 25/00
E 15587
09778816.0, 5.10.2009
2337451, 20.11.2013
102936 P
6.10.2008
US
Syngenta Participations AG, Basel, CH;
James John Robert, Greensboro, NC, US; Rawls
Eric, Vero Beach, FL, US;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
PCT/EP2009/007098
WO 2010/040485
Herbicídne kompozície obsahujúce mezotrión
a spôsob kontroly burín v trávnikoch

(51) A01N 47/00, A01N 55/00, A01N 53/00,
A01N 37/00, A01N 31/00
(11) E 15407
(96) 05701229.6, 28.1.2005
(97) 1715743, 18.9.2013
(31) 102004006324
(32) 10.2.2004
(33) DE
(73) Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim,
DE;

25

(72) EBBINGHAUS Dirk, Wuppertal, DE; HINTERHUBER Andreas, Bergisch Gladbach, DE; THIELERT Wolfgang, Odenthal, DE; HUNGENBERG
Heike, Langenfeld, DE; WECKWERT Holger,
Leichlingen, DE;
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(86) PCT/EP2005/000830
(87) WO 2005/077186
(54) Insekticídne kompozície účinných látok odvodené od tiaklopridu a pyretroidov
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

A21D 2/00, A23K 1/00, A23L 1/00, A23L 2/00
E 15501
09725460.1, 25.3.2009
2265127, 2.10.2013
0805360
25.3.2008
GB
Cargill, Incorporated, Wayzata, MN, US;
BROEKAERT Willem, Dilbeek, BE; COURTIN
Christophe, Wilsele, BE; DELCOUR Jan, Heverlee, BE;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
PCT/BE2009/000020
WO 2009/117790
Prípravok arabinoxylánových oligosacharidov

(51) A23C 9/00, A61K 38/00, A61K 39/00,
A61K 35/00, A61P 29/00
(11) E 15444
(96) 06794209.4, 25.7.2006
(97) 1912513, 11.9.2013
(31) 0508177
(32) 29.7.2005
(33) FR
(73) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, Condé-sur-Vire, FR;
(72) MIKOGAMI Takashi, Fougeres, FR; SOUPPE
Jérôme, Rennes, FR; JOUAN Pierre, Cesson Sevigne, FR; BOURTOURAULT Michel, Noyal
Chatillon Sur Seiche, FR;
(74) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(86) PCT/FR2006/001810
(87) WO 2007/012748
(54) Nové mliečne proteínové zložky a ich použitie
na prevenciu alebo liečbu chronických zápalových ochorení
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)

A23K 1/00
E 15519
09003819.1, 17.3.2009
2103224, 25.9.2013
1035180
17.3.2008
NL
Agrifirm Group B.V., Apeldoorn, NL;
Van Poppel Franciscus Josephus Johannes, Haelen, NL; Zwolschen Johannes Willem, Veghel, NL;
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(54) Vysokoenergetická kŕmna peleta na báze prírodných materiálov a spôsob jej prípravy
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(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)
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A23K 1/00
E 15400
09748799.5, 11.11.2009
2358214, 2.10.2013
08020153
19.11.2008
EP
DSM IP Assets B.V., Heerlen, NL;
HERNANDEZ Jose-Maria, Magden, CH; WEBER Gilbert, Magden, CH;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
PCT/EP2009/064963
WO 2010/057811
Použitie kantaxantínu a/alebo 25-OH D3 na
zlepšenie liahnivosti hydiny

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

A24D 1/00, A24D 3/00
E 15462
10776259.3, 29.9.2010
2503910, 18.9.2013
15452009
30.9.2009
AT
Tannpapier GmbH, Traun, AT;
GRIESMAYR Günter, Wels, AT;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
PCT/AT2010/000355
WO 2011/038430
Spôsob výroby obloženia náustku cigarety

(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)

A24F 47/00
E 15537
08827508.6, 8.8.2008
2173204, 2.10.2013
07253142
10.8.2007
EP
Philip Morris Products S.A., Neuchâtel, CH;
MAEDER Serge, Auvernier, CH; PIADÉ Jean-Jacques, Hauterive, CH; POGET Laurent Edouard,
Bussigny, CH; ZUBER Jacques Armand, Peseux,
CH;
PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
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E 15527
E 15423
E 15416
E 15574
E 15545
E 15562
E 15554
E 15576
E 15405
E 15398
E 15517
E 15395
E 15582
E 15559
E 15458
E 15460
E 15475
E 15470
E 15546
E 15585
E 15424
E 15498
E 15467
E 15577
E 15442
E 15502

C07C 237/00
C07C 381/00
C07D 209/00
C07D 213/00
C07D 217/00
C07D 217/00
C07D 231/00
C07D 249/00
C07D 295/00
C07D 295/00
C07D 401/00
C07D 403/00
C07D 403/00
C07D 405/00
C07D 407/00
C07D 471/00
C07D 471/00
C07D 471/00
C07D 471/00
C07D 471/00
C07D 477/00
C07D 487/00
C07D 487/00
C07D 487/00
C07D 491/00
C07D 491/00
C07D 495/00
C07D 495/00
C07D 519/00
C07F 9/00
C07H 19/00
C07K 14/00
C07K 14/00
C07K 16/00
C07K 16/00
C07K 16/00
C07K 19/00
C08G 8/00
C08G 65/00
C08K 5/00
C08L 33/00
C08L 97/00
C09J 111/00
C09K 5/00
C09K 8/00
C12N 9/00
C12N 15/00
C12N 15/00
C12N 15/00
C12P 13/00
C12P 13/00

E 15512
E 15477
E 15422
E 15488
E 15508
E 15509
E 15567
E 15392
E 15404
E 15566
E 15584
E 15565
E 15507
E 15446
E 15515
E 15487
E 15417
E 15540
E 15579
E 15389
E 15572
E 15388
E 15465
E 15525
E 15412
E 15493
E 15523
E 15461
E 15403
E 15425
E 15426
E 15495
E 15472
E 15468
E 15448
E 15569
E 15558
E 15396
E 15497
E 15586
E 15401
E 15513
E 15450
E 15399
E 15436
E 15529
E 15480
E 15492
E 15387
E 15552
E 15553

C12Q 1/00
C21C 5/00
D06F 37/00
D21C 11/00
D21H 17/00
E03F 7/00
E04F 15/00
E06B 3/00
F01N 3/00
F01N 9/00
F03D 1/00
F03D 1/00
F03D 1/00
F16B 37/00
F16C 1/00
F16D 43/00
F16F 7/00
F24J 2/00
F27B 21/00
F42D 3/00
F42D 3/00
G01J 5/00
G01N 27/00
G01N 29/00
G02B 5/00
G02B 27/00
G02C 3/00
G02F 1/00
G05D 16/00
G06Q 20/00
G07B 15/00
G10L 25/00
G11B 33/00
H01H 1/00
H01M 8/00
H03K 5/00
H03M 13/00
H04J 13/00
H04L 1/00
H04L 5/00
H04L 27/00
H04L 27/00
H04L 27/00
H04M 1/00
H04N 7/00
H04N 7/00
H04N 7/00
H04N 19/00
H04N 19/00
H05B 7/00
H05B 37/00

E 15550
E 15571
E 15439
E 15410
E 15522
E 15500
E 15484
E 15583
E 15438
E 15393
E 15455
E 15518
E 15539
E 15491
E 15483
E 15541
E 15419
E 15534
E 15528
E 15510
E 15548
E 15414
E 15474
E 15433
E 15533
E 15547
E 15476
E 15520
E 15453
E 15391
E 15489
E 15415
E 15532
E 15413
E 15531
E 15573
E 15564
E 15440
E 15486
E 15563
E 15570
E 15473
E 15428
E 15457
E 15454
E 15459
E 15451
E 15408
E 15409
E 15588
E 15471
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Sprístupnené preklady zmenených európskych patentových spisov
E 6930
1656450, 30.10.2013
7.6.2010
Mutant acylázy cefalosporínu C a spôsob prípravy 7-ACA jeho použitím
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MA4A

Zaniknuté európske patenty vzdaním sa patentu

(11) E 13155
(97) 2121139
Dátum zániku: 10.3.2014

MM4A Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov
(11) E 3
(97) 1362590
Dátum zániku: 25.7.2013

(11) E 1243
(97) 1502587
Dátum zániku: 30.7.2013

(11) E 96
(97) 1406610
Dátum zániku: 3.7.2013

(11) E 1245
(97) 1517869
Dátum zániku: 7.7.2013

(11) E 149
(97) 1406590
Dátum zániku: 17.7.2013

(11) E 1377
(97) 1654240
Dátum zániku: 16.7.2013

(11) E 166
(97) 1411764
Dátum zániku: 5.7.2013

(11) E 1388
(97) 1387021
Dátum zániku: 16.7.2013

(11) E 334
(97) 1525420
Dátum zániku: 28.7.2013

(11) E 1662
(97) 1288508
Dátum zániku: 25.7.2013

(11) E 362
(97) 1417750
Dátum zániku: 19.7.2013

(11) E 1701
(97) 1572825
Dátum zániku: 2.7.2013

(11) E 463
(97) 1408968
Dátum zániku: 18.7.2013

(11) E 2008
(97) 1523738
Dátum zániku: 16.7.2013

(11) E 533
(97) 1493556
Dátum zániku: 2.7.2013

(11) E 2063
(97) 1673105
Dátum zániku: 23.7.2013

(11) E 684
(97) 1503032
Dátum zániku: 28.7.2013

(11) E 2091
(97) 1414326
Dátum zániku: 11.7.2013

(11) E 1242
(97) 1407369
Dátum zániku: 7.7.2013

(11) E 2127
(97) 1530471
Dátum zániku: 25.7.2013
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(11) E 2191
(97) 1562837
Dátum zániku: 18.7.2013

(11) E 4446
(97) 1502891
Dátum zániku: 14.7.2013

(11) E 2340
(97) 1614555
Dátum zániku: 1.7.2013

(11) E 4502
(97) 1416827
Dátum zániku: 11.7.2013

(11) E 2421
(97) 1419408
Dátum zániku: 27.7.2013

(11) E 5062
(97) 1924380
Dátum zániku: 22.7.2013

(11) E 2458
(97) 1520003
Dátum zániku: 2.7.2013

(11) E 5333
(97) 1779663
Dátum zániku: 23.7.2013

(11) E 2460
(97) 1660468
Dátum zániku: 27.7.2013

(11) E 5582
(97) 1906921
Dátum zániku: 8.7.2013

(11) E 2725
(97) 1406907
Dátum zániku: 17.7.2013

(11) E 5627
(97) 1781697
Dátum zániku: 7.7.2013

(11) E 3765
(97) 1530464
Dátum zániku: 25.7.2013

(11) E 5850
(97) 1915216
Dátum zániku: 5.7.2013

(11) E 3804
(97) 1768948
Dátum zániku: 12.7.2013

(11) E 6028
(97) 1889607
Dátum zániku: 12.7.2013

(11) E 3825
(97) 1641095
Dátum zániku: 5.7.2013

(11) E 6658
(97) 1551802
Dátum zániku: 15.7.2013

(11) E 3839
(97) 1519997
Dátum zániku: 1.7.2013

(11) E 6711
(97) 1623791
Dátum zániku: 27.7.2013

(11) E 3842
(97) 1759902
Dátum zániku: 3.7.2013

(11) E 6748
(97) 2037781
Dátum zániku: 4.7.2013

(11) E 4081
(97) 1626000
Dátum zániku: 14.7.2013

(11) E 6862
(97) 1648925
Dátum zániku: 21.7.2013

(11) E 4337
(97) 1900884
Dátum zániku: 19.7.2013

(11) E 7068
(97) 1771474
Dátum zániku: 19.7.2013
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(11) E 7115
(97) 1771468
Dátum zániku: 21.7.2013

(11) E 8274
(97) 1778305
Dátum zániku: 29.7.2013

(11) E 7426
(97) 1773683
Dátum zániku: 5.7.2013

(11) E 8326
(97) 1669367
Dátum zániku: 5.7.2013

(11) E 7437
(97) 1912865
Dátum zániku: 26.7.2013

(11) E 8394
(97) 2052102
Dátum zániku: 31.7.2013

(11) E 7586
(97) 1765816
Dátum zániku: 5.7.2013

(11) E 8446
(97) 2049064
Dátum zániku: 19.7.2013

(11) E 7706
(97) 1744066
Dátum zániku: 15.7.2013

(11) E 8631
(97) 1780197
Dátum zániku: 26.7.2013

(11) E 7736
(97) 1646715
Dátum zániku: 22.7.2013

(11) E 8654
(97) 2171105
Dátum zániku: 8.7.2013

(11) E 7799
(97) 1524905
Dátum zániku: 10.7.2013

(11) E 8708
(97) 2022698
Dátum zániku: 23.7.2013

(11) E 7811
(97) 1899350
Dátum zániku: 4.7.2013

(11) E 8833
(97) 2154024
Dátum zániku: 16.7.2013

(11) E 7875
(97) 1903362
Dátum zániku: 16.7.2013

(11) E 9013
(97) 1406770
Dátum zániku: 12.7.2013

(11) E 7985
(97) 1527599
Dátum zániku: 21.7.2013

(11) E 9024
(97) 1405638
Dátum zániku: 8.7.2013

(11) E 8149
(97) 1502666
Dátum zániku: 22.7.2013

(11) E 9036
(97) 1651232
Dátum zániku: 22.7.2013

(11) E 8218
(97) 1421074
Dátum zániku: 19.7.2013

(11) E 9055
(97) 2175866
Dátum zániku: 16.7.2013

(11) E 8272
(97) 1773811
Dátum zániku: 14.7.2013

(11) E 9167
(97) 1539114
Dátum zániku: 30.7.2013
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(11) E 9240
(97) 2173196
Dátum zániku: 4.7.2013

(11) E 11043
(97) 2019242
Dátum zániku: 16.7.2013

(11) E 9286
(97) 2173410
Dátum zániku: 2.7.2013

(11) E 11177
(97) 2306849
Dátum zániku: 17.7.2013

(11) E 9630
(97) 2046787
Dátum zániku: 31.7.2013

(11) E 11605
(97) 1781631
Dátum zániku: 27.7.2013

(11) E 9774
(97) 1741810
Dátum zániku: 5.7.2013

(11) E 11726
(97) 1934404
Dátum zániku: 26.7.2013

(11) E 9821
(97) 2173930
Dátum zániku: 16.7.2013

(11) E 11845
(97) 2016940
Dátum zániku: 8.7.2013

(11) E 9885
(97) 2022653
Dátum zániku: 22.7.2013

(11) E 12228
(97) 2304851
Dátum zániku: 9.7.2013

(11) E 9966
(97) 2046830
Dátum zániku: 5.7.2013

(11) E 12404
(97) 1500815
Dátum zániku: 15.7.2013

(11) E 10308
(97) 2185561
Dátum zániku: 24.7.2013

(11) E 13476
(97) 2321869
Dátum zániku: 2.7.2013

(11) E 10587
(97) 1929160
Dátum zániku: 14.7.2013

(11) E 13765
(97) 2035626
Dátum zániku: 3.7.2013

(11) E 10841
(97) 1882929
Dátum zániku: 28.7.2013

(11) E 14092
(97) 2303777
Dátum zániku: 22.7.2013

(11) E 10861
(97) 1904048
Dátum zániku: 14.7.2013
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PC4A

59

Prevody a prechody práv na európske patenty

(11) E 938
(97) 1497409, 24.5.2006
(73) BioProtein AS, Stavanger, NO;
Predchádzajúci majiteľ:
STATOIL ASA, Stavanger, NO;
Dátum uzavretia zmluvy: 25.11.2013
Dátum zápisu do registra: 21.3.2014

(11) E 8922
(97) 1556171, 15.12.2010
(73) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel, CH;
Predchádzajúci majiteľ:
Philip Morris USA Inc., Richmond, VA, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 17.12.2013
Dátum zápisu do registra: 20.2.2014
(11) E 9984
(97) 1633724, 4.5.2011
(73) Kudos Pharmaceuticals Limited, London, GB;
Predchádzajúci majiteľ:
Kudos Pharmaceuticals Limited, London, GB;
Maybridge Limited, Tintagel, Cornwall, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 2.10.2013
Dátum zápisu do registra: 17.2.2014

(11) E 11860
(97) 2207659, 29.2.2012
(73) Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, DE; KraussMaffei Financial Services GmbH, München, DE;
Predchádzajúci majiteľ:
Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, DE; KraussMaffei Technologies GmbH, München, DE;
Dátum zápisu do registra: 17.2.2014
(11) E 11860
(97) 2207659, 29.2.2012
(73) Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, DE; KraussMaffei GmbH, München, DE;
Predchádzajúci majiteľ:
Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, DE; KraussMaffei Technologies GmbH, München, DE;
Dátum zápisu do registra: 17.2.2014
(11) E 11992
(97) 1441785, 25.4.2012
(73) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel, CH;
Predchádzajúci majiteľ:
Philip Morris USA Inc., Richmond, VA, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 17.12.2013
Dátum zápisu do registra: 20.2.2014
(11) E 12550
(97) 1463883, 11.7.2012
(73) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel, CH;
Predchádzajúci majiteľ:
Philip Morris USA Inc., Richmond, VA, US;

Dátum uzavretia zmluvy: 17.12.2013
Dátum zápisu do registra: 20.2.2014

(11) E 13552
(97) 2222697, 5.12.2012
(73) Astellas Pharma Inc., Chuo-ku, Tokyo, JP;
Predchádzajúci majiteľ:
Perseid Therapeutics LLC, Redwood City, CA,
US;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.8.2013
Dátum zápisu do registra: 18.2.2014
(11) E 13904
(97) 1549440, 12.12.2012
(73) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel, CH;
Predchádzajúci majiteľ:
Philip Morris USA Inc., Richmond, VA, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 17.12.2013
Dátum zápisu do registra: 20.2.2014

(11) E 13925
(97) 1463403, 13.2.2013
(73) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel, CH;
Predchádzajúci majiteľ:
Philip Morris USA Inc., Richmond, VA, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 17.12.2013
Dátum zápisu do registra: 20.2.2014
(11) E 14098
(97) 2132859, 27.2.2013
(73) ALSTOM Hydro France, Levallois Perret, FR;
Predchádzajúci majiteľ:
Alstom Technology Ltd, Baden, CH;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.10.2013
Dátum zápisu do registra: 25.2.2014
(11) E 14098
(97) 2132859, 27.2.2013
(73) ALSTOM Renewable Technologies, Grenoble,
FR;
Predchádzajúci majiteľ:
ALSTOM Hydro France, Levallois Perret, FR;
Dátum zápisu do registra: 25.2.2014

(11) E 14426
(97) 2471681, 27.3.2013
(73) Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, DE;
Predchádzajúci majiteľ:
FZGmbH, Garching, DE;
Dátum zápisu do registra: 17.2.2014
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QB4A

Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na európske patenty

(11) E 4632
(97) 1540221
(73) Prusate Foundation, Schaan, LI;
Nadobúdateľ:
B&P Network s. r. o., Bratislava, SK;
Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2013
Dátum zápisu do registra: 20.3.2014

TC4A

Zmeny mien

(11) E 938
(97) 1497409, 24.5.2006
(73) STATOIL ASA, Stavanger, NO;
Dátum zápisu do registra: 21.3.2014

(11) E 11860
(97) 2207659, 29.2.2012
(73) Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, DE; Krauss-Maffei Technologies GmbH, München, DE;
Dátum zápisu do registra: 17.2.2014

(11) E 4098
(97) 1572087, 14.5.2008
(73) AbbVie Biotherapeutics Inc., Redwood City, CA,
US;
Dátum zápisu do registra: 24.3.2014

TH4A

Opravy chýb alebo zmeny všeobecne

(11) E 15355
(62) 07754060.7
Vestník č. 3/2014 - SC4A, str. 27

(11) E 15369
(62) 06831376.6
Vestník č. 3/2014 - SC4A, str. 28
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Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST. 9)

(11)
(21)
(22)
(23)
(54)
(68)
(71)
(73)
(74)

Číslo dokumentu
Číslo žiadosti
Dátum podania žiadosti
Dátum podania žiadosti o predĺženie doby platnosti
Názov vynálezu základného patentu
Číslo základného patentu
Meno (názov) žiadateľa (-ov)
Meno (názov) majiteľa (-ov)
Meno (názov) zástupcu (-ov)

(92)
(93)
(94)

(95)

Číslo a dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej
republike
Číslo, dátum a štát prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve
Predpokladaný dátum uplynutia platnosti osvedčenia/Predpokladaný dátum uplynutia predĺženej
doby platnosti osvedčenia/Opravený predpokladaný
dátum uplynutia doby platnosti osvedčenia/Opravený predpokladaný dátum uplynutia predĺženej
doby platnosti osvedčenia
Názov liečiva/výrobku na ochranu rastlín
Typ: (liečivo/výrobok na ochranu rastlín)
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Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia
(21)
(22)
(68)
(54)

5003-2014
31.1.2014
287573
Chinazolínové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie
(71) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG,
Ingelheim am Rhein, DE;
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(92) EU/1/13/879/001, EU/1/13/879/002,
EU/1/13/879/003, EU/1/13/879/004,
EU/1/13/879/005, EU/1/13/879/006,
EU/1/13/879/007, EU/1/13/879/008,
EU/1/13/879/009, EU/1/13/879/010,
EU/1/13/879/011, EU/1/13/879/012, 25.9.2013

(93) EU/1/13/879/001, EU/1/13/879/002,
EU/1/13/879/003, EU/1/13/879/004,
EU/1/13/879/005, EU/1/13/879/006,
EU/1/13/879/007, EU/1/13/879/008,
EU/1/13/879/009, EU/1/13/879/010,
EU/1/13/879/011, EU/1/13/879/012, 25.9.2013,
EU
(95) Afatinib dimaleát
Typ: liečivo

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

137
5002-2009
24.4.2009
281709
Viacstupňový preparát na antikoncepciu na báze
prírodných estrogénov
Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim, DE;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
BE 327792, 3.11.2008
BE 327792, 3.11.2008, BE
Estradiolvalerát; estradiolvalerát a dienogest
Typ: liečivo
23.10.2021

(11)
(21)
(22)
(68)
(54)
(73)
(74)
(92)
(93)
(95)
(94)

(11)
(21)
(22)
(68)
(54)
(73)
(74)
(92)

138
5015-2013
24.6.2013
EP 2 107 069
Nové inzulínové deriváty
NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd, DK;
PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
EU/1/12/807/001, EU/1/12/807/004,
EU/1/12/807/005, EU/1/12/807/007,
EU/1/12/807/008, EU/1/12/807/009,
EU/1/12/807/012, EU/1/12/807/013,
EU/1/12/807/015, 21.1.2013
(93) EU/1/12/807/001, EU/1/12/807/004,
EU/1/12/807/005, EU/1/12/807/007,
EU/1/12/807/008, EU/1/12/807/009,
EU/1/12/807/012, EU/1/12/807/013,
EU/1/12/807/015, 21.1.2013, EU
(95) Inzulín degludek
Typ: liečivo
(94) 21.1.2028

(11)
(21)
(22)
(68)
(54)
(73)
(74)
(92)
(93)
(95)

(94)

139
5017-2013
28.6.2013
EP 1 999 109
Styrylpiridínové deriváty a ich použitie na väzbu
a zobrazovanie amyloidného plaku
The Trustees of the University of Pennsylvania,
Philadelphia, PA, US;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
EU/1/12/805, 14.1.2013
EU/1/12/805, 14.1.2013, EU
Florbetapir (18F)
Typ: liečivo
14.1.2028

140
5025-2012
19.12.2012
EP 1 448 186
Liečivo na ošetrovanie vírusových kožných a nádorových ochorení
MediGene AG, Planegg/Martinsried, DE;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
46/0306/12-S, 16.7.2012
73486.00.00, 31.8.2009, DE
Purifikovaný suchý extrakt zo zeleného čaju (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) a izopropylmyristát
Typ: liečivo
31.8.2024
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Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov
(Štandard WIPO ST. 16)
U1

Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov podľa
zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Y1

Zapísané úžitkové vzory podľa zákona č. 517/2007
Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov bez zmeny v porovnaní s príslušnou zverejnenou prihláškou

Y2

Zapísané úžitkové vzory podľa zákona č. 517/2007
Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov so zmenou v porovnaní s príslušnou zverejnenou prihláškou

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST. 9)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(43)
(45)
(47)
(51)
(54)
(57)

Číslo dokumentu
Číslo prihlášky
Dátum podania prihlášky
Číslo prioritnej prihlášky
Dátum podania prioritnej prihlášky
Krajina alebo regionálna organizácia priority
Dátum zverejnenia prihlášky
Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru
Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti
Medzinárodné patentové triedenie
Názov
Anotácia

(62)
(67)
(71)
(72)
(73)
(74)
(86)
(87)
(96)
(97)

Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia
Meno (názov) prihlasovateľa (-ov)
Meno pôvodcu (-ov)
Meno (názov) majiteľa (-ov)
Meno (názov) zástupcu (-ov)
Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa
PCT
Číslo podania európskej patentovej prihlášky
Číslo zverejnenia európskej patentovej prihlášky
alebo vydania európskeho patentového spisu

Poznámka:
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v tomto vestníku zodpovedajú vydaniu 2014.01 Medzinárodného patentového triedenia
s platnosťou od 1. januára 2014. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2014 uvádzané iba symboly
hlavných skupín MPT 2014.01. V databázach úradu, vo webregistroch na internete a v ostatných výstupoch úradu budú zverejňované údaje týkajúce
sa patentov a úžitkových vzorov vrátane ich prihlášok so symbolmi úplnej verzie MPT 2014.01.

Kódy na označovanie záhlaví oznámení publikovaných vo Vestníku ÚPV SR
(Štandard WIPO ST. 17)

BA2K
FA2K
FB2K
FC2K
GB2K
PD2K
PD2K

Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov
Zastavené konania o prihláškach úžitkových
vzorov na žiadosť prihlasovateľa
Zastavené konania o prihláškach úžitkových
vzorov
Zamietnuté prihlášky úžitkových vzorov
Prevody a prechody práv na prihlášky úžitkových vzorov
Zmeny dispozičných práv na prihlášky úžitkových vzorov (zálohy)
Zmeny dispozičných práv na prihlášky úžitkových vzorov (ukončenie zálohov)

FG2K
MA2K
MC2K
MG2K
MK2K
ND2K
PC2K
PD2K
PD2K
QB2K
QC2K
RL2K

Zapísané úžitkové vzory
Zaniknuté úžitkové vzory vzdaním sa
Vymazané úžitkové vzory
Čiastočne vymazané úžitkové vzory
Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti
Predĺženie platnosti úžitkových vzorov
Prevody a prechody práv na úžitkové vzory
Zmeny dispozičných práv na úžitkové vzory
(zálohy)
Zmeny dispozičných práv na úžitkové vzory
(ukončenie zálohov)
Licenčné zmluvy
Ukončenie platnosti licenčných zmlúv
Odňatie ochrany a prepis prihlasovateľa alebo
majiteľa úžitkového vzoru (na základe rozhodnutia súdu)
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Opravy a zmeny

Opravy v prihláškach úžitkových vzorov
HA2K
HB2K
HC2K
HD2K
HE2K
HF2K
HG2K
HH2K
HK2K

Doplnenie pôvodcu (-ov)
Opravy mien
Zmeny mien
Opravy adries
Zmeny adries
Opravy dátumov
Opravy zatriedenia podľa MPT
Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR

Opravy v úžitkových vzoroch
TA2K
TB2K
TC2K
TD2K
TE2K
TF2K
TG2K
TH2K
TK2K

Doplnenie pôvodcu (-ov)
Opravy mien
Zmeny mien
Opravy adries
Zmeny adries
Opravy dátumov
Opravy zatriedenia podľa MPT
Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR
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BA2K

71

Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po zverejnení prihlášky úžitkového vzoru môže ktokoľvek podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra.
Obsah prihlášok úžitkových vzorov sa zverejňuje v rozsahu opisu technického riešenia, nárokov na ochranu, výkresov
s obrázkami a ďalšími podkladmi, spolu s výsledkom rešerše na stav techniky, ktorú vykonal úrad podľa § 38 ods. 4 uvedeného zákona.
Zverejnené prihlášky sú dostupné prostredníctvom internetovej databázy s vybratými údajmi z registra úžitkových vzorov
na stránke www.upv.sk alebo v študovni úradu, alebo môžu byť doručené v papierovej alebo elektronickej forme na základe
objednávky, doručenej úradu v písomnej forme.
(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

5033-2012
48-2013
55-2013
57-2013
70-2013
89-2013
119-2013
159-2013

D06F 39/00
A61K 9/00
H01L 29/00
B29C 47/00
A63C 5/00
F41A 19/00
A61Q 19/00
A61F 5/00

179-2013
181-2013
194-2013
195-2013
202-2013
218-2013
223-2013
225-2013

B66F 7/00
A24F 15/00
C11D 7/00
B62D 55/00
F04B 15/00
B05B 1/00
G01N 3/00
B29D 30/00

5033-2013
5044-2013
50043-2013
50050-2013
50055-2013
50077-2013
50089-2013
50090-2013

A23L 1/00
B60R 25/00
B60J 9/00
G06Q 30/00
A63F 9/00
A47J 37/00
C10L 5/00
B60P 1/00

(51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

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

A23L 1/00, A23B 4/00
5033-2013
30.5.2013
PUV 2013-27851
26.4.2013
CZ
Koutník Miloslav, Ing., Rudolfov, CZ;
Koutník Miloslav, Ing., Rudolfov, CZ;
Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
Sušený tepelne opracovaný mäsový výrobok
Problém, ktorý má byť riešený: Jestvujúce výrobky zo sušeného mäsa obsahujú väzy, ktoré sa
pri konzumácii nedajú rozhrýzť, ich ochutenie je
nedostatočné, lebo ochucovadlá sa nedostanú
medzi vlákna, a výrobky sa pri sušení vlnia a krútia, takže sa zle balia a skladujú. Výrobky tiež
nespĺňajú hygienické požiadavky tepelného opracovania. Riešenie problému: Vytvorenie sušeného mäsového výrobku, ktorý obsahuje nastrúhané
mäso zbavené nerozžuvateľných súčastí, ktoré je
premiešané s ochucovadlami a následne je z ochuteného nastrúhaného mäsa vytvorený výrobok
pravidelného tvaru, ktorý sa podľa hygienických
noriem tepelne opracuje a následne usuší. Výrobok sa nedeformuje a vďaka pravidelnému tvaru
sa ľahko balí a skladuje.

A24F 15/00, G09F 23/00
181-2013
8.10.2013
Kuruc Milan, Ing., Hlohovec, SK; Kurucova Priehradná Denisa, Hlohovec, SK;
(72) Kuruc Milan, Ing., Hlohovec, SK; Kurucova Priehradná Denisa, Hlohovec, SK;
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(54) Puzdro na škatuľku cigariet

(21)
50120-2013
50124-2013
50125-2013
50136-2013
50140-2013
50141-2013

(51)
B01D 53/00
A61K 8/00
G06Q 20/00
A61K 9/00
B25J 13/00
B25J 13/00

(57) Puzdro na škatuľku cigariet pozostáva z obvodového plášťa (1), vytvarovaného do dutého kvádra
a vybaveného dnom (2). Celý obvodový plášť (1)
alebo aspoň jeho časť je informačnou plochou (3)
s personalizovaným alebo reklamným, alebo imidžovým obsahom (4). V jednom prípade je tlačený personalizovaný alebo imidžový obsah (4) priamou súčasťou informačnej plochy (3) obvodového plášťa (1). V druhom prípade je časť informačnej plochy (3) biela alebo jednofarebná na
dodatočnú dotlač personalizovaného alebo reklamného, alebo imidžového obsahu (4). V inom
prípade je personalizovaný alebo reklamný, alebo
imidžový obsah (4) vo forme štítku alebo nálepky a je nepriamou súčasťou obvodového plášťa
(1), pričom na informačnú plochu (3) je dodatočne nalepiteľný. Čelná strana obvodového plášťa
(1) môže byť nižšia ako zadná strana obvodového plášťa (1) a prechod medzi nižšou čelnou
stranou obvodového plášťa (1) a vyššou zadnou
stranou obvodového plášťa (1) je plynulý na
bočných stenách obvodového plášťa (1). Obvodový plášť (1) a dno (2) sú z kovu alebo plastu,
alebo dreva, alebo papiera, alebo kartónu a môžu
byť potiahnuté kovovou a/alebo plastovou fóliou.
Obvodový plášť (1) kopíruje rozmery existujúcich škatuliek na cigarety tak, aby tieto boli doň
jednoducho a rýchlo nasunuteľné.
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(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)
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A47J 37/00
50077-2013
27.6.2013
Hores, s.r.o., Rajecké Teplice, SK;
Marčan Boris, Ing., Rajecké Teplice, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
Grilovacia rúra
Grilovacia rúra pozostáva z plášťa (1), hornej podstavy (2) a dolnej podstavy (3), do ktorej je zasunutý plášť (1), vybavený uchopovacími prvkami
(5). Dolná podstava (3) má zo spodnej strany otvor na zasunutie stabilizačného tŕňa (6), ktorý
slúži na zapichnutie do ohniska. Rúra obsahuje vyberateľný ražeň (8), umiestnený v rúrke (7) dolnej podstavy (3).

A61F 5/00
159-2013
16.9.2013
Gombaská Andrea, Bc., Revúca, SK;
Gombaská Andrea, Bc., Revúca, SK;
Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;
Obal na stomické vrecko
Obal na stomické vrecko pozostáva z distálnej
časti (1) a proximálnej časti (2) s opaskom (6).
Obidve časti tvoria kryt, ktorý má otvor (3) v hornej časti a spodný otvor (10).

(51) A61K 8/00, A61K 9/00, A61K 36/00,
A61P 17/00
(21) 50124-2013
(22) 22.10.2013
(71) Hlavajová Alena, Nižná, SK;
(72) Krajíčková Anna, Melčice - Lieskové, SK;
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(54) Kozmetický prostriedok na zlepšenie stavu kože, vrátane pleti, a na liečenie viacerých kožných ochorení
(57) Kozmetický prostriedok obsahuje rozpustenú
a vyšľahanú rovnorodú zmes 28 až 32 % hmotnostných destilovanej kvapalnej zložky z macerovania 2,9 až 6,6 % hmotnostných bylín šalvie
lekárskej (Salvia officinalis), pľuzgierky islandskej (Cetraria islandica (L.) Ach.), zemedyma lekárskeho (Fumaria officinalis L.), pyšteka obyčajného (Linaria vulgaris Mill.), zlatobyľe obyčajnej (Solidago virgaurea L.), plavúňa obyčajného (Lycopodium clavatum L.) a konopáča obyčajného (Eupatorium cannabinum) vo vode pri
rovnakom vzájomnom pomere bylín za prítomnosti striebra, 43 až 47,5 % hmotnostných slnečnicového oleja, 10 až 15,5 % hmotnostných včelieho vosku, 2 až 4 % hmotnostných olivového
oleja a zvyšok do 100 % hmotnostných ľanového
oleja.
(51) A61K 9/00, A61K 31/00, A61K 35/00,
A61K 33/00, A61K 8/00, A61P 17/00
(21) 50136-2013
(22) 18.11.2013
(71) Kimáková Tatiana, doc. MVDr., PhD., Košice, SK;
(72) Kimáková Tatiana, doc. MVDr., PhD., Košice, SK;
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(54) Liečivá masť na hojenie vybraných kožných
ochorení s protizápalovým a dezinfekčným účinkom
(57) Liečivá masť na hojenie vybraných kožných ochorení s protizápalovým a dezinfekčným účinkom
je tvorená rovnorodou zmesou 1,5 až 4 hmotnostných % kyseliny salycilovej, 4 až 7 hmotnostných % oxidu zinočnatého, 4 až 6 hmotnostných
% ichtamolu, 3 až 10,5 hmotnostných % včelieho
vosku a zvyšok do 100 hmotnostných % olivového oleja.
(51) A61K 9/00, A61K 33/00, A61K 35/00,
A61K 36/00, A61K 47/00, A23L 1/00,
A61P 19/00, C12G 3/00
(21) 48-2013
(22) 13.3.2013
(71) Osztoš Ladislav, Prievidza, SK;
(72) Osztoš Ladislav, Prievidza, SK;
(54) Liečivé tonikum na kosti a kĺby
(57) Opísaný je liečivý výrobok pozostávajúci z týchto zložiek: čerstvé vajcia bez škrupín, uhličitan
vápenatý, citrónová šťava, tekutý kvetový včelí
med a 40% bylinný Fernet Stock.
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(51) A61Q 19/00, A61K 8/00, A61K 31/00,
A61K 38/00
(21) 119-2013
(22) 2.7.2013
(71) Herb-Pharma Sk, s. r. o., Veľké Ludince, SK;
(72) Michlo Ondrej, Ing., Veľké Ludince, SK;
(54) Kozmetický prípravok s kmeňovými bunkami
v kombinácii s peptidmi
(57) Kozmetický prípravok s rastlinnými kmeňovými
bunkami v kombinácii s peptidmi na zlepšenie
funkčných vlastností pokožky obsahujúci acetyl
hexapeptid-8, pentapeptid-18, oligopeptid-24, tripeptid-10 citrulín, tripeptid-1, acetyl heptapeptid4, extrakt fermentu Pseudoalteromonas, hydrolyzovaný pšeničný proteín, hydrolyzovaný sójový
proteín, extrakt z kultúry rastlinných kmeňových
buniek Malus Domestica, sodnú soľ kyseliny hyalurónovej (Sodiu Hyaluronate) a N,N-dimetylamino etanol.

A63C 5/00
70-2013
12.4.2013
Podesva Tomas, Mgr., Wien, AT;
Podesva Tomas, Mgr., Wien, AT;
Zjazdové lyže so zariadením na ovplyvňovanie
ich zjazdových vlastností
(57) Zariadenie je usporiadané na hornom povrchu (8)
lyže a pozostáva z nosiča (3) a z jeho dvoch bočníc (5) vybiehajú šikmo dole lamely (7), ktoré sú
vo forme výstupkov.

73

zrezaných, kde je podstava vybavená magnetom
(3) a postranné steny pri tejto podstave tiež môžu
byť vybavené magnetickým prvkom (4).

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

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

A63F 9/00, A63H 33/00, G09B 1/00
50055-2013
21.5.2013
Vetrík Mario, Liptovský Mikuláš, SK;
Vetrík Mario, Liptovský Mikuláš, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
Interaktívna skladačka
Skladačka pozostáva z hranolčekov (1), ktoré majú čelné strany (2) vybavené magnetom (3) a aspoň na oboch koncoch hranolčekov (1) sú postranné steny vybavené magnetickým prvkom,
ďalej pozostáva z hranolčekov (5) z jednej strany

(51) B01D 53/00, C10K 1/00, F23B 60/00,
F23G 5/00, B01D 65/00
(21) 50120-2013
(22) 31.3.2011
(71) Energy Edge s.r.o., Bratislava, SK;
(72) Šestina Ján, Ing., Ružomberok, SK;
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(54) Zariadenie na čistenie spalín zo spaľovacieho
procesu
(57) Opisuje sa zariadenie na čistenie spalín, ktoré predstavuje uzavretý priestor vybavený vstupným otvorom (11) čistiaceho materiálu, prívodom (21)
spalín, napojeným na výstup zo spaľovacieho
procesu, výstupným otvorom (22) očistených spalín a nekonečným pásovým dopravníkom (3)
s dopravným pásom (31) z materiálu prepúšťajúceho vzduch. Zariadenie zvyšuje celkovú účinnosť v priemere od 1 až do 8 %. Je určené predovšetkým pre elektrárne, teplárne, ale aj pre priemyselné podniky s vlastnými spaľovacími zariadeniami.
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(51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)

B05B 1/00, A61H 33/00, E04H 4/00
218-2013
17.12.2013
PUV 2013-27377
29.1.2013
CZ
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., Bystřice nad
Olší, CZ;
(72) Cieslar Rudolf, Milíkov u Jablůnkova, CZ;
(54) Viacúčelová dýza
(57) Viacúčelová dýza, najmä pre masážne bazény,
pozostáva z vnútorného priestoru (3), medzipriestoru (2) a vonkajšieho priestoru (1), ktoré sú vzájomne tesne oddelené a pripojené na prívod (4)
vzduchu, prívodné potrubie (5) bazénovej vody
a vypúšťacie potrubie (6) vody, pričom vnútorný
priestor (3) je spojený s prívodom (4) vzduchu na
zaistenie masážnej perličky.

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

B25J 13/00, G05B 17/00
50141-2013
2.12.2013
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Prešov, SK;
(72) Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Hošovský Alexander, Ing., PhD., Prešov, SK; Mižáková Jana, PaedDr., PhD., Prešov, SK; Piteľ Ján,
doc. Ing., PhD., Prešov, SK;
(54) Ľahký aktuátor s umelými svalmi – II.
(57) Ľahký aktuátor s umelými svalmi – II. je tvorený
dutými stĺpikmi (11) a (1) s pevne nasunutou
pätkou (2) a z druhej strany nasunutou vidlicou
(3) s ložiskami (6). Cez vidlicu (3) a ložiská (6)
je nasunutý hriadeľ (7), na ktorom je napevno
nasunutá kladka (5). Umelé svaly (4) sú pomocou ťahadiel (10) spojené s pružným pásom (8),
ktorý je navlečený na kladke (5). Ťahadlá (9)
spájajú opačné konce umelých svalov (4) s pätkou (2). Na konci hriadeľa je nasunutý náboj
(12), ktorý je pevne spojený s ramenom (13) a na
jeho konci je upevnená záťaž (14).

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

B25J 13/00, G05B 17/00
50140-2013
27.11.2013
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Prešov, SK;
(72) Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Piteľ
Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Tóthová Mária,
Ing., Vranov nad Topľou, SK; Vagaská Alena,
PaedDr., PhD., Prešov, SK;
(54) Ľahký aktuátor s umelými svalmi – I.
(57) Ľahký aktuátor s umelými svalmi – I. je tvorený
dutým stĺpikom (1) s pevne nasunutou pätkou (2)
a z druhej strany nasunutou vidlicou (3) s ložiskami (6). Cez vidlicu (3) a ložiská (6) je prevlečený hriadeľ (7), na ktorom je pevne nasunutá
kladka (5). Umelé svaly (4) sú pomocou ťahadiel
(10) spojené s pružným pásom (8), ktorý je navlečený na kladke (5). Ťahadlá (9) spájajú opačné konce umelých svalov (4) s pätkou (2). Na
konci hriadeľa je nasunutý náboj (12), ktorý je
pevne spojený s ramenom (13) a na jeho konci je
upevnená záťaž (14).

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

B29C 47/00
57-2013
2.4.2013
Konštrukta - Industry, a. s., Trenčín, SK;
Kaprálik Mário, Ing., Púchov, SK; Šedivý Vladimír, Dolná Súča, SK; Kurinec Pavol, Dubnica
nad Váhom, SK; Malek Ľubomír, Púchov, SK;
(54) Dekompresná závitovka na spracovanie kaučukových zmesí
(57) Je opísaná dekompresná závitovka na spracovanie kaučukových zmesí, ktorej priemer jadra je
v zóne (3) tavenia a taveniny v smere od naberacej zóny (2) ku koncu zóny (3) tavenia a taveniny
zmenšujúci sa a/alebo aj stúpanie závitu je v zóne
(3) tavenia a taveniny v smere od naberacej zóny
(2) ku koncu zóny (3) tavenia a taveniny zväčšujúce sa. Pomer objemu závitu od naberacej zóny
(2) k objemu závitu na konci zóny (3) tavenia
a taveniny je v rozsahu od 0,8 do 1.

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

B29D 30/00
225-2013
19.12.2013
VIPO a. s., Partizánske, SK;
Chudý Jozef, Ing., Partizánske, SK; Šesták Marián, Ing., Partizánske, SK;
(54) Zariadenie na prichytenie začiatku navíjaného
drôtu pätkového lana
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(57) Zariadenie pozostáva zo segmentovej tvarovacej
formy, v ktorej je pre každé navíjané pätkové lano vložený samostatný prichytávací segment.
V každom prichytávacom segmente je namontovaný prichytávač (3), ktorý sa skladá z montážneho telesa (4), na ktorom je prichytený pneumatický pohon (5) s pružnou membránou (5a) a pevná čeľusť (8). V otvore montážneho telesa (4) je
posuvne uložený vodiaci krúžok (6), na ktorom
je prichytená pohyblivá čeľusť (7), pričom v stredovom otvore vodiaceho krúžku (6) a pevnej čeľuste (8) je vložený vodiaci čap (9), na ktorom je
nasunutá pružina (10). Prichytenie začiatku navíjaného drôtu pätkového lana zabezpečuje prítlak
pohyblivej čeľuste (7) o samotný začiatok (11a)
navíjaného drôtu prívodom stlačeného vzduchu
do pneumatického pohonu (5).

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

B60J 9/00
50043-2013
7.5.2013
Paule Ivan, Ing., Bratislava, SK;
Paule Ivan, Ing., Bratislava, SK;
Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
Hrejivý autopoťah alebo návlek na autopoťah
Hrejivý autopoťah alebo návlek na autopoťah je
celý alebo aspoň jeho jedna centrálna časť (1)
z flísu. Centrálna časť (1) z flísu môže byť aj zapracovaná do okrajovej časti (2) zo syntetickej
a/alebo prírodnej tkaniny alebo kože. V prípade
celej plochy autopoťahu alebo návleku na autopoťah z flísu má autopoťah alebo návlek na autopoťah spevnený okraj (3).

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

B60P 1/00, B60J 5/00
50090-2013
22.7.2013
EBECO s. r. o., Nižná, SK;
Bersagel Henning, Stavanger, NO;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
Systém dvier dopravného prostriedku
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(57) Systém dvier obsahuje rám (1), v ráme (1) je osadené pravé krídlo (2) a ľavé krídlo (3). Na vonkajšom okraji pravého krídla (2) a ľavého krídla
(3) je osadený multifunkčný pánt (5) na otváranie
v horizontálnom smere a po odistení pántu (5) na
sklopenie krídla (2, 3). Spodný okraj pravého
krídla (2) a spodný okraj ľavého krídla (3) je spojený aspoň dvoma pántmi (6) s dolnou pravou
lištou (7) a dolnou ľavou lištou (8) na sklopenie
vo vertikálnom smere.

(51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(74)

B60R 25/00, E05B 65/00
5044-2013
25.10.2013
PUV 2013-27383
30.1.2013
CZ
CONSTRUCT A&D, a.s., Velké Meziříčí, CZ;
Pokorný Petr, Křižanov, CZ;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(54) Elektromechanické zamykacie zariadenie na
blokovanie súčastí motorového vozidla
(57) Elektromechanické zamykacie zariadenie na blokovanie súčastí motorového vozidla zahŕňa puzdro (4), v ktorom je usporiadaný servomotor (1)
s čapom (2), ktorý je prestaviteľný medzi zasunutou a vysunutou polohou, pričom čap (2) servomotora (1) je mechanicky prepojený so zamykacím tŕňom (7) mechanizmu radenia a čap (2) je
tiež mechanicky prepojený s druhým zamykacím
tŕňom (15).
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(51)
(21)
(22)
(71)
(72)

B62D 55/00
195-2013
30.10.2013
KWD s. r. o., Zvolen, SK;
Ronec Rudolf, Ing., Zvolen, SK; Pancák Jozef,
Ing., Zvolen, SK;
(54) Ľahký pásový agrolesnícky traktor
(57) Hlavnú nosnú časť ľahkého pásového agrolesníckeho traktora tvorí rám (1), na ktorý sú upevnené ďalšie časti stroja. Pásový podvozok (2) sa
skladá z dvoch hnacích kladiek (15), štyroch párov nových naklápacích kladiek (17), ktoré prenášajú celú hmotnosť traktora a nákladu, dvoch
podperných kladiek (20), dvoch gumových pásov
(21) a dvoch kladiek (16) na napínanie pásov
(21), pričom kladky (15), (16), (17) a (20) sú namontované na rám (1). S naftovým spaľovacím
motorom pohonnej jednotky (3) sú spojené hydrogenerátory hydraulického systému (5), ktoré
zásobujú energiou hydromotory podvozka (2),
rampovacej radlice (8), zadného štítu (9) a navijaka (10). Ovládanie (7) traktora pozostáva z ovládania otáčok spaľovacieho motora pohonnej jednotky (3), ovládania smeru a rýchlosti pohybu traktora a ovládania brzdy. Na ochranu vodiča pred
úrazom je nad pracoviskom (14) obsluhy umiestnený ochranný rám (13). Súčasťou traktora je ešte palivový systém (4), elektroinštalácia (6), záves
(11) pre prívesy a karoséria (12).

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

B66F 7/00, B66F 3/00, B66F 11/00
179-2013
8.10.2013
Technická Univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK;
Minárik Marián, Ing., PhD., Kočovce, SK; Kotšmíd Stanislav, Ing., Zvolen, SK;
(54) Zariadenie na zdvíhanie bremien
(57) Zariadenie na zdvíhanie bremien, prípadne ľudí,
zložené z jednotlivých modulov (1, 2, 3) vysúvajúcich sa teleskopicky pomocou nekontinuálne
vedených spájacích prvkov (a, b, c). Zariadenie
na zdvíhanie bremien je tvorené nosnou konštrukciou, ktorú tvoria jednotlivé moduly (1, 2, 3)
rôzneho typu konštrukcie, ktoré sa zasúvajú do
seba, a podvozok (6), kladkový mechanizmus
(7), hydromotor (8), klzné vedenie (9), sane (10)
a spájacie prvky (d, e, f). Vysúvanie, fixácia
a zasúvanie modulov (1, 2, 3) zariadenia je realizované pomocou spájacích prvkov (a, b, c), vedených cez kladkové mechanizmy (4), upevnené
na jednotlivých moduloch (1, 2, 3).

(51) C10L 5/00, C10B 47/00, C02F 11/00,
F23B 50/00, F23G 5/00
(21) 50089-2013
(22) 22.7.2013
(71) AZ ECO ENERGY, spol. s r. o., Syrovice, CZ;
(72) Merhaliyev Ali, Dr. Ing., Sumgait, AZ; Hasanov
Hamid, Mgr., Chanlár, AZ; Hasanov Shahsultan,
Bc., Chanlár, AZ; Muradov Mahal, Dr. Ing., Sumgait, AZ; Talibov Asker, Ing., Sumgait, AZ; Mursalov Shamil, Ing., Baku, AZ; Aliyev Vugar, Ing.,
Sumgait, AZ;
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(54) Reaktor na pyrolýzu, termický rozklad, pevného sypkého organického odpadu
(57) Opisuje sa reaktor (1) na pyrolýzu odpadu predovšetkým z čistiarenských kalov a kalov z bioplynovej stanice, v ktorého vnútornom priestore
je vytvorený reakčný priestor (320), okolo ktorého je usporiadaný vyhrievaný dutý plášť (32),
ktorý je prepojený so vstupom (30) teplonosného
média do reaktora (1) a s jeho výstupom (34),
ktorý je zároveň oddelený od vnútorného priestoru reaktora (1).
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(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(54)

C11D 7/00, C11D 3/00
194-2013
30.10.2013
Moravčík Roman, Ing., Púchov, SK;
Moravčík Roman, Ing., Púchov, SK;
Netoxický čistiaci roztok na odstraňovanie látok a nečistôt nerozpustných vo vode
(57) Opísaný roztok na odstraňovanie látok a nečistôt
nerozpustných vo vode obsahuje etanol, 2-hydroxypropyl-β-cyklodextrín a vodu vo zvyšku do
100 % hmotn.

(51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)

D06F 39/00
5033-2012
4.8.2004
2003079254
10.11.2003
KR
Samsung Electronics Co., Ltd., Gyeonggi-do, KR;
Kim Jae Myong, Gwanak-Gu Seoul, KR; Namkung Koan Seog, Hwasung-Si Gyeonggi-Do, KR;
Ryu Koang Hun, Taean-Eub Hwasung-Si Gyeonggi-Do, KR;
(74) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(54) Bubnová práčka
(57) Bubnová práčka je vybavená výstužou (70), ktorá posilňuje pevnosť vrchnej dosky a umožňuje,
aby boli elektrické drôty (60) jednoducho usporiadané a upevnené v kryte (10) práčky.

(51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

F04B 15/00
202-2013
18.11.2013
PUV 2013-28311
12.8.2013
CZ
Smrček Alfons, Ing., Olomouc - Nové Sady, CZ;
Smrček Alfons, Ing., Olomouc - Nové Sady, CZ;
Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
Ponorné čerpadlo
Pohonný elektromotor (1) je pripevnený k vnútornej stene (41) obtokového plášťa (4) pomocou
spojovacích prvkov (8), umiestnených aspoň v jednej fixačnej línii tak, že v obtokovom plášti (4) je
medzi nasávacím hrdlom (51) a výtlačným hrdlom (7) vytvorená minimálne jedna bezprekážková obtoková komora (10).

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

F41A 19/00
89-2013
28.5.2013
ZVS IMPEX, akciová spoločnosť, Dubnica nad
Váhom, SK;
(54) Multifunkčný spúšťový mechanizmus pištole
(57) Multifunkčný spúšťový mechanizmus je zostavený zo spúšte (1), ťahadla (2) prenášacej páky
(6) a bicieho kohúta (8). Činnosť bicieho kohúta
(8) ovláda spúšť (1). Bicí kohút (8) drží v natiahnutom stave v zadnej polohe záchyt (11). Túto
polohu zablokuje poistka (19) preklopením jej
páčky do hornej polohy. Mechanizmus umožňuje
bezpečne vypustiť bicí kohút (8) do prednej polohy bez odpálenia náboja. Dosiahne sa to pridržaním páčky poistky (19) v dolnej polohe, v dôsledku čoho sa bicí kohút (8) zastaví na vypúšťacom záchyte (17), o ktorý sa zachytí svojím vypúšťacím ozubom.

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

G01N 3/00, G01N 33/00
223-2013
19.12.2013
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Nitra, SK;
(72) Hrubý Dušan, prof. Ing., PhD., Nitra, SK;
(54) Zapojenie na meranie penetrometrického odporu pôdy
(57) Mikrokontrolér (1) je pripojený k dotykovému
zobrazovaču (2), k optoelektronickému snímaču
(4) sily spojeného s tyčou (3) s penetrometrickým kužeľom cez analógovo-číslicový prevodník
(5), k ultrazvukovému snímaču (6) hĺbky pôdy, ku
globálnemu polohovaciemu systému (7), k snímaču (8) aktuálnej teploty pôdy, na meraciu dátovú pamäť (9) a na komunikačný modul (10) na
ďalšie spracovanie nadriadeným počítačom s napájaním pomocou akumulátora (11).
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(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)
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G06Q 20/00
50125-2013
4.11.2013
Kianička Ladislav, Bratislava, SK; Kianička Peter, Bratislava, SK; Advokátska kancelária, Marko, s.r.o., Bratislava, SK;
Kianička Ladislav, Bratislava, SK; Kianička Peter, Bratislava, SK; Marko Martin, Bratislava, SK;
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
Zapojenie bezkontaktného platobného systému na webovej platforme s virtuálnou platobnou kartou
Zapojenie bezkontaktného platobného systému
na webovej platforme s virtuálnou platobnou kartou je aplikované v systéme predaja bezkontaktných platobných stykov v reálnom čase. Jadrom
zapojenia je server banky (SB) s uspôsobeným
softvérom bezkontaktného platobného systému
na webovej platforme s virtuálnou platobnou kartou a jeho prepojenie s platobnými terminálmi
(PT) a používateľskými prenosnými elektronickými komunikačnými zariadeniami (PEKZ) s obsiahnutou aplikáciou virtuálnej platobnej karty
(VPK), pričom vždy ide len o prepojenie dvoch
z týchto troch častí systému. Ten obsahuje aktivačnú jednotku (AJ) pre spotrebiteľa, ktorý je
prepojený so serverom (SB) banky cez komunikačný hardvérový prostriedok (PEKZ) s operačnými systémami Android, iOS, Windows Phone,
BleckBerry a ostatnými. Predajca je prepojený so
serverom (SB) banky cez komunikačné hardvérové prostriedky, ako sú kasa alebo iné platobne
terminály. Virtuálna platobná karta (VPK) obsahuje nastavenie limitov (NL) na účty virtuálnej
platobnej karty (VPK). Virtuálna platobná karta
(VPK) obsahuje PIN kód a/alebo BIO PIN (PK),
ktorý odsúhlasuje jednotlivé platby a prihlasuje
sa do virtuálnej platobnej karty (VPK). Server banky (SB) generuje aj virtuálny pokladničný doklad
(VPD) ako pre spotrebiteľa, tak pre obchodníka.
Virtuálny pokladničný doklad (VPD) vo virtuálnej platobnej karte (VPK) pre spotrebiteľa automatický prechádza do archivačnej databázy (ADB),
kde je triedená podľa požiadaviek spotrebiteľa do
jednotlivých kategórií.

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

G06Q 30/00, H04N 21/00
50050-2013
14.5.2013
iTVSi a.s., Bratislava, SK;
Suchoba Michal, PhDr. Ing., Pezinok, SK;
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(54) Systém nákupu tovarov alebo služieb zákazníkom počas televízneho vysielania
(57) Systém nákupu tovarov alebo služieb počas televízneho vysielania programu digitálnej káblovej
televízie televíznym operátorom (C4), kde každý
zákazník má svoje unikátne ID dané operátorom,
ktorý je súčasťou TV setu (C3), pričom TV-set
(C3) je ovládaný po jednosmernom spojení (P7)
diaľkovým ovládačom (R2) zákazníka. Systém
pozostáva z TV setu (C3), ktorý je obojsmerne
prepojený s televíznym operátorom (C4) digitálnej káblovej televízie a televízny operátor (C4)
digitálnej káblovej televízie je obojsmerne spojený spojením (P4) s AdManagerom (C2) na riadenie obsahu ponúk tovarov a služieb v závislosti
od typu vysielaného televízneho programu, zákazníka a sledovaného kanálu, a jednosmerne napojený spojením (P8) na BackOffice (C1) na evidenciu predaného tovaru alebo služby, pričom
BackOffice (C1) je spojený jednosmerným spojením (P3) s AdManagerom (C2) a zároveň je na
BackOffice (C1) a AdManager (C2) jednosmernými spojeniami (P1) a (P2) napojený zadávateľ
(R1) reklamy poskytujúci zoznam produktov
a služieb, určených na predaj počas vysielania,
a BackOffice (C1) je napojený spojením (P9) na
zadávateľa (R1) reklamy, ktorý je aj poskytovateľom služby/dodávateľom tovaru a ten po spojení (P10) poskytne službu/dodá tovar danému
zákazníkovi na základe jeho objednávky vytvorenej na základe ponuky riadenej AdManagerom
(C2) prostredníctvom televízneho operátora (C4),
po spojení (P7), stlačením navigačných tlačidiel
diaľkového ovládača (R2), pričom rovnakým
spôsobom si zákazník vyberá aj spôsob platby za
vybratý tovar alebo službu.
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(51)
(21)
(22)
(71)
(72)

H01L 29/00, H03K 17/00
55-2013
28.3.2013
Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK;
Kaščák Slavomír, Ing., Krompachy, SK; Dobrucký Branislav, prof. Ing., PhD., Žilina, SK; Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník - Drienové, SK;
Radvan Roman, Ing., Hvozdnica, SK; Špánik Pavol, prof. Ing., PhD., Rosina, SK;
(54) Obojsmerný spínač využívajúci inverzný režim
činnosti MOSFET tranzistorov
(57) Obojsmerný spínač využívajúci inverzný režim
činnosti MOSFET tranzistorov pozostáva z dvoch
MOSFET tranzistorov T1 a T2 s vnútornými alebo vonkajšími diódami D1 a D2, zapojenými antiparalelne. Zapojenie sa vyznačuje tým, že pri
súčasnom spínaní oboch tranzistorov pracuje jeden z tranzistorov v spínacom režime a druhý
v inverznom režime, paralelne so svojou diódou.

(51)
A23L 1/00
A24F 15/00
A47J 37/00
A61F 5/00
A61K 8/00
A61K 9/00
A61K 9/00
A61Q 19/00

(21)
5033-2013
181-2013
50077-2013
159-2013
50124-2013
50136-2013
48-2013
119-2013

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

A63C 5/00
A63F 9/00
B01D 53/00
B05B 1/00
B25J 13/00
B25J 13/00
B29C 47/00
B29D 30/00

70-2013
50055-2013
50120-2013
218-2013
50141-2013
50140-2013
57-2013
225-2013

B60J 9/00
B60P 1/00
B60R 25/00
B62D 55/00
B66F 7/00
C10L 5/00
C11D 7/00
D06F 39/00

50043-2013
50090-2013
5044-2013
195-2013
179-2013
50089-2013
194-2013
5033-2012

F04B 15/00
F41A 19/00
G01N 3/00
G06Q 20/00
G06Q 30/00
H01L 29/00

202-2013
89-2013
223-2013
50125-2013
50050-2013
55-2013
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FG2K

Zapísané úžitkové vzory

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716

E06B 3/00
H02P 25/00
H02P 6/00
H02P 6/00
G06Q 50/00
C10F 7/00
A47J 43/00
F16L 5/00
A01M 1/00
A01K 23/00
E04H 15/00
A61L 17/00

6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728

E01F 15/00
E01F 15/00
E01F 15/00
E04B 2/00
G06Q 30/00
A61N 5/00
H05B 37/00
B67D 1/00
A47B 21/00
B29B 13/00
B30B 11/00
A43B 5/00

6729
6730
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739
6740

B62K 15/00
B25B 27/00
B65D 55/00
B32B 15/00
E01C 13/00
B60R 13/00
E01C 17/00
C22C 38/00
A61B 5/00
A23L 1/00
C02F 11/00
A61K 36/00

6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750

B28B 7/00
A23L 2/00
A23L 2/00
A47B 47/00
B29B 17/00
A41B 11/00
A41D 13/00
A61K 8/00
A23G 3/00
F16H 39/00

(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)

A01K 23/00, E01H 1/00
6714
50022-2013
7.3.2013
2.4.2014
4.2.2014
Žilecký Pavol, Ing., Lužianky, SK;
2 Zet s.r.o., Lužianky, SK;
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(54) Vrecko na zber exkrementov domácich zvierat, najmä psov
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)

A01M 1/00
6713
50011-2013
4.2.2013
2.4.2014
4.2.2014
Varkonda Štefan, RNDr., CSc., Bratislava, SK;
Fytofarm, spol. s r. o., Bratislava, SK;
inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.,
Bratislava, SK;
(54) Bariérový feromónový lapač
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(45)
(47)
(72)

A23G 3/00
6749
50071-2013
17.6.2013
CZ2012-26707 U
21.9.2012
CZ
2.4.2014
26.2.2014
Vaculík Jiří, Zlín, CZ; Fiala František, Strakonice,
CZ;
(73) TESCOMA s.r.o., Zlín, CZ;
(74) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(54) Cukrárska zdobiaca ceruzka

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

A23L 1/00, A23B 9/00, A23L 3/00
6738
50027-2013
27.3.2013
2.4.2014
24.2.2014
Ivanič Vojtech, Ing., Nové Zámky, SK;
Naturex spol. s r.o., Komárno, SK;
Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
Spôsob konzervovania zŕn obilnín, olejnín alebo strukovín, potravinársky výrobok obsahujúci zrná konzervované týmto spôsobom a jeho použitie

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

A23L 2/00
6742
5099-2012
13.12.2012
2.4.2014
26.2.2014
Panghyová Elena, Ing., Modra, SK; Šilhár Stanislav, doc. Ing., CSc., Pezinok, SK; Glončáková Brigita, Ing., Senec, SK; Blažková Marcela, RNDr.,
Trnava, SK;
(73) Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, SK;
(54) Sirupy dochutené fermentovanými macerátmi
z bylín
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

A23L 2/00, A23L 1/00
6743
5100-2012
13.12.2012
2.4.2014
26.2.2014
Šilhár Stanislav, doc. Ing., CSc., Pezinok, SK; Blažková Marcela, RNDr., Trnava, SK; Panghyová
Elena, Ing., Modra, SK; Glončáková Brigita, Ing.,
Senec, SK; Klempová Alžbeta, Ing., Dunajská
Streda, SK;
(73) Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, SK;
K.K.V. - UNION, s.r.o., Bratislava, SK;
(54) Špaldovo-ovocné nápoje
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(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

A41B 11/00
6746
105-2013
5.6.2013
2.4.2014
26.2.2014
Čierny Martin, Bratislava, SK;
Čierny Martin, Bratislava, SK;
Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
Ortopedické ponožky

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

A41D 13/00, A41D 1/00
6747
50051-2013
17.5.2013
2012-26827
16.10.2012
CZ
2.4.2014
26.2.2014
Rychlý Petr, Dobříš, CZ;
HUMI OUTDOOR, s.r.o., Dobříš, CZ;
Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK;
Odevná súprava, najmä na služobné účely

A43B 5/00, A63C 17/00, A63C 3/00
6728
5012-2013
7.3.2013
20 2012 002 235.0
7.3.2012
DE
2.4.2014
19.2.2014
Hausladen Karl, Straubing, DE; LEY Kim-Boris,
Metten, DE;
(73) Hausladen Karl, Straubing, DE; LEY Kim-Boris,
Metten, DE;
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(54) Chránič priehlavku

(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(45)
(47)
(72)

(51) A47B 21/00, A47B 23/00, A47B 3/00,
A47B 9/00
(11) 6725
(21) 112-2013
(22) 19.6.2013
(45) 2.4.2014
(47) 19.2.2014
(72) Nemšák Milan, Ing., Prešov, SK;
(73) Nemšák Milan, Ing., Prešov, SK;
(54) Odklápací držiak
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

A47B 47/00
6744
50117-2012
18.12.2012
2.4.2014
26.2.2014
Bersagel Henning, Stavanger, NO;
EBECO s. r. o., Nižná, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
Skladacia skriňa

(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(54)
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A47J 43/00
6711
68-2013
11.4.2013
2.4.2014
4.2.2014
Ziman Marian, Krupina, SK;
Ziman Marian, Krupina, SK;
Luskáč orechov

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

A61B 5/00, G01B 11/00
6737
50003-2013
17.1.2013
2.4.2014
24.2.2014
Horvát František, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
Palica Igor, Ing., Ochodnica, SK; Šoltés Lukáš,
Ing., Bratislava, SK; Čekan Michal, Ing., PhD.,
Ontario, CA; Hučko Branislav, doc. Ing., PhD.,
Svätý Jur, SK;
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Bratislava, SK; Horvát František,
Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; Palica Igor, Ing.,
Ochodnica, SK;
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(54) Optické skenovacie zariadenie vertikálnych
deformácií chrbtice

(51) A61K 8/00, A61K 9/00, A61K 36/00,
A61P 17/00
(11) 6748
(21) 50058-2013
(22) 3.6.2013
(45) 2.4.2014
(47) 26.2.2014
(72) Krajíčková Anna, Melčice - Lieskové, SK;
(73) Hlavajová Alena, Nižná, SK;
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(54) Kozmetický prostriedok na zlepšenie stavu kože vrátane pleti a na liečenie viacerých kožných ochorení
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

A61K 36/00, A61P 37/00, A61K 9/00
6740
50052-2013
20.5.2013
2.4.2014
24.2.2014
Česal Milan, Ing., Trenčín, SK;
Česal Milan, Ing., Trenčín, SK;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
Prípravok z liečivých rastlín na zmiernenie príznakov alergií

(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)

A61L 17/00, A61B 17/00
6716
5076-2012
17.9.2012
2.4.2014
17.2.2014
Babala Jozef, MUDr., Bratislava, SK;
Babala Jozef, MUDr., Bratislava, SK;
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(74) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(54) Tvarované chirurgické vlákno na intrakorporálne uzlenie a spôsob jeho výroby
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

A61N 5/00, F21V 9/00
6722
39-2013
5.3.2013
2.4.2014
19.2.2014
Kokoš František, Ing., Revúca, SK;
Kokoš František, Ing., Revúca, SK;
Lobodová Dagmar, Ing., Košice, SK;
Biolampa s kruhovou alebo eliptickou polarizáciou svetla

(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(67)
(72)
(73)
(74)
(54)

B25B 27/00
6730
50064-2013
11.6.2013
2.4.2014
19.2.2014
50019-2013
Lauro Emil, Kmeťovo, SK;
Lauro Emil, Kmeťovo, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
Prípravok na sťahovanie ložísk, remeníc a ozubených kolies

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

B28B 7/00
6741
50085-2011
26.8.2011
2.4.2014
26.2.2014
Horváth Tibor, Šúrovce, SK;
Horváth Tibor, Šúrovce, SK;
Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
Forma a spôsob na výrobu betónového stĺpa,
betónový stĺp vyrobený týmto spôsobom

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

B29B 13/00, B29B 17/00, F24J 2/00
6726
115-2013
21.6.2013
2.4.2014
19.2.2014
Jakubčiak Ján, Ing., Liptovský Mikuláš, SK;
Jakubčiak Ján, Ing., Liptovský Mikuláš, SK;
Spôsob tavenia plastov pomocou slnečného žiarenia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)

B29B 17/00, C08K 3/00, E04B 1/00
6745
104-2013
5.6.2013
2.4.2014
26.2.2014

(72) Huraj Jozef, Veľké Bielice, SK; Huraj Jozef, ml.,
Veľké Bielice, SK; Huraj Pavol, Veľké Bielice, SK;
(73) Huraj Jozef, Veľké Bielice, SK; Huraj Jozef, ml.,
Veľké Bielice, SK; Huraj Pavol, Veľké Bielice, SK;
(74) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(54) Termoizolačný kompozit
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

B30B 11/00
6727
123-2013
10.7.2013
2.4.2014
19.2.2014
Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK;
Ondruška Juraj, Ing., Bratislava, SK; Biath Peter,
Ing., Bardejov, SK; Matúš Miloš, Ing., Dunajská
Lužná, SK; Zegzulka Jiří, prof. Ing., CSc., Ludgeřovice, CZ;
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Bratislava, SK;
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(54) Lis na pelety

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

B32B 15/00, B32B 27/00, E04D 5/00
6732
50091-2013
24.7.2013
CZ2012-26486 U
2.8.2012
CZ
2.4.2014
19.2.2014
Knap Pavel, Pašovice, CZ;
Fatra, a.s., Napajedla, CZ;
Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
Kompozitný plošný materiál s nakašírovanou
plastovou fóliou

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

B60R 13/00, B60B 3/00
6734
17-2013
31.1.2013
2.4.2014
24.2.2014
Vančo Roman, Banská Bystrica, SK;
Vančo Roman, Banská Bystrica, SK;
Zátka na označovanie smeru otáčania kolies

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

B62K 15/00
6729
50056-2013
24.5.2013
2.4.2014
19.2.2014
Molnár Tomáš, Mr., Bratislava, SK;
Molnár Tomáš, Mr., Bratislava, SK;
Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
Skladacia kolobežka
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(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(45)
(47)
(72)

B65D 55/00
6731
50070-2013
17.6.2013
CZ2012-27079 U
27.11.2012
CZ
2.4.2014
19.2.2014
Gebauer Zbyněk, Ing., Opava, CZ; Jirka Vladimír, Ing., Ostrava, CZ;
(73) Gebauer Zbyněk, Ing., Opava, CZ; Jirka Vladimír, Ing., Ostrava, CZ;
(74) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(54) Zaisťovací segment plastového téglika s prevlečeným viečkom
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(54)

B67D 1/00
6724
85-2013
17.5.2013
2.4.2014
19.2.2014
Ištvánfyová Štefánia, Mgr., Banská Bystrica, SK;
Ištvánfyová Štefánia, Mgr., Banská Bystrica, SK;
Zariadenie na spájanie kvapalín bez ich vzájomného premiešania

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

C02F 11/00, C12M 1/00
6739
50036-2013
15.4.2013
2.4.2014
24.2.2014
Černý Peter, Ing., Ivánka pri Dunaji, SK;
FORCHEM s.r.o., Bratislava, SK;
Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
Spôsob získavania bioplynu z organického
odpadu z bioplynovej stanice a systém na jeho
vykonávanie

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

C10F 7/00, B44C 1/00, B44C 3/00
6710
65-2013
10.4.2013
2.4.2014
4.2.2014
Zelinka Ján, Mgr. art., Prešov, SK;
Zelinka Ján, Mgr. art., Prešov, SK;
Tomko Ľubomír, Ing., Hanušovce nad Topľou, SK;
Modelovacia hmota na báze rašeliny

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

C22C 38/00
6736
88-2013
24.5.2013
2.4.2014
24.2.2014
Zimovčák Peter, Ing., PhD., Košice, SK; Juhar
Ľuboš, Ing., PhD., Poproč, SK;
(73) Zimovčák Peter, Ing., PhD., Košice, SK; Juhar
Ľuboš, Ing., PhD., Poproč, SK;
(54) Kontinuálne žíhané plechy a pásy s dvojfázovou štruktúrou a spôsob ich výroby
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(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(54)

E01C 13/00
6733
137-2012
5.11.2012
2.4.2014
24.2.2014
Kavulek Jozef, Turčianská Štiavnička, SK;
MARO, s. r. o., Sučany, SK;
Celoročne využiteľný pružný športový antukový povrch

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

E01C 17/00, E01F 9/00
6735
71-2013
15.4.2013
2.4.2014
24.2.2014
Šoka Ondrej, Ing., Hruboňovo, SK;
THINKSPLAY s.r.o., Banská Bystrica, SK;
Sklenený koberec podsvietený LED diódami

(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(45)
(47)
(72)

E01F 15/00
6719
50046-2013
9.5.2013
PUV 2013-27748
10.4.2013
CZ
2.4.2014
17.2.2014
Žídek Radim, Bc., Bílovec - Lubojaty, CZ; Molin
Stanislav, Třanovice, CZ; Noháč Robert, Studénka, CZ; Pachlopník Radim, Ing., Ostrava-Zábřeh,
CZ; Rochovanský David, Ing., Ostrava-Zábřeh,
CZ; Chvalina Jiří, Ing., Ostrava-Hrabuvka, CZ;
(73) ArcelorMittal Ostrava a. s., Ostrava-Kunčice, CZ;
(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(54) Obojstranné zvodidlo pre stredné deliace pásy
cestných komunikácií
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(45)
(47)
(72)

E01F 15/00
6717
50044-2013
9.5.2013
PUV 2013-27750
10.4.2013
CZ
2.4.2014
17.2.2014
Žídek Radim, Bc., Bílovec-Lubojaty, CZ; Molin
Stanislav, Třanovice, CZ; Pachlopník Radim, Ing.,
Ostrava-Zábřeh, CZ; Rochovanský David, Ing.,
Ostrava-Zábřeh, CZ; Chvalina Jiří, Ing., OstravaHrabuvka, CZ; Noháč Robert, Studénka, CZ;
(73) ArcelorMittal Ostrava a. s., Ostrava-Kunčice, CZ;
(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(54) Jednostranné zvodidlo, najmä pre krajnice
rýchlostných komunikácií
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(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(45)
(47)
(72)

E01F 15/00
6718
50045-2013
9.5.2013
PUV 2013-27749
10.4.2013
CZ
2.4.2014
17.2.2014
Žídek Radim, Bc., Bílovec-Lubojaty, CZ; Molin
Stanislav, Třanovice, CZ; Noháč Robert, Studénka, CZ; Pachlopník Radim, Ing., Ostrava-Zábřeh,
CZ; Rochovanský David, Ing., Ostrava-Zábřeh,
CZ; Chvalina Jiří, Ing., Ostrava-Hrabuvka, CZ;
(73) ArcelorMittal Ostrava a. s., Ostrava-Kunčice, CZ;
(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(54) Jednostranné zvodidlo, najmä pre krajnice
rýchlostných komunikácií

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

E04B 2/00, E04C 2/00
6720
50029-2013
3.4.2013
2.4.2014
17.2.2014
Tančin Miroslav, Ing., Kopčany, SK;
DOMOSTAV Holíč s.r.o., Holíč, SK;
Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
Stena a postup výstavby steny, najmä pre
obytné budovy

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

E04H 15/00
6715
50030-2013
8.4.2013
2.4.2014
4.2.2014
Brezan Juraj, Trenčín, SK;
Zepelin, s. r. o., Trenčín, SK;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
Stan s nafukovacou nosnou konštrukciou

(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)

E06B 3/00, E04D 13/00
6705
50073-2012
8.4.2011
2.4.2014
4.2.2014
Yunker Dmitriy Vladimirovich, Kolomna, RU;
Zakritoe aktsionernoe obshestvo "Okonnaya manufaktura", Moscow, RU;
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(87) WO2011/126412
(54) Okenná jednotka
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(54)

F16H 39/00
6750
23-2013
8.2.2013
2.4.2014
28.2.2014
Figura Pavol, Ing., Piešťany, SK;
Figura Pavol, Ing., Piešťany, SK;
Plynulá prevodovka

(51) F16L 5/00, E04G 17/00, E04F 21/00,
E04G 23/00
(11) 6712
(21) 5022-2013
(22) 22.4.2013
(31) PUV 2013-27553
(32) 6.3.2013
(33) CZ
(45) 2.4.2014
(47) 4.2.2014
(72) Franta Zdeněk, Ing., Brno, CZ; Pokorná Jana,
Ing., Brno, CZ;
(73) Franta Zdeněk, Ing., Brno, CZ; Pokorná Jana,
Ing., Brno, CZ;
(74) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(54) Stavebno-montážna súprava, najmä na zalievanie nehermetických priechodiek vysokopevnostnou cementovou zálievkou v predchystaných vývrtoch v stenách a stropoch technologických objektov
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

G06Q 30/00
6721
5008-2012
10.2.2012
2.4.2014
19.2.2014
Kern Dušan, Bratislava, SK; Chovanec Michal,
Bratislava, SK;
(73) ProudOn, Inc., Palo Alto, California, US;
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(54) Spôsob prevádzkovania hostingu na webovej
platforme s audiovizuálnymi dielami a/alebo
prenosmi živých vysielaní a systémové zapojenie pre hosting na webovej platforme
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

G06Q 50/00, G06Q 10/00
6709
59-2013
4.4.2013
2.4.2014
4.2.2014
Bodor František, Lučenec - Malá ves, SK; Bodor
Gabriel, Lučenec - Malá ves, SK; Stránovský
Boris, Bratislava, SK;
(73) myelli s.r.o., Lučenec, SK;
(74) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;
(54) Zapojenie siete na automatizovaný prenos dát
medzi lekárom, lekárňou a doručovateľom
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

H02P 6/00
6708
31-2013
25.2.2013
2.4.2014
4.2.2014
Hanko Branislav, Turany, SK; Drgoňa Peter,
Ing., PhD., Tekovské Nemce, SK;
(73) BH motorsport s. r. o., Turany, SK;
(54) Pohonný systém vozidla s dvoma 3f motormi
a upravenou dvojitou prevodovkou bez spojok
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(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

H02P 6/00
6707
30-2013
25.2.2013
2.4.2014
4.2.2014
Hanko Branislav, Turany, SK; Drgoňa Peter, Ing.,
PhD., Tekovské Nemce, SK;
(73) BH motorsport s. r. o., Turany, SK;
(54) Pohonný systém vozidla s 3f synchrónnym motorom a dvojitou dvojspojkovou prevodovkou

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

H05B 37/00, F21V 17/00
6723
79-2013
13.5.2013
2.4.2014
19.2.2014
Sedlák Jozef, Ing., Prešov, SK;
Sedlák Jozef, Ing., Prešov, SK;
Univerzálne zapojenie LED svetelného zdroja
s elektronickými predradníkmi určenými pre
výbojky, ako aj LED drivermi

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

H02P 25/00
6706
26-2013
19.2.2013
2.4.2014
4.2.2014
Hanko Branislav, Turany, SK; Drgoňa Peter, Ing.,
PhD., Tekovské Nemce, SK;
(73) BH motorsport s. r. o., Turany, SK;
(54) Pohonný systém vozidla so spínaným reluktančným motorom a dvojitou dvojspojkovou
prevodovkou

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

A01K 23/00
A01M 1/00
A23G 3/00
A23L 1/00
A23L 2/00
A23L 2/00
A41B 11/00
A41D 13/00
A43B 5/00
A47B 21/00
A47B 47/00
A47J 43/00

6714
6713
6749
6738
6742
6743
6746
6747
6728
6725
6744
6711

A61B 5/00
A61K 8/00
A61K 36/00
A61L 17/00
A61N 5/00
B25B 27/00
B28B 7/00
B29B 13/00
B29B 17/00
B30B 11/00
B32B 15/00
B60R 13/00

6737
6748
6740
6716
6722
6730
6741
6726
6745
6727
6732
6734

B62K 15/00
B65D 55/00
B67D 1/00
C02F 11/00
C10F 7/00
C22C 38/00
E01C 13/00
E01C 17/00
E01F 15/00
E01F 15/00
E01F 15/00
E04B 2/00

6729
6731
6724
6739
6710
6736
6733
6735
6719
6717
6718
6720

E04H 15/00
E06B 3/00
F16H 39/00
F16L 5/00
G06Q 30/00
G06Q 50/00
H02P 6/00
H02P 6/00
H02P 25/00
H05B 37/00

6715
6705
6750
6712
6721
6709
6708
6707
6706
6723
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FC2K

Zamietnuté prihlášky úžitkových vzorov

(21)
85-2009
125-2012

MK2K

Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

3840
3871
3932
3934
4070
4101
4605

02.02.2014
26.02.2014
10.02.2014
26.02.2014
27.02.2014
06.02.2014
07.07.2013

4638
4639
4673
4820
4989
5411
5427

14.07.2013
27.07.2013
10.07.2013
10.07.2013
12.05.2013
22.07.2013
03.07.2013

5430
5438
5453
5460
5465
5473
5481

14.07.2013
22.07.2013
06.07.2013
09.07.2013
02.07.2013
06.07.2013
13.07.2013

5511
5538
5584
5587
5613
6035
6088

24.07.2013
28.07.2013
20.04.2013
23.07.2013
28.07.2013
13.07.2013
02.07.2013

ND2K

Predĺženie platnosti úžitkových vzorov

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

4755
4812
4830
4872

A45C 11/00
H02G 7/00
B60J 7/00
A23C 19/00

4902
4938
5488

A23L 2/00
B65D 30/00
F41H 7/00

5593
5594
5642

B60Q 1/00
B60P 3/00
A47B 47/00

5673
5819
6187

C04B 22/00
B61D 15/00
B01D 53/00

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

A23C 19/00
4872
194-2006
7.9.2006
NIKA, spol. s r.o., Bratislava, SK;
Mliečne výrobky s obsahom kozieho mlieka

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

A23L 2/00
4902
5079-2006
24.10.2006
Daniška Vladimír, Ing., Nitra, SK; Daniška Ewa
Anna, Nitra, SK;
(54) Nápoj so stimulačnými účinkami
(51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

A45C 11/00
4755
5-2007
10.1.2007
Pastoreková Jarmila, Bc., Hurbanovo, SK;
Tieniaci obal predovšetkým pre mobilné telefóny

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

A47B 47/00, A47B 57/00
5642
1-2010
12.1.2010
KOVONA SYSTEM, a.s., Karviná-Nové Město,
CZ;
(54) Stavebnicová regálová sústava
(51)
(11)
(21)
(22)
(73)

B01D 53/00
6187
5042-2011
9.2.2010
SIEMENS VAI METALS TECHNOLOGIES
GMBH, Linz, AT;
(54) Zariadenie na odstraňovanie oxidu siričitého
SO2 z odpadových plynov zo slinovacích alebo
peletovacích zariadení
(51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

B60J 7/00
4830
5025-2007
13.4.2007
Šmidák Dušan, Bratislava, SK;
Pohyblivá strecha vyhliadkového auta
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(51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

B60P 3/00
5594
50017-2010
8.3.2010
Rehuš Trans, s.r.o., Bratislava, SK;
Autodomiešavač alebo automiešač s hydraulickým vykladacím zariadením

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

C04B 22/00, C04B 28/00, C09D 5/00
5673
12-2010
5.2.2010
Rokogroup, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, SK;
Prostriedok s antibakteriálnym a protiplesňovým účinkom

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

B60Q 1/00, G08G 1/00
5593
50015-2010
8.3.2010
Križan Martin, Divina, SK;
Zariadenie na signalizáciu približujúcich sa vozidiel s právom prednostnej jazdy uplatňujúcich si prednosť v jazde

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

F41H 7/00, B62D 65/00
5488
50096-2009
16.12.2009
VÝVOJ Martin, a. s., Martin, SK;
Pancierovaný automobil s možnosťou nesenia
rôznych účelových nadstavieb

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

H02G 7/00
4812
39-2007
22.2.2007
KN, s. r. o., Považská Bystrica, SK;
Zábrana na ochranu vtákov pred nebezpečnými účinkami elektrického napätia

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

B61D 15/00
5819
167-2010
10.11.2010
Cesnek Jaroslav, Sučany, SK; Jašurek Ján, Ing.,
Martin - Priekopa, SK; Džugan Tomáš, Ing., Martin, SK;
(54) Drobné koľajové vozidlo s univerzálnym prípravkom
(51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

B65D 30/00
4938
234-2006
22.11.2006
PLASTT, spol. s r. o., Košice, SK;
Vrece

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

A23C 19/00
A23L 2/00
A45C 11/00
A47B 47/00

4872
4902
4755
5642

B01D 53/00
B60J 7/00
B60P 3/00

6187
4830
5594

B60Q 1/00
B61D 15/00
B65D 30/00

5593
5819
4938

C04B 22/00
F41H 7/00
H02G 7/00

5673
5488
4812
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PC2K

Prevody a prechody práv na úžitkové vzory

(11) 4902
(21) 5079-2006
(73) Daniška Vladimír, Ing., Nitra, SK; Daniška Ewa
Anna, Nitra, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
Daniška Vladimír, Ing., Nitra, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 8.10.2013
Dátum zápisu do registra: 27.2.2014

(11) 6618
(21) 5004-2013
(73) Piponeer, s.r.o, Nitra, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
AeroMobil, s.r.o., Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 3.2.2014
Dátum zápisu do registra: 19.3.2014

(11) 6450
(21) 50060-2012
(73) JD ROZHLASY s.r.o., Vigantice, CZ;
Predchádzajúci majiteľ:
Turna Roman, Holešov, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 4.12.2013
Dátum zápisu do registra: 6.3.2014

TE2K
(11) 5581
(21) 50092-2009
(73) TSS GRADE, a.s., Bratislava, SK;
Dátum zápisu do registra: 6.3.2014

Zmeny adries

ČASŤ
DIZAJNY
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Číselné INID - kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST. 80)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(28)
(31)
(32)
(33)
(45)
(46)

Číslo zapísaného dizajnu
Dátum zápisu/predĺženia platnosti
Predpokladaný dátum uplynutia platnosti zápisu/predĺženia platnosti
Číslo prihlášky
Dátum podania prihlášky
Počet dizajnov
Číslo prioritnej prihlášky
Dátum podania prioritnej prihlášky
Krajina alebo regionálna organizácia priority
Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu
Dátum uplynutia odkladu zverejnenia

(51)
(54)
(55)
(58)
(62)
(72)
(73)
(74)
(78)

Medzinárodné triedenie dizajnov
Názov dizajnu
Vyobrazenie dizajnu/vyobrazenie dizajnu po čiastočnom výmaze
Dátum záznamu v registri, napr. zmeny mena,
zániku, výmazu a pod.
Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
Meno pôvodcu (-ov)
Meno (názov) majiteľa (-ov)
Meno (názov) zástupcu (-ov)
Meno (názov) nového majiteľa (-ov) po prevode
alebo prechode

Poznámka:
Číslo uvádzané pred kódom (51) znamená verziu Medzinárodného triedenia dizajnov.

Kódy na označovanie záhlaví oznámení publikovaných vo Vestníku ÚPV SR
(Štandard WIPO ST. 17)
FG4Q
FG4Q
FG4Q
MA4Q
MA4Q
MC4Q
MG4Q
MK4Q
ND4Q
PC4Q
PD4Q
PD4Q
QB4Q
QC4Q
RL4Q
TA4Q
TB4Q
TC4Q
TD4Q
TE4Q
TF4Q
TG4Q
TH4Q
TK4Q

Zapísané dizajny
Zapísané dizajny s odloženým zverejnením
Zverejnené zapísané dizajny po uplynutí doby odkladu zverejnenia
Zaniknuté zapísané dizajny vzdaním sa
Čiastočne zaniknuté zapísané dizajny vzdaním sa
Vymazané zapísané dizajny
Čiastočne vymazané zapísané dizajny
Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti
Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov
Prevody a prechody práv
Zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny (zálohy)
Zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny (ukončenie zálohov)
Licenčné zmluvy registrované
Ukončenie platnosti licenčných zmlúv
Odňatie ochrany a prepis majiteľa dizajnu (na základe rozhodnutia súdu)
Doplnenie pôvodcu (-ov)
Opravy mien
Zmeny mien
Opravy adries
Zmeny adries
Opravy dátumov
Opravy zatriedenia podľa Medzinárodného triedenia dizajnov
Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR
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FG4Q

Zapísané dizajny

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

28028
28029
28030

14/04.00
09/01.04
02/04.02

28031
28032
28033

09/01.01
12/99.00
32/00.00

28034
28035
28036

10/07.01
12/11.01
23/03.04

28037
28038

11/02.06
06/02.04

9 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)
(54)

02/04.02, 02/04.03
28030
7.2.2014
10.9.2018
74-2013
10.9.2013
Yong Zhan, Bratislava, SK;
Yong Zhan, Bratislava, SK;
Obuv
Určenie výrobku:
Výrobky stelesnené v prihlasovaných dizajnoch
sú určené ako obuv na ceroločné použitie do interiérov aj exteriérov.
(28) 10
(55)

2.2

2.3

1.1
3.1

1.2
3.2

1.3

3.3

1.4
4.1

2.1
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4.2

6.2
4.3

7.1

5.1

7.2

5.2

7.3

5.3
7.4

6.1

7.5

93

94

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2014 - SK (zapísané dizajny)

9.3
7.6

9.4
8.1

8.2

10.1

10.2
8.3

8.4

9.1

9.2

10.3

10.4
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10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(72)
(73)
(74)
(54)

06/02.04
28038
25.2.2014
21.11.2018
107-2013
21.11.2013
PVZ 2013-39615
15.7.2013
CZ
Blanář Roman, Ing., Brumovice, CZ;
BLANÁŘ NÁBYTEK a.s., Brumovice, CZ;
Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;
Čelo postele, čalúnenie postele
Určenie výrobku:
Výrobky, v ktorých je dizajn stelesnený alebo na
ktorých bude aplikovaný, sú určené ako čelo postele, čalúnenie postele.
(28) 6
(55)
1.3

1.1

2.1

2.2
1.2

95

96
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2.3

2.4

3.2

3.3

3.4
3.1
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4.1

5.1

5.2

4.2

5.3

4.3

5.4

97

98

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2014 - SK (zapísané dizajny)
(55)

1.1
6.1

1.2

6.2
9 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)
(74)
(54)

09/01.01
28031
7.2.2014
11.9.2018
75-2013
11.9.2013
Foltín Martin, Nitra, SK;
EURO-VAT, spol. s r. o., Alekšince, SK;
Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
Fľaša na priemyselné využitie
Určenie výrobku:
Prihlasovaný dizajn sa použije na fľašiach na priemyselné využitie, najmä na skladovanie a prepravu tekutých chemických látok a zlúčenín.
(28) 1

1.3

1.4
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1.5

1.2
1.6

1.3

1.7
9 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)
(74)
(54)

09/01.04
28029
4.2.2014
25.10.2018
5011-2013
25.10.2013
Miková Lucie, Praha, CZ;
ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s., Praha, CZ;
Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;
Obal na kozmetický prípravok
Určenie výrobku:
Obal na kozmetický prípravok na starostlivosť
a úpravu vlasov
(28) 4
(55)

1.4

2.1

1.1

99

100
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3.2
2.2

2.3
3.3

2.4

3.4

3.1
4.1
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10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)
(54)
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11/02.06
28037
25.2.2014
25.11.2018
108-2013
25.11.2013
Rondzik Ján, Ing., Bardejov, SK;
Rondzik Ján, Ing., Bardejov, SK;
Figúrky z drôtu
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je určený dizajn, patrí medzi
ozdobné výrobky.
(28) 3
(55)

4.2

1.1

4.3

1.2

4.4

10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)
(54)

10/07.01
28034
25.2.2014
11.11.2018
103-2013
11.11.2013
Mihely Martin, Ing., Košice, SK;
Mihely Martin, Ing., Košice, SK;
Hodiny Domino
Určenie výrobku:
Hodiny Domino slúžia na svetelné zobrazenie času (hodín a minút) v tvare dominových kociek.
(28) 1
(55)

1.1

1.3

1.4

2.1
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3.4

2.2

2.3

10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)
(54)

12/11.01
28035
25.2.2014
12.11.2018
105-2013
12.11.2013
Tobolová Barbora, Mgr. art., ArtD., Žilina, SK;
Tobolová Barbora, Mgr. art., ArtD., Žilina, SK;
Rám bicykla
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je rám
bicykla.
(28) 1
(55)

2.4

3.1

1.1

3.2

1.2

3.3

1.3
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9 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)

12/99.00
28032
7.2.2014
17.9.2018
79-2013
17.9.2013
Blizniak Peter, JUDr., Martin, SK;
TURČAN DELTA, s. r. o., Košťany nad Turcom,
SK;
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(54) Svetloodrazová tabuľka s evidenčným číslom
motorových a prípojných vozidiel VII
Určenie výrobku:
Svetloodrazová tabuľka s evidenčným číslom
motorových a prípojných vozidiel VII. sa umiestňuje na vonkajšom povrchu alebo za sklom kabíny motorových a prípojných vozidiel a slúži po
umiestnení konkrétneho evidenčného čísla v jej
vyznačených obdĺžnikoch na vonkajšiu identifikáciu a evidenciu cestných motorových vozidiel,
určených na dopravu osôb alebo vecí a/alebo prípojných a zvláštnych vozidiel.
(28) 20
(55)

5.1

6.1

1.1

2.1
7.1

3.1

4.1

8.1

9.1
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10.1

16.1

11.1

12.1

13.1

17.1

18.1

14.1
19.1

15.1
20.1
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14/04.00
28028
4.2.2014
17.10.2018
98-2013
17.10.2013
Strečka Marián, Bratislava, SK;
KLIKBOX s.r.o., Bratislava, SK;
Šáray Július, Ing., Bratislava - Záhorská Bystrica,
SK;
(54) Súbor dizajnov vizuálnych prezentácií pre webové a televízne internetové služby
Určenie výrobku:
Výrobky (vizuálne prezentácie) stelesnené v prihlasovaných dizajnoch sú určené ako vizuálna realizácia samostatných webových prezentácií pre
webové a televízne internetové služby.
(28) 7
(55)

105

9 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)
(74)

5.1

6.1

1.1

7.1

2.1

3.1

10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)
(54)

23/03.04
28036
25.2.2014
14.11.2018
106-2013
14.11.2013
Lako Daniel, Ing., Púchov, SK;
Lako Daniel, Ing., Púchov, SK;
Elektrické kozubové kachle
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený ako tepelné vykurovacie zariadenie.
(28) 1
(55)

4.1
1.1
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9 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)
(54)

32/00.00
28033
12.2.2014
31.10.2018
102-2013
31.10.2013
Polakovičová Lucia, Ing., Bratislava, SK;
Polakovičová Lucia, Ing., Bratislava, SK;
Značka na suveníroch a reklamných predmetoch
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom bude dizajn stelesnený, je určený ako značka, ktorá bude umiestňovaná na
rôznych typoch suvenírov.
(28) 1
(55)

1.2

1.1

1.3

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

02/04.02
06/02.04
09/01.01

28030
28038
28031

09/01.04
10/07.01
11/02.06

28029
28034
28037

12/11.01
12/99.00
14/04.00

28035
28032
28028

23/03.04
32/00.00

28036
28033
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MK4Q
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Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti

(11)

(58)

(11)

(58)

(11)

(58)

(11)

(58)

25834
26054
26812

12.02.2014
15.02.2014
07.07.2013

26813
26820
26837

09.07.2013
03.07.2013
07.07.2013

26919
26992
27495

23.07.2013
16.07.2013
18.07.2013

27497
27509

07.07.2013
25.07.2013

ND4Q

Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov

(11)

(51)

(11)

(51)

26991
27121
27126

28/01.00
05/06.00
05/06.00

27563
27598

09/04.01
09/01.01

05/06.00, 12/99.00
27126
8.8.2005
26.8.2019
159-2004
26.8.2004
TURČAN DELTA, s. r. o., Košťany nad Turcom,
SK;
(54) Svetloodrazová tabuľka s evidenčným číslom
motorových a prípojných vozidiel III.
Určenie výrobku:
Svetloodrazová tabuľka s evidenčným číslom motorových a prípojných vozidiel III. sa umiestňuje
na vonkajšom povrchu alebo za sklom kabíny
motorových a prípojných vozidiel a slúži po umiestnení konkrétneho evidenčného čísla v jej vyznačených obdĺžnikoch na vonkajšiu identifikáciu
a evidenciu cestných motorových vozidiel určených na dopravu osôb alebo vecí, a/alebo prípojných a zvláštnych vozidiel.

zadnú identifikáciu a evidenciu cestných motorových vozidiel na dopravu osôb alebo vecí a/alebo
prípojných a zvláštnych vozidiel. Dizajn sa súčasne týka i tabuľky na evidenčné číslo motorových a prípojných vozidiel vytvorenej nalepovaním takejto svetloodrazovej fólie na pevný podklad, napríklad hliníkový alebo oceľový plech,
prípadne tenkú dosku z plastu.

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

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

05/06.00, 12/99.00
27121
27.7.2005
26.8.2019
157-2004
26.8.2004
TURČAN DELTA, s. r. o., Košťany nad Turcom,
SK;
(54) Svetloodrazová fólia na tabuľku s evidenčným
číslom motorových a prípojových vozidiel II
Určenie výrobku:
Svetloodrazová fólia na tabuľku s evidenčným
číslom motorových a prípojných vozidiel II sa
upevňuje na pevných podkladoch rovnakých
rozmerov, buď ako samolepiaca, alebo lepením
bežnými lepidlami, najmä pri výrobe svetloodrazovej štátnej poznávacej značky určenej na prednú i zadnú alebo len na prednú, prípadne len na

9 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

09/01.01
27598
29.10.2009
8.6.2019
27-2009
8.6.2009
ST. NICOLAUS, a. s., Liptovský Mikuláš, SK;
Fľaša Edison
Určenie výrobku:
Dizajn, ktorého zápis sa požaduje predmetnou
prihláškou, je stelesnený vo výrobku, ktorým je :
sklená fľaša na nápoje.

9 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

09/04.01
27563
20.5.2009
9.2.2019
5-2009
9.2.2009
ALFA PLASTIK, a. s., Bruntál, CZ;
Prepravný obal so skosenými rohmi
Určenie výrobku:
Prepravný obal so skosenými rohmi je určený na
uloženie a skladovanie výrobkov, najmä však na
prepravu uložených výrobkov od výrobcu k predajcovi.
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8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)
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28/01.00
26991
19.10.2004
15.3.2019
48-2004
15.3.2004
Novartis AG, Basel, CH;
Kapsula a minitabletka
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom bude dizajn stelesnený alebo
na ktorom bude aplikovaný, je určený ako minitabletka, respektíve kapsula s obsahom týchto
minitabletiek, na farmaceutické použitie.

(51)

(11)

(51)

(11)

05/06.00
05/06.00
09/01.01

27126
27121
27598

09/04.01
28/01.00

27563
26991

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

Zmeny mien

26894
212-2003
Koninklijke Philips N.V., AE Eindhoven, NL;
4.3.2014

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

26895
213-2003
Koninklijke Philips N.V., AE Eindhoven, NL;
4.3.2014

ČASŤ
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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)

1002-2011
158-2013
857-2013
880-2013
940-2013
1148-2013
1149-2013
1150-2013
1151-2013
1152-2013
1219-2013
1316-2013
1393-2013
1454-2013
1489-2013
1548-2013
1576-2013
1577-2013
1609-2013
1700-2013
1704-2013
1731-2013
1755-2013
1767-2013
1805-2013
1806-2013
1847-2013
1848-2013
1877-2013
1906-2013
1944-2013
1955-2013
1957-2013
1960-2013
1968-2013
1980-2013
2026-2013
2027-2013
2031-2013
2046-2013
2065-2013
2066-2013
2096-2013
2105-2013
2107-2013
2121-2013
2122-2013
2124-2013
2138-2013
2171-2013
2172-2013
2173-2013
2182-2013
2186-2013
2188-2013
2193-2013
2197-2013
2233-2013

2234-2013
2235-2013
2236-2013
2250-2013
2256-2013
2257-2013
2258-2013
2262-2013
2275-2013
2289-2013
2293-2013
2296-2013
2317-2013
2321-2013
2323-2013
2324-2013
2328-2013
2329-2013
2331-2013
2332-2013
2333-2013
2334-2013
2335-2013
2336-2013
2337-2013
2344-2013
2351-2013
2356-2013
2358-2013
2368-2013
2369-2013
2395-2013
2409-2013
2410-2013
2415-2013
2421-2013
2423-2013
2424-2013
2425-2013
2430-2013
2431-2013
2432-2013
2433-2013
2434-2013
2435-2013
2436-2013
2437-2013
2438-2013
2439-2013
2440-2013
2448-2013
2449-2013
2453-2013
2454-2013
2468-2013
2475-2013
2476-2013
2477-2013

2485-2013
2486-2013
5366-2013
5367-2013
5408-2013
5449-2013
5450-2013
5458-2013
5488-2013
5513-2013
5524-2013
5525-2013
5526-2013
5529-2013
5530-2013
5540-2013
5558-2013
5570-2013
5571-2013
5579-2013
5589-2013
5590-2013
5595-2013
5605-2013
5617-2013
5631-2013
5632-2013
5645-2013
5659-2013
5660-2013
5662-2013
5663-2013
5665-2013
5669-2013
5670-2013
5672-2013
3-2014
4-2014
13-2014
14-2014
18-2014
20-2014
21-2014
22-2014
25-2014
27-2014
28-2014
30-2014
51-2014
52-2014
55-2014
56-2014
57-2014
58-2014
59-2014
60-2014
73-2014
82-2014

83-2014
84-2014
85-2014
87-2014
98-2014
100-2014
101-2014
111-2014
135-2014
138-2014
158-2014
162-2014
164-2014
165-2014
166-2014
196-2014
197-2014
259-2014
5028-2014
5051-2014
5090-2014
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(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

113

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.

1002-2011
10.6.2011
33
33 - Borovička.

(540)

(731) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) G. Lehnert, k. s., Bratislava, SK;

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

158-2013
30.1.2013
16, 33, 35
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie (tlačoviny), grafické zobrazenia, grafiky, kalendáre,
kartón, lepenka, katalógy, papierové darčeky,
knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové
platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a na použitie v domácnosti, leporelá, mapy, 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,
umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera
alebo z plastických materiálov.
33 - Liehoviny, brandy.
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

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

857-2013
16.5.2013
18, 25
18 - Usne, koža a koženky a výrobky z týchto
materiálov nezahrnuté v iných triedach, tašky,
kufre, kufríky, vaky (plecniaky), cestovné tašky,
dáždniky a slnečníky.
25 - Obuv vrátane čižiem, topánok, papúč a sandálov nezahrnutá v iných triedach, pančuchový
tovar, ponožky a pančuchy, vložky do topánok
nezahrnuté v iných triedach, podporné vankúšiky
pre obuv, podložky pod klenbu a pätu chodidla
nezahrnuté v iných triedach, upínadlá päty (časť
obuvi), odevy.

(540) MELLISA
(731) La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Mišík Viktor, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

880-2013
22.5.2013
33
33 - Horké likéry.

(540) ANGELIKA bitter
(731) OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05
Trenčín, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

940-2013
28.5.2013
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 (stiahnuté z telekomunikačnej siete); nahrané zvukové a zvukovo-obrazové a obrazové záznamy vrátane softvéru na CD a DVD diskoch a magnetických nosičoch; počítačový softvér.
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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 (na balenie);
kancelárske potreby (s výnimkou nábytku).
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu s tovarom; 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 používateľov v počítačovej sieti internet;
obchodné využitie siete internet v oblasti vyhľadávacích služieb a e-biznisu; vydávanie reklamných a/alebo náborových textov, propagačných
a inzertných tlačovín; rozširovanie reklamných
a/alebo inzertných materiálov; obchodný prieskum
a analýza trhu; marketing; organizácia reklamných a obchodných predvádzacích akcií výrobkov a služieb vrátane obchodných výstav a ich
sprievodných akcií, napr. komerčných módnych
prehliadok; distribúcia tovarov a tlačovín na reklamné účely; obchodné zastúpenie tuzemských
a zahraničných firiem; obchodný a podnikateľský
informačný servis; obchodné poradenské a konzultačné služby.
38 - Šírenie elektronických informácií, správ textových, zvukových a zvukovo-obrazových, napr.
elektronických časopisov, kníh a diel prostredníctvom počítačovej siete internet a satelitov (telekomunikačná služba); výmena elektronických
správ a informácií (telekomunikačná služba); služby zabezpečujúce audiovizuálnu komunikáciu
prostredníctvom informačných a telekomunikačných sietí, napr. počítačovej siete internet a satelitov; šírenie audiovizuálnych diel, správ a informácií, ankiet a súťaží (telekomunikačná služba); odborná informačná a poradenská činnosť
v oblasti služieb uvedených v tejto triede.
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 s výnimkou reklamnej; 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 vý-

stav; informačné, konzultačné a poradenské služby v odbore, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti.
(540) Svet poznania
(731) BAUER MEDIA SK v.o.s., Einsteinova 23, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1148-2013
8.7.2013
36, 37, 38, 39, 42, 45
36 - Finančné analýzy; bankové hypotéky; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking);
bankovníctvo; burzové maklérstvo; prenájom bytov; vydávanie cenín; úschova cenností; vydávanie cestovných šekov; colné služby; daňové odhady (služby); služby na využívanie dôchodkových fondov; finančné ohodnocovanie nezoťatého dreva; elektronický prevod kapitálu; faktoring;
finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné ohodnocovanie vlny; finančné
poradenstvo; finančné služby; finančné sponzorstvo; finančný lízing; finančný manažment; garancie, záruky, kaucie; informácie o poistení; kapitálové investície; investovanie kapitálu; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok;
klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných
pohľadávok a záväzkov); konzervatívne fondy;
finančné konzultačné služby; konzultačné služby
v oblasti poisťovníctva; kurzové záznamy na
burze; likvidácia podnikov (finančné služby); inkasovanie nájomného; vedenie nájomných domov; oceňovanie nákladov na opravu; oceňovanie a odhady nehnuteľností; prenájom nehnuteľnosti; správa nehnuteľnosti; sprostredkovateľská
činnosť s nehnuteľnosťami; poistenie proti nehodám; obchodovanie na burze s uhlíkovými emisiami; daňové oceňovanie a daňové odhady; oceňovanie alebo odhadovanie numizmatických zbierok; oceňovanie mincí; oceňovanie nehnuteľností; oceňovanie starožitností; oceňovanie šperkov;
oceňovanie umeleckých diel; oceňovanie známok;
daňové odhady (služby); organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; overovanie šekov; platenie splátok; poistenie pri námornej preprave; zdravotné poistenie; uzatváranie
poistiek; životné poistky; poistno-technické služby
(štatistika); poradenstvo v oblasti poistenia; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; záručná pôžička; pôžičky (finančné úvery); prenájom fariem;
prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; platobné prevody vykonávané elektronicky; realitné kancelárie; služby sporiteľní;
správcovstvo; sprostredkovanie na burze cenných
papierov; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie záruk; sprostredkovanie (maklérstvo); ubytovacie kancelárie (podnájom); úschovné služby,
úschova v bezpečnostných schránkach; úverové
banky; služby úverových debetných kariet; služby úverových kreditných kariet; uzatváranie poistiek proti požiaru; vyberanie nájomného; vydávanie cenných papierov; vydávanie kreditných
kariet; záložne; záložné pôžičky; záruky, kaucie,
ručenie; zbieranie peňazí na dobročinné účely;
zmenárenské služby; zriaďovanie fondov.
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37 - Asfaltovanie; čistenie automobilov; leštenie
automobilov; mazanie automobilov; údržba automobilov; autoservisy (údržba, opravy a tankovanie); banské dobývanie; údržba bazénov; údržba a opravy bezpečnostných schránok; bielenie
bielizne; budovanie závodov a tovární; prenájom
buldozérov; čalúnenie; čalúnnické opravy; chemické čistenie; čistenie ciest; čistenie exteriérov
budov; čistenie interiérov budov; čistenie komínov; čistenie šatstva; čistenie vonkajšieho povrchu budov; prenájom čistiacich strojov; oprava
dáždnikov; demolácia budov; deratizácia; dezinfekcia; umývanie dopravných prostriedkov; stavebný dozor; inštalácia okien a dverí; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; oprava fotografických prístrojov; hladenie alebo brúsenie
pemzou; hĺbkové vŕtanie ropných ložísk a ložísk
plynu; opravovne hodín (údržba a opravy); údržba a oprava horákov; reštaurovanie hudobných
nástrojov; inštalácia a opravy chladiacich zariadení; stavebné informácie; informácie o opravách; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo);
izolovanie stavieb; inštalácia, údržba a opravy
kancelárskych strojov a zariadení; klampiarstvo
a inštalatérstvo; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; čistenie a opravy kotlov; údržba,
čistenie a opravy kože; údržba, čistenie a opravy
kožušín; inštalácia kuchynských zariadení; lakovanie, glazovanie; leštenie vozidiel; údržba a opravy lietadiel; stavba lodí; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; mangľovanie; mazanie vozidiel; montovanie lešení; údržba a opravy motorových vozidiel; murárske práce; údržba
nábytku; ničenie škodcov nie v poľnohospodárstve; nitovanie; oprava obuvi; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; čistenie okien;
oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; oprava pneumatík vulkanizáciou;
oprava šatstva; podmorské opravy; opravy odevov; opravy umeleckých stolárskych výrobkov;
opravy vozidiel pri dopravných nehodách; opravy zámkov; ostrenie a brúsenie nožov; inštalácia
a opravy pecí; pieskovanie; protektorovanie pneumatík; inštalácia, údržba a opravy počítačov;
podmorské budovanie; pokrývačské práce na
strechách budov; inštalácia a opravy poplašných
systémov proti vlámaniu; povrchové dobývanie;
pokládka povrchov komunikácií; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov; pranie; pranie bielizne; pranie plienok; precínovanie (opravy); oprava
a údržba premietačiek; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom odvodňovacích čerpadiel; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom
stavebných žeriavov; prenájom zametacích vozidiel; budovanie prístavných hrádzí; budovanie
prístavov; protihrdzová úprava; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; opravy púmp a čerpadiel; maľovanie a opravy reklamných tabúľ;
renovácia tonerov; reštaurovanie nábytku; reštaurovanie umeleckých diel; stavba a opravy skladov; oprava slnečníkov; stavebné poradenstvo;
stavebníctvo (stavebná činnosť); inštalácia, údržba a opravy strojov; štukovanie, sadrovanie; tapetovanie; inštalácia a opravy telefónov; tesárske
služby; plnenie tonerov; údržba a opravy trezorov; umelé zasnežovanie; umývanie automobilov;
utesňovanie budov; utesňovanie stavieb; vŕta-
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nie studní; vulkanizácia pneumatík (oprava); inštalácia a opravy vykurovacích zariadení; výstavba a údržba ropovodov; výstavba obchodných a veľtrhových stánkov; inštalácia a opravy
výťahov; inštalácia a opravy zavlažovacích zariadení; žehlenie bielizne.
38 - Bezdrôtové vysielanie; elektronická pošta;
hlasová odkazová služba; vysielanie káblovej televízie; komunikácia prostredníctvom optických
sietí; komunikácia prostredníctvom mobilných
telefónov; online posielanie pohľadníc; počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom
počítačových terminálov; posielanie správ; poskytovanie diskusných fór online; poskytovanie
priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie
prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete;
poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom faxových prístrojov; prenájom modemov; prenájom
prístrojov na prenos správ; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; prenájom telefónov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom zariadení na prenos informácií;
prenášanie správ telegrafmi; prenos digitálnych
súborov; prenos faxom; prenos signálu prostredníctvom satelitu; prenos textových a obrazových
informácií prostredníctvom počítača; prenosy správ
faxmi; rozhlasové vysielanie; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné
služby); služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; spravodajské kancelárie; telefonická komunikácia; telefonické služby; telegrafická komunikácia; telegrafné služby; prenos telegramov; telekomunikačné informácie; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; telexové
služby; videokonferenčné služby; výzvy (rádiom,
telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
39 - Autobusová doprava; automobilová preprava; prenájom automobilov; balenie tovarov; preprava cestujúcich; sprevádzanie cestujúcich; distribúcia energie; distribúcia tovarov; distribúcia
tovarov na dobierku; električková doprava; informácie o doprave; kamiónová nákladná doprava; rezervácia dopravy; doprava ropovodom; doprava, preprava; ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách; dopravovanie
vlečnými člnmi; doručovacie služby (správy alebo tovar); doručovanie balíkov; doručovanie kvetov; doručovanie novín a časopisov; doručovanie
tovarov; dovoz, doprava; frankovanie poštových
zásielok; prenájom chladiarenských zariadení; informácie o možnostiach prepravy; informácie o
premávke; informácie o skladovaní; lámanie ľadu; letecká doprava; uvoľňovanie uviaznutých
lodí; lodná doprava; lodná preprava tovaru; lodná
trajektová doprava; logistické služby v doprave;
preprava nábytku; nakladanie, vykladanie v dokoch; sprostredkovanie námornej dopravy; námorná preprava; nosenie batožín; prenájom nosičov na automobily; obsluhovanie prieplavových
vrát; odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; organizovanie turistických plavieb; organizovanie zájazdov; osobná doprava; prenájom
osobných vagónov; služby parkovania automobilov; pilotovanie (riadenie lietadiel); plnenie fliaš;
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podmorské záchranné práce; poskytovanie pomoci pri doprave; požičiavanie nosičov na autá;
požičiavanie potápačských skafandrov; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); prenájom autokarov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom chladiarenských boxov;
prenájom koní; prenájom leteckých motorov; prenájom miesta na parkovanie; prenájom mrazničiek; prenájom nákladných vagónov; prenájom
pojazdných kresiel; prenájom potápačských oblekov; prenájom potápačských zvonov; prenájom
pretekárskych vozidiel; prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov; prenájom vzdušných dopravných prostriedkov; preprava a skladovanie odpadu; preprava cenností so strážou;
preprava pancierovými vozidlami; preprava ropovodom; prepravné služby; remorkáž; rezervácia v doprave; rezervácia miesteniek na cestovanie; riečna doprava; riečna preprava; rozvod elektriny; prevoz sanitkou; skladovanie; skladovanie
tovaru; skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených; prenájom skladov; sprevádzanie turistov; sprostredkovanie prenájmu lodí;
sprostredkovanie prepravy; sťahovanie; sťahovanie nábytku; taxislužba; turistické prehliadky;
úschova lodí a člnov; uskladnenie tovaru; uskladňovanie plavidiel (člnov, lodí); rozvod vody; zásobovanie vodou; služby vodičov; vodná nákladná doprava; služby poskytované výletnými loďami; vypúšťanie satelitov pre zákazníkov; záchrana lodí, plavidiel; záchranné služby; rezervácia zájazdov; železničná preprava.
42 - Aktualizovanie počítačových programov;
analýzy počítačových systémov; analýzy výťažnosti ropných polí; architektonické poradenstvo;
architektúra (architektonické služby); podmorské
bádanie; bakteriologický výskum; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; digitalizácia
dokumentov (skenovanie); módne dizajnérstvo;
určovanie kvality nezoťatého dreva; energetické
audity; geologické expertízy; expertízy (inžinierske práce); výskum v oblasti fyziky; geodézia;
geologický prieskum; geologický výskum; grafické dizajnérstvo; grafologické analýzy; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja hardvéru; hosťovanie na počítačových stránkach (webových
stránkach); služby v oblasti chémie; chemické
analýzy; chemický výskum; inštalácia počítačových programov; interiérová výzdoba; poskytovanie internetových vyhľadávačov; kalibrácia;
klinické skúšky; kontrola kvality; kontrola ropných vrtov; výskum v oblasti kozmetiky; meteorologické informácie; návrh počítačových systémov; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo;
obnovovanie počítačových databáz; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; overovanie
pravosti umeleckých diel; prenájom počítačov;
počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti
počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; podmorský výskum; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti úspory energie; poskytovanie
informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových emisií; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); predpovede počasia; prenájom diskového priestoru serverov; prenájom

počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prevod (konverzia) počítačových programov a údajov (nie fyzický); prevod údajov alebo
dokumentov z fyzických médií na elektronické
médiá; priemyselné dizajnérstvo; ropný prieskum;
prieskum ropných polí; prieskumy (inžinierske práce); štúdie technických projektov; rozbory vody;
skúšky materiálov; vypracovanie stavebných výkresov; štúdie technických projektov, projektová
činnosť; technická kontrola automobilov; technický výskum; skúšanie textilu; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre zákazníkov); tvorba
softvéru; údržba počítačového softvéru; urbanistické plánovanie; určovanie kvality vlny; vedecké laboratórne služby; vedecký výskum; biologický výskum; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov; vytváranie
oblakov; výzdoba interiérov; zememeračstvo.
45 - Adopčné agentúry; advokátske služby; svadobné agentúry; arbitrážne služby; spravovanie
autorských práv; kontrola batožiny z bezpečnostných dôvodov; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; prenájom bezpečnostných schránok; obývanie
bytov a domov počas neprítomnosti majiteľov;
civilná ochrana; detektívne kancelárie; opatrovanie detí doma; opatrovanie domácich zvierat doma; registrácia doménových mien; poradenstvo
v oblasti práv duševného vlastníctva; služby
v oblasti ochrany duševného vlastníctva; genealogický výskum; hasenie požiarov; prenájom hasiacich prístrojov; zostavovanie horoskopov; služby krematória; licencie na počítačové programy
(právne služby); mediačné služby; monitorovanie
poplašných a bezpečnostných zariadení; pátranie
po nezvestných osobách; nočné stráženie; požičiavanie oblekov a večerných šiat; organizovanie
náboženských obradov; osobní strážcovia; pátranie po minulosti osôb; otváranie bezpečnostných
zámkov; pátranie po stratených osobách; plánovanie a príprava svadobných obradov; pohrebné
služby; pohreby; požičiavanie oblečenia; požičiavanie odevov; udeľovanie licencií na práva
duševného vlastníctva; právny výskum; prehliadky tovární z bezpečnostných dôvodov; prenájom
protipožiarnych alarmov; služby rozhodcovských
súdov; sprevádzanie do spoločnosti; straty a nálezy; zoznamovacie služby.
(540)

(591) zelená, modrá (pantone 369, 288)
(731) RIGHT POWER, a.s., M. R. Štefánika 3570/129,
010 01 Žilina, SK;
(740) Krnáč Michal, JUDr., Žilina, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1149-2013
8.7.2013
6, 9, 36, 37, 38, 39, 42, 45
6 - Alobal (hliníková fólia); alpaka; altánky (kovové konštrukcie); argentán, pakfón; armatúry,
kovové fitingy na potrubia na stlačený vzduch;
kovové baliace fólie; bazény (kovové konštrukcie); berýlium (glucínium); kovové bezpečnostné
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reťaze; bezpečnostné schránky; biele kovy; kovové bóje na kotvenie plavidiel; kovové bóje
s výnimkou svetelných; kovové brány; bronz;
umelecké diela z bronzu; bronz na náhrobky; kovové telefónne búdky; busty z obyčajných kovov; cement (kovovo-keramický materiál); kovové cestné zvodidlá; cín; cínové platne; kovové
čapy; mazacie čapy; kovové čeľuste zveráka;
písmená a číslice z obyčajných kovov (nie tlačiarenské znaky); kovové debnenia na betónové
konštrukcie; denverské kliešte (blokovanie pri
nesprávnom parkovaní áut); kovová dlažba; kovové dlaždice na podlahy; kovové nesvietiace
domové čísla; kovové dosky na skoky do vody;
kovové drenážne rúry; drôt; drôtené pletivo; kovové uväzovacie drôty; drôty z obyčajných kovov; drôty zo zliatin obyčajných kovov okrem
poistkových; kovové držadlá, kľučky; kovové
dvere; dverové kovania; kovové dverové prahy;
kovové dverové zástrčky; kovové dýzy; ferotitán;
figuríny (sošky) z obyčajných kovov; kovové
fľaše na stlačený plyn a skvapalnený vzduch; kovové uzávery na fľaše; kovové formy na ľad; galenit (minerál); germánium; glucínium (berýlium);
oceľové gule; kovové háčiky na zavesenie šiat;
kovové vešiakové háčiky; háčiky (železiarsky tovar); hafnium; kovové závesné háky; hliník; hliníkové fólie; hliníkový drôt; kovové sieťky proti
hmyzu; horčík; kovové hrobky; hrotnice; kovové
hroty na vychádzkové palice; kovové chrániče na
stromy; chróm; chromit; chrómové rudy; kovové
identifikačné náramky na použitie v nemocniciach; indium; ingoty z obyčajných kovov; kovové inzertné stĺpy; kovové kabíny na prezliekanie;
kovové kabíny na striekanie farieb; kovové káble
s výnimkou elektrických; kovové spojky a príchytky na káble a rúrky; káble na visuté lanovky;
kovové kade; kadmium; kovové kladky (nie časti
strojov); kovové klapky drenážnych rúrok; kovové klapky na vodovodné potrubia; kovové klietky
na divú zver; klince; kovové dverové klopadlá;
kľúče; krúžky z obyčajných kovov na kľúče; kovové kľučky dverí; kovové konštrukcie - klziská;
kobalt (surovina); kovové kohútiky na sudy; kokily (lejárstvo); kovové koľajnice; koľajnicové
spojky; kovové kolená na potrubia; kovové kolieska na nábytok; kolíky (drobný železiarsky tovar); kovové kolíky; kovové komínové rúry; kovové komínové striešky; kovové komíny, dymovody; kovové koncové svorky na laná; kovové
flotačné kontajnery; kovové konzervové škatule;
kovové koše; kotviace platne; kovové kotviace
uholníky pre stavebníctvo; kotvy; stavebné kovania; kovania na dvere; kovania na okná; kovanie na nábytok; kovanie na truhly; neelektrické
kovové dverové zvonce; kovové markízy (stavebné konštrukcie); kovové náhrobné tabule; kovové odkvapové žľaby; kovové podnosy; kovové
prasačníky; kovové prefabrikované domy (súbor
dielcov); kovové rigoly; kovové stajne; kovové
turnikety; kovové zárubne; kovové závlačky; kovy v prášku; kovové krúžky; krúžky na kľúče
z obyčajných kovov; kovové krúžky na rukoväte;
kovové kryty komínov; kovové kuríny; kovové
laná; laná visutých dráh; kovové lejárske formy;
kovové lemovky striech; kovové lešenia; liatina
(surovina alebo polotovar); limonit; kovové lišty;
ložiskový kov; kovové maltovnice; mangán; ko-
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vové popruhy manipulovanie s nákladom; kovové matice; meď (surovina alebo polotovar); medené krúžky; kovové rúčky na metly; kovové
míľniky s výnimkou svetelných a mechanických;
mobilné kovové schody na nástup alebo výstup
cestujúcich; plávajúce kovové móla na kotvenie
lodí; molybdén; molybdenit; mosadz (surovina
alebo polotovar); kovové nádoby na skladovanie
a prepravu; kovové nádoby na skladovanie kyselín; kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; kovové nádrže; kovové nádrže
na tekuté palivá; kovové náhrobné dosky; kovové
náhrobné kamene; kovové popruhy na manipuláciu s nákladom; kovové slučky na manipulovanie
s nákladom; kovové nákovy; prenosné nákovy;
nákovy rohatinky; napínače; napínače na kovové
drôty; napínače na kovové pásy; kovové napínače remeňov; kovové náradie debny na debny;
kovové nárazníky; kovové nie mechanické násypníky; navíjacie kovové cievky s výnimkou
mechanických na navíjanie hadíc; kovové navijaky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc; neizolovaný medený drôt; nikel; niób; kovové nity; nízkouhlíková oceľ; kovové nosné konštrukcie stavieb; kovové nosníky; obalové nádoby z kovu; obaly z cínového plechu; objímky (železiarsky tovar); kovové objímky na potrubie;
objímky prstence; kovové obkladačky pre stavebníctvo; kovové obklady stien a priečok; obloženia stavieb alebo nábytku z niklovej mosadze;
kovové obloženie lamelové; kovové obloženie
stavieb; kovové obruby hrobiek; kovové obruče
na sudy; kovové obrysnice pre železnice; obyčajné kovy (suroviny alebo polotovary); oceľ (nízkouhlíková); oceľ (surovina alebo polotovar); oceľ
(zliatiny); oceľoliatina; oceľové drôty; oceľové
laná; oceľové pásy; oceľové rúrky; oceľové rúry;
oceľové stavebné konštrukcie; oceľové stožiare;
oceľový plech; kovové odbočky na potrubia; kovové odkvapové rúry; kovové odpaľovacie rampy; kovové zariadenia poháňané vetrom na odplašenie vtákov; kovové ohrady hrobiek; kovové
okenice; kovové okenné krídla; kovové okenné
rámy; kovové okenné západky, okenné závory;
okenné žabice; kovanie na okná; kovové okná;
kovové okolesníky; olovo (surovina alebo polotovar); ostnatý drôt; ostrohy; otvárače dverí s výnimkou elektrických; pakfón; kovové palety na
prepravu nákladov; kovové nakladacie palety;
kovové prepravné palety; kovové palety na manipuláciu s tovarom; kovové palisády; kovové
pamätné tabule; pancierové platne; pancierové
plechy; kovové stavebné panely; kovové pánty
a závesy; kovové konštrukcie na parkovanie bicyklov; pasce na divú zver; pásiková oceľ; kovové pásky na viazanie alebo balenie; kovové pásky na zväzovanie; pásová oceľ; kovové pásy na
manipuláciu s nákladmi; pásy ocele; pásy železa;
kovové piliny; kovové pilóty; kovové platničky
a podložky; kovové plávajúce móla na kotvenie
lodí; nekovové plávajúce móla na kotvenie lodí;
plech; plechové závitové uzávery na fľaše; plechovky; konzervové plechovky; kovové pletivo;
plomby; plomby - kovové pečate; kovové ploty;
kovové podkladné doštičky; klince na podkovy;
kovové podlahy; kovové podložky; kovové podložky, lamely, tenké doštičky; kovové podložky,
platničky; kovové podpery; kovové železničné
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podvaly; pokladničky; bezpečnostné pokladničky; kovové poklopy; bronzové náhrobné pomníky; kovové pomníky; kovové náhrobné pomníky;
kovové popruhy na manipulovanie s nákladom;
kovové kovanie na postele; kovové posteľové
kolieska; postriebrené cínové zlúčeniny; kovové
poštové schránky; kovové potrubia; kovové potrubia na vetranie a klimatizáciu; vystužovacie
materiály na kovové potrubia; kovové prívodné
potrubie; kovové materiály na pozemné lanové
dráhy; kovové poznávacie (registračné) značky;
kovové poznávacie značky; pracky z obyčajných
kovov (železiarsky tovar); predvalcované bloky,
vývalky (výrobky metalurgie); predvalky; kovové prefabrikované nástupištia; kovové preklady;
kovové priečky; priečky kovových zábradlí; kovové priehradové konštrukcie; príchytky (klince);
kovové príchytky (kolíky); kovové príchytky na
krytinu z bridlice; kovové prípojky a odbočky na
potrubia; kovové príručné pokladnice; kovové
príslušenstvo postelí; pružinové zámky; pružiny
(železiarsky tovar); putá; pyroforické kovy; kovanie na rakvy; kovové skleníkové rámy; kovové
rámy stavieb; kovové rebríky; kovové registračné
značky (poznávacie značky); kovové reklamné
stĺpy; kovové vystužovacie materiály na remeňové spony; kovové reťaze; reťaze pre rožný statok;
kovové rímsy; kovové ozdobné lišty; rohatiny
(nákovy); oceľové rolety; kovové obloženie na
ropné vrty; kovové rošty; kovové rošty plošín;
kovové rúry a potrubia na rozvody ústredného
kúrenia; kovové rúčky a rukoväti na náradie; kovové rúčky na kosy; kovové rudy; kovové rukoväti nožov; kovové rúrkové výstuže; kovové rúry; kovové rúry na rozvody ústredného kúrenia;
kovové schodíky; kovové schodiská; kovové schodišťové stupne; kovové schodnice; kovové schody (stupne); kovové schránky; kovové signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických; kovové silá; kovové prenosné skleníky;
kovové kramle a skoby; skoby do ľadu na lezenie; skoby kovové; skoby kovové na horolezecký
výstroj; skoby, kramle, mačky na lezenie v ľade;
kovové skrinky na potraviny; kovové skrinky na
mäso; kovové skrinky na náradie; kovové skrinky,
škatule; kovové skrutky; kovové skrutky s maticou; skrutky s okom; kovové slučkové závesy lanové alebo reťazové na manipuláciu s nákladmi;
sochy z obyčajných kovov; sošky a figuríny
z obyčajných kovov; spájkovací kovový drôt;
strieborné mäkké spájky; zlaté spájky mäkké;
kovové spojky na káble a laná s výnimkou elektrických; kovové spojky na neelektrické káble;
kovové spojky rúrkové; kovové spojovacie objímky na rúry; kovové spojovacie objímky na potrubia; kovové spojovacie skrutky na káble; kovové spriahadlá na reťaze; staniol; kovové stanové kolíky; kovové prenosné stavby; kovové stavebné konštrukcie; žiaruvzdorné kovové stavebné materiály; kovové stavebné obklady; kovový
stavebný materiál; kovové stavidlá (nie časti strojov); kovové stély; kovové stenové kolíky (príchytky); kovové stĺpy; kovové stĺpy elektrického
vedenia; kovové stĺpy pre stavebníctvo; kovové
telegrafné stĺpy; kovové stojany na sudy; kovové
stojky; kovové stoly so zverákom; kovové stožiare; kovové stožiare elektrického vedenia; kovové
strechy; kovové strešné krytiny; strieborná spáj-

ka; kovové remeňové spony na stroje; stroje na
miesenie; kovové stropy; kovové sudy; kovové
svorky na káble a rúry; kovové svorky na manipulovanie s nákladom; svorníky; škrabáky na
obuv; kovové škridly; kovové štetovnice; kovové
identifikačné štítky; kovové vývesné štíty; tantal
(kov); titán; kovové tlakové potrubia; tombak;
kovové trámy; kovové dýzy; kovové tyčinky na
tvrdé spájkovanie; kovové tyče; kovové tyče na
zváranie a spájkovanie; kovové uholníky; umelecké diela z obyčajných kovov; kovové uzávery;
kovové uzávery na tašky; kovové uzávery na
debny a skrinky; kovové uzávery na okná; kovové uzávery na posuvné okná; kovové úžľabia;
vanádium; vaničky pre vtáky (kovové konštrukcie); kovové ventily (nie časti strojov); kovové
veterníky; kovové viazacie pásky; kovové viazacie pásky pre poľnohospodárstvo; kovové viazacie pásky snopov; visacie zámky; vodiace kladky
na okná; kovové vodiace lišty; kovové vodovodné potrubia; volfrám; volfrámové železo; kovové
voliéry; kovové vonkajšie rolety; kovové vrchnáky na nádoby; železničné výhybky; kovové
výplne dverí; kovové výstuže ropných veží; kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo;
kovové vystužovacie materiály do betónu; kovové vystužovacie materiály do potrubí; kovové
vystužovacie materiály na hnacie remene; kovové zámkové zástrčky; kovové zarážky dverí; kovové zásobníky na uteráky; kovové zásteny ku
kozubom; dverové zástrčky; zátky kovové; neelektrické zatvárače dverí; kovové závory; zinok;
zirkónium; zlaté spájky; zliatiny na tvrdé spájky;
zliatiny obyčajných kovov; kovové značky; kovové značky s výnimkou svetelných a mechanických; kovové zváracie a spájkovacie drôty; kovové tyče na zváranie; cestné zvodidlá z kovu;
zvončeky pre zvieratá; zvončeky; kovové žabice
na dvere; kovové žalúzie; drobný železiarsky tovar; železná ruda; napínače na železné pásky;
kovový materiál na železnice; železničné točne;
železo (surovina alebo polotovar); kovové žiaruvzdorné stavebné materiály.
9 - Acidometre; acidometre na batérie; adjustačné prístroje na diapozitívy; aktinometre; akumulátorové banky; akumulátorové nádoby; akumulátorové skrine; nádoby akumulátorov; platne do
akumulátorov; akumulátory elektrické; akumulátory elektrické do vozidiel; akustické rúry; akustické spriahadlá; akustické vedenie; alidády (zememeračstvo); ampérmetre; anemometre, vetromery; anódové batérie; anódy; antény; antikatódy; apertometre; astrofotografické objektívy; prístroje a zariadenia pre astronómiu; audiovizuálna
technika na výučbu; automobilové výstražné trojuholníky; autorádiá; azbestové odevy na ochranu
proti ohňu; ochranné azbestové rukavice; azbestové zásteny pre požiarnikov; nástroje na určovanie azimutu; balasty na osvetľovacie prístroje;
meteorologické balóny; barometre; elektrické batérie; elektrické batérie do automobilov; batérie
do svietidiel; merače hladiny benzínu; betatróny
(urýchľovače elektrónov); bezpečnostné pásy
s výnimkou pásov na sedadlá vozidiel a na športový výstroj; bezpečnostné siete (ochranné); bleskozvody; fotografické blesky; blikavé svetlá;
signalizačné bóje; značkovacie bóje; majáky svetelné; buzoly, kompasy; bzučiaky; elektromagne-
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tické cievky; cievky (fotografia); indukčné cievky; fotografické clony; elektrické cievky; clony
proti oslepeniu; clony proti radiácii na priemyselné účely; cukromery; cvikre; cyklotróny; prístroje na zaznamenávanie času; automatické časové spínače; čítače čiarových kódov; čipy (mikroprocesorové doštičky); čipy s kódom DNA;
číslicové súradnicové zapisovače; prístroje na čistenie gramofónových platní; prístroje na čistenie
zvukových diskov; čítacie zariadenia (informatika); čítacie zariadenia na napovedanie pre účinkujúcich; optické čítače; čítače čiarového kódu;
elektrické články; galvanické články; požiarnické
člny; ďalekohľady; ďalekopisy; dávkovacie lyžice; dekompresné komory; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; denzitometre; laboratórne destilačné prístroje; destilačné prístroje
na vedecké účely; detektory; detektory dymu; detektory kovov na priemyselné alebo vojenské
účely; detektory na zisťovanie falošných mincí;
detektory na zisťovanie kovov na priemyselné
alebo vojenské účely; diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych; diaľkomery; diaľkové ovládače; elektrodynamické zariadenia na diaľkové
ovládanie návestidiel; elektrické zariadenia na
diaľkové ovládanie priemyselných operácií; elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie
železničných uzlov; elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie; diapozitívy; premietacie prístroje na diapozitívy; rámčeky na diapozitívy;
rámovacie zariadenia na diapozitívy; diaprojektory; elektronické diáre; kancelárske dierovacie
stroje; difrakčné zariadenia; digitálne fotorámiky;
diktovacie stroje; disková jednotka (do počítačov); kompaktné disky; magnetické disky; optické disky; dochádzkové hodiny; dopravné kužele;
dopravné signalizačné semafory; svetelné alebo
mechanické dopravné značky; dosky plošných
spojov; doštičky na integrované obvody; dozimetre; dozimetrické prístroje; elektrické drôty;
telefónne drôty; poistkové drôty zo zliatin kovov;
DVD prehrávač; dýchacie masky s výnimkou
masiek na umelé dýchanie; dýchacie prístroje
s výnimkou prístrojov na umelé dýchanie; dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; dynamometer; dýzy požiarnych hadíc; elektrické dverové zvončeky; materiály na elektrické vedenie
(drôty, káble); elektrické zariadenia na diaľkové
ovládanie priemyselných procesov; elektricky
ohradené priestory; elektricky ohradený priestor;
elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; elektrodynamické zariadenia na
diaľkové riadenie železničných uzlov; elektroluminiscenčné diódy (LED diódy); elektrolyzéry;
elektronické informačné tabule; elektronické perá
(na vizuálne zobrazovacie zariadenia); elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej
siete); elektronické svetelné ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní a prednáškach); elektronický
prístroj na označovanie výrobkov (etikety); elektronický vreckový slovník – prekladový; elektrónky (rádio); elektrónky so žeravenou katódou;
epidiaskopy; ergometre; exponované kinofilmy;
expozimetre; fakturovacie stroje; detektory na falošné mince; faxy; figuríny na nárazové skúšky;
rezacie prístroje na filmy; exponované filmy;
kreslené filmy; strihacie zariadenia na filmy; fotografické filtre; filtre na dýchacie masky; filtre
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UV lúčov na účely fotografické; fluorescenčné
štíty; fotoaparáty; fotoelektrické bunky; leštiace
zariadenia na fotografické snímky (pozitívy); sušičky na fotografické snímky (pozitívy); fotokomory; fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); fotometre; zariadenia
a prístroje pre fyziku; galvanometre; geodetické
nástroje; zariadenia na výmenu gramofónových
ihiel; gramofónové platne; gramofóny; požiarnické hadice; hasiace prístroje; heliografické prístroje; fotografické hľadáčiky; hlasovacie zariadenia; elektrické zariadenia na priťahovanie a ničenie hmyzu; hologramy; hovorové rúry (lodné);
hracie hudobné automaty uvádzané do činnosti
vhodením mince; hudobné hracie automaty uvádzané do chodu vhodením mince; hustomery; hydrometre, vodomery; chemické prístroje a nástroje; chrániče tváre so štítom (ochranné pracovné
prostriedky); chromatografické prístroje na použitie v laboratóriu; chronografy, chronometre (prístroje); magnetické identifikačné karty; identifikačné magnetické náramky; identifikačné puzdrá
na elektrické drôty; gramofónové ihly; indikátory
množstva; indikátory straty elektrickej energie;
indikátory vetra (na určenie smeru vetra); induktory (elektrina); inklinometre; sklonomery; inkubátory pre kultúry baktérií; integrované obvody;
invertory (elektrotechnika); ionizačné prístroje;
zachytávače iskier; jazdecké prilby; elektrické
káble; koaxiálne káble; spojovacie manžety na
elektrické káble; káble s optickými vláknami; kalibračné krúžky; kamery; kinematografické kamery; kapilárne rúrky; magnetické kódované karty; karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch); katódové protikorózne prístroje; katódy;
kazetový prehrávač; kazety na mikroskopové
sklíčka; kinofilmy (exponované); prístroje na strihanie kinofilmov; magnetické kódovacie matice;
kódované magnetické karty; koľajnice na prichytenie projektorov, reflektorov (s elektrickým ovládaním); kolektory elektrické; optické kompaktné
disky; komparátory; kompasy; elektrické prístroje na komutáciu; komutátory; koncovky (elektrotechnika); kondenzátory; elektrické kondenzátory; optické kondenzátory; konektory (elektrotechnický materiál); kontaktné šošovky; puzdrá
na kontaktné šošovky; kontakty elektrické; kontrolné a regulačné prístroje elektrické; korekčné
šošovky; nástroje na kontrolu kotlov, teplárenských pecí; kozmografické nástroje; prístroje na
meranie hrúbky kože; elektrické zariadenia proti
krádeži; krajčírske metre; krivule, retorty; krokomery; kryštálové detektory; kryty na elektrické
zásuvky; kvantomery; prístroje na kvasenie (laboratórne prístroje); zariadenia na prenos kyslíku; laboratórne oblečenie; laboratórne odstredivky; laktodenzimetre, mliekomery; laktomery; optické lampy; lampy do fotokomôr; lampy do tmavých komôr (fotografia); lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; laterna magika; leštiace
zariadenia na leštenie fotografií; ochranné odevy
pre letcov; liehomery, liehové manometre; automaty na lístky; logy (meracie nástroje); magnetické cylindrické vrstvy; magnetické dekodéry;
magnetické médiá; magnetické páskové jednotky
do počítačov; magnetické pásky; magnetofóny;
magnety (dekorácia); majáky, bóje svetelné; manekín - figurína na resuscitáciu (učebná pomôcka);
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manometre (tlakomery); ochranné masky; potápačské masky; matematické prístroje; medený
drôt izolovaný; megafóny; mechanické značky;
akustické membrány; membrány do vedeckých
prístrojov; meniče diskov (do počítačov); meniče
elektrické; meracie pomôcky; meracie prístroje;
elektrické meracie zariadenia; merače elektrických strát; merače kmitočtu; meračský stôl; meradlá; meteorologické prístroje; metre; metronómy; mierky; mikrofón a slúchadlá k mobilným
telefónom; mikrofóny; mikrometre; mikrometrické skrutky do optických prístrojov; mikroprocesory; obaly na mikroskopové sklíčka; mikroskopy; mikrotómy; minciere; mincové mechanizmy
na televízne prijímače; mechanizmy na mincové
zariadenia; minútové hodiny na použitie v kuchyni; fotografické misky; modemy; monitorovacie počítačové programy; elektrické monitorovacie prístroje; monitory (počítačový hardvér);
prístroje na výskum morského dna; mostové váhy; mriežky pre elektrické akumulátory; podložky pod myš; myši (informatika); nabíjacie agregáty elektrických batérií; nabíjačky batérií; špeciálny laboratórny nábytok; nákolenníky pre robotníkov; nalepovacie teplomery (nie na lekárske
použitie); námorné kompasy; námorné signalizačné zariadenia; náplne (kartridže) na videohry;
svetelné a mechanické návestidlá; návestné bóje;
návestné lampáše (signálne); navigačné nástroje;
navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače);
navigačné satelitné prístroje; neónové reklamy;
nepriestrelné vesty; nivelačné nástroje; nosiče
tmavých platní (fotografia); magnetické nosiče
údajov; optické nosiče údajov; obaly na notebooky; objektívy (optika); elektrické objímky; objímky elektrických káblov; ochranné obleky proti
ohňu; obmedzovače (elektrotechnika); obrúčky
cvikrov; nástroje na meranie obrysov; odbočnice,
odbočné skrinky (elektrotechnika); odkvapkávacie misky na použitie vo fotolaboratóriu; odkvapkávače na fotografické účely; odmerky zo
skla; elektrické odpory; odrazové disky na odevy
na zabránenie dopravným nehodám; odrazové
sklíčka na oblečenie, na zabránenie dopravným
nehodám; odrušovače (elektrotechnika); ohňovzdorné obaly; ochranná obuv proti úrazom, proti
rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarna ochranná obuv; ochranné helmy; ochranné kombinézy
pre letcov; ochranné odevy proti úrazom, proti
rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarne ochranné odevy; ochranné prilby na šport; ochranné rukavice proti rtg. lúčom na priemyselné účely; azbestové požiarnické ochranné štíty; ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom s výnimkou
zariadení na lekárske účely; ochranné zariadenie
proti prepätiu; oktanty; okuláre; okuliare; puzdrá
na okuliare; rámy na okuliare; okuliare na šport;
okuliare, cvikre; puzdrá na okuliare, cvikre; nástroje s okuliarmi; okuliarové obrúčky; okuliarové rámy; okuliarové šošovky; olovká; olovnice;
nahraté operačné programy; opierky zápästia na
prácu s počítačom; optické prístroje a nástroje;
optické sklo; optické šošovky; optické vlákna;
optické výrobky; optické žiarovky; ortuťové libely; oscilografy; okuliare proti oslneniu; štíty proti
oslneniu; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; otáčkomery; ovoskopy; ozonizátory; ozvučnice ampliónov; parkovacie hodiny; pásky na čis-

tenie nahrávacích hláv; pásky na zvukové nahrávanie; pece a piecky na laboratórne účely; laboratórne pece, piecky; peniaze (stroje na počítanie
a triedenie); elektronické perá na vizuálne zobrazovacie jednotky; periférne zariadenia počítačov;
periskopy; Petriho misky; pipety; výstražné píšťalky; píšťalky na psov; Pitotove trubice; planimetre; planografické prístroje; plášte elektrických káblov; premietacie plátna; plavebné prístroje a nástroje; prístroje na rozbor plynu; plynomery; automatické zariadenia signalizujúce nízky tlak v pneumatikách; počítacie (logaritmické)
pravítko; počítacie dosky; počítacie stroje; počítače; tlačiarne k počítačom; počítačové hry (softvér); počítačové klávesnice; počítačové pamäte;
nahraté počítačové programy; počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete; počítačový softvér; počítač-zápisník (notebook); počítadlá; počítadlo guľôčkové; laboratórne podnosy;
poistkový drôt; poistky; polarimetre; polovodiče;
polygrafické obvody; elektricky vyhrievané ponožky; poplašné zariadenia; posuvné meradlá;
posuvné meradlo, kaliber; potápačské kombinézy; potápačské skafandre; zariadenia na rozbor
potravy; pozorovacie prístroje; hubice požiarnych
hadíc; požiarne hlásiče; požiarnické autá; požiarnické čerpadlá; požiarnické člny a lode; požiarnické palice; tesárske pravítka; pravítka, lineáre;
pravítka, metre; prehrávač kompaktných diskov;
DVD prehrávače; prenosné prehrávače; premietacie prístroje; premietačky na diapozitívy; gramofónové prenosky; prenosné multimediálne
prehrávače; prenosné počítače; prerušovače; presné meracie prístroje; presné váhy; presýpacie hodiny; dverové priezory; audio- a videoprijímače;
ochranné prilby; prípojky (elektrotechnika); prizmy (optika); procesory (centrálne procesorové
jednotky); procesory (základné jednotky samočinného počítača); počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); protipožiarne ochranné odevy; prúdové usmerňovače; prúty pre prútikárov; pružné disky; puzdrá na cvikre; pyrometre; radary; rádiá; radič článkov (elektrotechnika);
rádiologické zariadenia na priemyselné účely;
rádiotelegrafické zariadenia; prístroje na rádiové
výzvy; rastre na výrobu štočkov; elektrické redukcie; refraktometre; refraktory; registračné pokladnice; regulátory napätia do vozidiel; regulátory osvetlenia divadelnej scény; regulátory otáčok
gramofónov; elektrické regulátory svetla; elektrické relé; reostaty; elektrické reostaty (regulátory na tlmenie svetla); reproduktory, amplióny; respirátory na filtráciu vzduchu; retiazky na cvikre;
retiazky na okuliare; automatické riadenie pre
dopravné prostriedky; riadiace panely (elektrina);
exponované röntgenové filmy; ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom (s výnimkou zariadení na lekárske účely); röntgenové prístroje
s výnimkou prístrojov na lekárske účely; röntgenové prístroje a zriadenia (nie na lekárske a zverolekárske účely); röntgenové snímky s výnimkou snímok na lekárske účely; röntgenové žiariče
s výnimkou žiaričov na lekárske účely; prístroje
na rozbor vzduchu; rozhrania (pre počítače); rozvodné panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrina); ručná krátkovlnná vysielačka; ochranné rukavice; potápačské rukavice; elektroinštalačné
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rúry; rúry na laboratórne experimenty; rýchlomery; tachometre; salinometre (prístroje na meranie
obsahu soli vo vode, pôde); satelitné navigačné
prístroje; satelity na vedecké účely; sčítacie stroje; selenoidné ventily (elektromagnetické prepínače); sextanty; sférometre; bezpečnostné siete;
ochranné siete proti nehodám; signalizačné (návestné) zvonce a zvony; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; signalizačné píšťalky;
požiarne signalizačné zariadenie; elektrické signalizačné zvončeky; signálne návestné lampáše;
hmlové signály s výnimkou výbušných; vysielače elektronických signálov; simulátory vedenia
a riadenia dopravných prostriedkov; sirény; sklo
pokryté elektrickými vodičmi; skrinky s nástrojmi na rozbor (mikroskopia); skrinky, škatule na
reproduktory; skriňové rozvádzače (elektrina);
skúmavky; stroje a zariadenia na skúšanie materiálu; skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov
na lekárske účely; slnečné clony (optika); slnečné
okuliare; telefónne slúchadlá; smerovky (smerové svetlá); snímače (zariadenia na spracovanie
údajov), skenery; snímače dymu (požiarne hlásiče); solárne články; sonáre, ultrazvukové lokátory; sondážne laná; sondážne plomby; sondážne
zariadenia a stroje; sondy na vedecké účely; sonometre; spektrografy; spektroskopy; spínače;
spojky elektrické; spojky elektrického vedenia;
spojky na elektrické káble; spojovacie prvky
(k zariadeniam na spracovanie údajov); spojovacie skrinky (elektrotechnika); sponky na nos pre
plavcov a potápačov; sprchovacie zariadenia pre
prípad požiaru; elektrické spriahadlá; spúšte uzávierok (fotografia); sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; sťahovateľné
zvonenia do mobilných telefónov; statívy na fotoaparáty; stereoskopické zariadenia; stereoskopy; stojančeky na orysovanie; stojany s kruhovým upínaním; stožiare bezdrôtových telegrafov;
stožiare na bezdrôtovú telegrafiu; strihacie zariadenia na strihanie filmov; stroboskopy; sulfitometre; digitálne súradnicové zapisovače; sušičky
(zariadenia na použitie v kinematografii); sušičky
na fotografie; svahomer; svetelné elektronické
ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní a prednáškach); svetelné bóje, majáky; reklamné svetelné
tabule; elektrické svorky; svorky (elektrotechnika); šnúrky na cvikre; šnúrky na mobilné telefóny; šnúrky na okuliare; špeciálne puzdrá na fotografické aparáty; štartovacie (zapaľovacie) káble
v motoroch; tachometre dopravných prostriedkov; tachometre vozidiel udávajúce vzdialenosť;
tampóny do uší pre potápačov; tašky na notebooky; taxametre; laboratórne tégliky; telefónne
mikrofóny; telefónne prístroje; telefónny záznamník; prenosné telefóny; telefotografické zariadenia; telegrafné drôty; telegrafy (prístroje);
telemetre, optické diaľkomery; teleskopy; teleskopy na strelné zbrane; teletypy, ďalekopisné
zariadenia; televízne prijímače; teodolity; prístroje na kontrolu tepla; teplomery s výnimkou lekárskych; snímače teploty; termostaty; termostaty do dopravných prostriedkov; termionické elektrónky; tkáčske lupy; tlačidlá zvončekov; zariadenia na meranie tlaku; automatické indikátory
nízkeho tlaku v automobilových pneumatikách;
tlakomery na ventily; elektrické tlmiče svetla; totalizátory; transformátory (elektrotechnika); trans-
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formátory na zvýšenie napätia; transpondéry (telekomunikačné družice na prenos rádiových signálov); tranzistory; triódy; trojnožky alebo statívy na fotoaparáty; výstražné trojuholníky, mechanizmy turniketov; tvárnicové vedenie (elektrina); uhlomery; ukazovatele hladiny vody; ukazovatele tlaku (tlakomery); urinometre; urýchľovače častíc; USB kľúče; uzávierky (fotografia);
váhy; analytické váhy; listové váhy; vákuové
manometre; variometre; prístroje a nástroje na
váženie; stroje na váženie; vážiace prístroje; ventily selenoidné (elektromagnetické prepínače);
verniére; video displeje; videokamery; videokazety; videopásky; videorekordéry; videotelefóny;
viskozimetre; značkovacie vlákna na elektrické
drôty; vlhkomery, hygromery; vlnomery; zariadenia na vnútorné spojenie; zariadenia na meranie hladiny vody (vodoznaky); elektrické vodiče;
vodováhy; libely; voltmetre; vrecková kalkulačka; výbojky elektrické s výnimkou výbojok na
osvetlenie; výdajný automat; automaty na vydávanie lístkov; vypínače; vysielacie zariadenia (telekomunikácie); vysielače (telekomunikácie); vysokofrekvenčné prístroje; výškomery; výtokové
rúrky (elektrotechnika); výtyčky (meračské laty);
výtyčky (geodetické laty); výtyčky (nivelačné laty); vyučovacie prístroje; vzduchomery; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; zafír pre
gramofóny; záchranné a požiarne rebríky; záchranné bóje; záchranné člny; záchranné pásy; záchranné plachty; záchranné siete; záchranné vesty; záchranné zariadenia a prístroje na záchranu;
zachytávače iskier, lapače iskier; zameriavacie
ďalekohľady na strelné zbrane; elektrické zámky;
elektrické zariadenia na zapaľovanie; zapojovacie
tabule; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); zariadenia na kontrolu frankovania;
zariadenia na meranie vzdialeností; zariadenia na
spracovanie údajov; zástrčky, zásuvky (elektrické kontakty); závažia; závitníkové kalibre; zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; zememeračské prístroje a nástroje; zememeračské reťaze;
poistkové drôty zo zliatiny kovov; značkovače
(pomôcka na šitie); prístroje na kontrolu poštových známok; zosilňovacie elektrónky; zosilňovače; zrkadlá (optika); zrkadlá na kontrolovanie
práce; chrániče na zuby; zváračské prilby; zväčšovacie prístroje (fotografia); zväčšovacie sklá;
zvončeky (poplašné zariadenia); návestné zvony;
zariadenia na prenášanie zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; disky zvukových nahrávok; nosiče zvukových nahrávok; pásky zo zvukových
nahrávok; zvukové poplašné zariadenia; zvukové
prehrávacie zariadenia, prehrávače; zvukové signálne zariadenia; zvukovody, akustické linky;
bezpečnostné zariadenia pre železničnú dopravu;
žiarovky do zábleskových prístrojov.
36 - Finančné analýzy; bankové hypotéky; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); bankovníctvo; burzové maklérstvo; prenájom bytov; vydávanie cenín; úschova cenností;
vydávanie cestovných šekov; colné služby; daňové odhady (služby); služby na využívanie dôchodkových fondov; finančné ohodnocovanie
nezoťatého dreva; elektronický prevod kapitálu;
faktoring; finančné informácie; finančné odhady
a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné ohodnocovanie vlny; finan-
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čné poradenstvo; finančné služby; finančné sponzorstvo; finančný lízing; finančný manažment;
garancie, záruky, kaucie; informácie o poistení;
kapitálové investície; investovanie kapitálu; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok;
klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných
pohľadávok a záväzkov); konzervatívne fondy;
finančné konzultačné služby; konzultačné služby
v oblasti poisťovníctva; kurzové záznamy na
burze; likvidácia podnikov (finančné služby); inkasovanie nájomného; vedenie nájomných domov; oceňovanie nákladov na opravu; oceňovanie a odhady nehnuteľností; prenájom nehnuteľnosti; správa nehnuteľnosti; sprostredkovateľská
činnosť s nehnuteľnosťami; poistenie proti nehodám; obchodovanie na burze s uhlíkovými emisiami; daňové oceňovanie a daňové odhady; oceňovanie alebo odhadovanie numizmatických zbierok; oceňovanie mincí; oceňovanie nehnuteľností; oceňovanie starožitností; oceňovanie šperkov;
oceňovanie umeleckých diel; oceňovanie známok; daňové odhady (služby); organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; overovanie šekov; platenie splátok; poistenie pri námornej preprave; zdravotné poistenie; uzatváranie poistiek; životné poistky; poistno-technické
služby (štatistika); poradenstvo v oblasti poistenia; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; záručná pôžička; pôžičky (finančné úvery); prenájom fariem; prenájom kancelárskych priestorov;
prenájom nehnuteľností; platobné prevody vykonávané elektronicky; realitné kancelárie; služby
sporiteľní; správcovstvo; sprostredkovanie na burze cenných papierov; sprostredkovanie poistenia;
sprostredkovanie záruk; sprostredkovanie (maklérstvo); ubytovacie kancelárie (podnájom); úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; úverové banky; služby úverových debetných kariet; služby úverových kreditných kariet;
uzatváranie poistiek proti požiaru; vyberanie nájomného; vydávanie cenných papierov; vydávanie kreditných kariet; záložne; záložné pôžičky;
záruky, kaucie, ručenie; zbieranie peňazí na dobročinné účely; zmenárenské služby; zriaďovanie
fondov.
37 - Asfaltovanie; čistenie automobilov; leštenie
automobilov; mazanie automobilov; údržba automobilov; autoservisy (údržba, opravy a tankovanie); banské dobývanie; údržba bazénov; údržba a opravy bezpečnostných schránok; bielenie
bielizne; budovanie závodov a tovární; prenájom
buldozérov; čalúnenie; čalúnnické opravy; chemické čistenie; čistenie ciest; čistenie exteriérov
budov; čistenie interiérov budov; čistenie komínov; čistenie šatstva; čistenie vonkajšieho povrchu budov; prenájom čistiacich strojov; oprava
dáždnikov; demolácia budov; deratizácia; dezinfekcia; umývanie dopravných prostriedkov; stavebný dozor; inštalácia okien a dverí; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; oprava fotografických prístrojov; hladenie alebo brúsenie
pemzou; hĺbkové vŕtanie ropných ložísk a ložísk
plynu; opravovne hodín (údržba a opravy); údržba a oprava horákov; reštaurovanie hudobných
nástrojov; inštalácia a opravy chladiacich zariadení; stavebné informácie; informácie o opravách; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo);
izolovanie stavieb; inštalácia, údržba a opravy

kancelárskych strojov a zariadení; klampiarstvo
a inštalatérstvo; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; čistenie a opravy kotlov; údržba,
čistenie a opravy kože; údržba, čistenie a opravy
kožušín; inštalácia kuchynských zariadení; lakovanie, glazovanie; leštenie vozidiel; údržba a opravy lietadiel; stavba lodí; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; mangľovanie; mazanie vozidiel; montovanie lešení; údržba a opravy motorových vozidiel; murárske práce; údržba
nábytku; ničenie škodcov nie v poľnohospodárstve; nitovanie; oprava obuvi; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; čistenie okien;
oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; oprava pneumatík vulkanizáciou;
oprava šatstva; podmorské opravy; opravy odevov; opravy umeleckých stolárskych výrobkov;
opravy vozidiel pri dopravných nehodách; opravy zámkov; ostrenie a brúsenie nožov; inštalácia
a opravy pecí; pieskovanie; protektorovanie
pneumatík; inštalácia, údržba a opravy počítačov;
podmorské budovanie; pokrývačské práce na
strechách budov; inštalácia a opravy poplašných
systémov proti vlámaniu; povrchové dobývanie;
pokládka povrchov komunikácií; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov; pranie; pranie bielizne;
pranie plienok; precínovanie (opravy); oprava
a údržba premietačiek; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom odvodňovacích čerpadiel; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom
stavebných žeriavov; prenájom zametacích vozidiel; budovanie prístavných hrádzí; budovanie
prístavov; protihrdzová úprava; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; opravy púmp a čerpadiel; maľovanie a opravy reklamných tabúľ;
renovácia tonerov; reštaurovanie nábytku; reštaurovanie umeleckých diel; stavba a opravy skladov; oprava slnečníkov; stavebné poradenstvo;
stavebníctvo (stavebná činnosť); inštalácia, údržba a opravy strojov; štukovanie, sadrovanie; tapetovanie; inštalácia a opravy telefónov; tesárske
služby; plnenie tonerov; údržba a opravy trezorov; umelé zasnežovanie; umývanie automobilov; utesňovanie budov; utesňovanie stavieb; vŕtanie studní; vulkanizácia pneumatík (oprava);
inštalácia a opravy vykurovacích zariadení; výstavba a údržba ropovodov; výstavba obchodných a veľtrhových stánkov; inštalácia a opravy
výťahov; inštalácia a opravy zavlažovacích zariadení; žehlenie bielizne.
38 - Bezdrôtové vysielanie; elektronická pošta;
hlasová odkazová služba; vysielanie káblovej televízie; komunikácia prostredníctvom optických
sietí; komunikácia prostredníctvom mobilných
telefónov; online posielanie pohľadníc; počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom
počítačových terminálov; posielanie správ; poskytovanie diskusných fór online; poskytovanie
priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie
prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete;
poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie užívateľského prístupu
do svetovej počítačovej siete; prenájom faxových
prístrojov; prenájom modemov; prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom prístupového
času do svetových počítačových sietí; prenájom
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telefónov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom zariadení na prenos informácií;
prenášanie správ telegrafmi; prenos digitálnych
súborov; prenos faxom; prenos signálu prostredníctvom satelitu; prenos textových a obrazových
informácií prostredníctvom počítača; prenosy
správ faxmi; rozhlasové vysielanie; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby); služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; spravodajské kancelárie;
telefonická komunikácia; telefonické služby; telegrafická komunikácia; telegrafné služby; prenos telegramov; telekomunikačné informácie; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; telexové služby; videokonferenčné služby; výzvy
(rádiom, telefónom alebo inými elektronickými
komunikačnými prostriedkami).
39 - Autobusová doprava; automobilová preprava; prenájom automobilov; balenie tovarov; preprava cestujúcich; sprevádzanie cestujúcich; distribúcia energie; distribúcia tovarov; distribúcia
tovarov na dobierku; električková doprava; informácie o doprave; kamiónová nákladná doprava; rezervácia dopravy; doprava ropovodom; doprava, preprava; ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách; dopravovanie
vlečnými člnmi; doručovacie služby (správy alebo tovar); doručovanie balíkov; doručovanie kvetov; doručovanie novín a časopisov; doručovanie
tovarov; dovoz, doprava; frankovanie poštových
zásielok; prenájom chladiarenských zariadení; informácie o možnostiach prepravy; informácie
o premávke; informácie o skladovaní; lámanie
ľadu; letecká doprava; uvoľňovanie uviaznutých
lodí; lodná doprava; lodná preprava tovaru; lodná
trajektová doprava; logistické služby v doprave;
preprava nábytku; nakladanie, vykladanie v dokoch; sprostredkovanie námornej dopravy; námorná preprava; nosenie batožín; prenájom nosičov na automobily; obsluhovanie prieplavových
vrát; odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; organizovanie turistických plavieb; organizovanie zájazdov; osobná doprava; prenájom
osobných vagónov; služby parkovania automobilov; pilotovanie (riadenie lietadiel); plnenie fliaš;
podmorské záchranné práce; poskytovanie pomoci pri doprave; požičiavanie nosičov na autá;
požičiavanie potápačských skafandrov; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); prenájom autokarov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom chladiarenských boxov;
prenájom koní; prenájom leteckých motorov; prenájom miesta na parkovanie; prenájom mrazničiek; prenájom nákladných vagónov; prenájom
pojazdných kresiel; prenájom potápačských oblekov; prenájom potápačských zvonov; prenájom
pretekárskych vozidiel; prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov; prenájom vzdušných dopravných prostriedkov; preprava a skladovanie odpadu; preprava cenností so strážou;
preprava pancierovými vozidlami; preprava ropovodom; prepravné služby; remorkáž; rezervácia
v doprave; rezervácia miesteniek na cestovanie;
riečna doprava; riečna preprava; rozvod elektriny; prevoz sanitkou; skladovanie; skladovanie
tovaru; skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených; prenájom skladov; sprevádzanie turistov; sprostredkovanie prenájmu lodí;
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sprostredkovanie prepravy; sťahovanie; sťahovanie nábytku; taxislužba; turistické prehliadky;
úschova lodí a člnov; uskladnenie tovaru; uskladňovanie plavidiel (člnov, lodí); rozvod vody; zásobovanie vodou; služby vodičov; vodná nákladná doprava; služby poskytované výletnými loďami; vypúšťanie satelitov pre zákazníkov; záchrana lodí, plavidiel; záchranné služby; rezervácia zájazdov; železničná preprava.
42 - Aktualizovanie počítačových programov;
analýzy počítačových systémov; analýzy výťažnosti ropných polí; architektonické poradenstvo;
architektúra (architektonické služby); podmorské
bádanie; bakteriologický výskum; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; digitalizácia
dokumentov (skenovanie); módne dizajnérstvo;
určovanie kvality nezoťatého dreva; energetické
audity; geologické expertízy; expertízy (inžinierske práce); výskum v oblasti fyziky; geodézia;
geologický prieskum; geologický výskum; grafické dizajnérstvo; grafologické analýzy; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja hardvéru; hosťovanie na počítačových stránkach (webových
stránkach); služby v oblasti chémie; chemické analýzy; chemický výskum; inštalácia počítačových
programov; interiérová výzdoba; poskytovanie
internetových vyhľadávačov; kalibrácia; klinické
skúšky; kontrola kvality; kontrola ropných vrtov;
výskum v oblasti kozmetiky; meteorologické informácie; návrh počítačových systémov; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; obnovovanie
počítačových databáz; ochrana počítačov proti
počítačovým vírusom; výskum v oblasti ochrany
životného prostredia; overovanie pravosti umeleckých diel; prenájom počítačov; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových
programov; zhotovovanie kópií počítačových
programov; podmorský výskum; poradenstvo pri
tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti
informačných technológií; poradenstvo v oblasti
úspory energie; poskytovanie informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových emisií; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS);
predpovede počasia; prenájom diskového priestoru serverov; prenájom počítačového softvéru;
prenájom webových serverov; prevod (konverzia)
počítačových programov a údajov (nie fyzický);
prevod údajov alebo dokumentov z fyzických
médií na elektronické médiá; priemyselné dizajnérstvo; ropný prieskum; prieskum ropných polí;
prieskumy (inžinierske práce); štúdie technických projektov; rozbory vody; skúšky materiálov; vypracovanie stavebných výkresov; štúdie
technických projektov, projektová činnosť; technická kontrola automobilov; technický výskum;
skúšanie textilu; tvorba a udržiavanie webových
stránok (pre zákazníkov); tvorba softvéru; údržba
počítačového softvéru; urbanistické plánovanie;
určovanie kvality vlny; vedecké laboratórne
služby; vedecký výskum; biologický výskum;
strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov; vytváranie oblakov; výzdoba interiérov; zememeračstvo.
45 - Adopčné agentúry; advokátske služby; svadobné agentúry; arbitrážne služby; spravovanie
autorských práv; kontrola batožiny z bezpečnostných dôvodov; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; prenájom bezpečnostných schránok; obývanie
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bytov a domov počas neprítomnosti majiteľov;
civilná ochrana; detektívne kancelárie; opatrovanie detí doma; opatrovanie domácich zvierat doma; registrácia doménových mien; poradenstvo
v oblasti práv duševného vlastníctva; služby
v oblasti ochrany duševného vlastníctva; genealogický výskum; hasenie požiarov; prenájom hasiacich prístrojov; zostavovanie horoskopov; služby krematória; licencie na počítačové programy
(právne služby); mediačné služby; monitorovanie
poplašných a bezpečnostných zariadení; pátranie
po nezvestných osobách; nočné stráženie; požičiavanie oblekov a večerných šiat; organizovanie
náboženských obradov; osobní strážcovia; pátranie po minulosti osôb; otváranie bezpečnostných
zámkov; pátranie po stratených osobách; plánovanie a príprava svadobných obradov; pohrebné
služby; pohreby; požičiavanie oblečenia; požičiavanie odevov; udeľovanie licencií na práva
duševného vlastníctva; právny výskum; prehliadky tovární z bezpečnostných dôvodov; prenájom
protipožiarnych alarmov; služby rozhodcovských
súdov; sprevádzanie do spoločnosti; straty a nálezy; zoznamovacie služby.

(540)

(591) zelená, modrá (pantone 369, 288)
(731) RIGHT POWER, a.s., M. R. Štefánika 3570/129,
010 01 Žilina, SK;
(740) Krnáč Michal, JUDr., Žilina, SK;

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

1150-2013
8.7.2013
36, 37, 38, 39, 42, 45
36 - Finančné analýzy; bankové hypotéky; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking);
bankovníctvo; burzové maklérstvo; prenájom bytov; vydávanie cenín; úschova cenností; vydávanie cestovných šekov; colné služby; daňové odhady (služby); služby na využívanie dôchodkových fondov; finančné ohodnocovanie nezoťatého dreva; elektronický prevod kapitálu; faktoring;
finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné ohodnocovanie vlny; finančné
poradenstvo; finančné služby; finančné sponzorstvo; finančný lízing; finančný manažment; garancie, záruky, kaucie; informácie o poistení; kapitálové investície; investovanie kapitálu; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok;
klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných
pohľadávok a záväzkov); konzervatívne fondy;
finančné konzultačné služby; konzultačné služby
v oblasti poisťovníctva; kurzové záznamy na burze; likvidácia podnikov (finančné služby); inkasovanie nájomného; vedenie nájomných domov;
oceňovanie nákladov na opravu; oceňovanie a odhady nehnuteľností; prenájom nehnuteľnosti;
správa nehnuteľnosti; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; poistenie proti nehodám;
obchodovanie na burze s uhlíkovými emisiami;
daňové oceňovanie a daňové odhady; oceňovanie
alebo odhadovanie numizmatických zbierok; oceňovanie mincí; oceňovanie nehnuteľností; oce-

ňovanie starožitností; oceňovanie šperkov; oceňovanie umeleckých diel; oceňovanie známok;
daňové odhady (služby); organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; overovanie šekov; platenie splátok; poistenie pri námornej preprave; zdravotné poistenie; uzatváranie poistiek; životné poistky; poistno-technické
služby (štatistika); poradenstvo v oblasti poistenia; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; záručná pôžička; pôžičky (finančné úvery); prenájom fariem; prenájom kancelárskych priestorov;
prenájom nehnuteľností; platobné prevody vykonávané elektronicky; realitné kancelárie; služby
sporiteľní; správcovstvo; sprostredkovanie na burze cenných papierov; sprostredkovanie poistenia;
sprostredkovanie záruk; sprostredkovanie (maklérstvo); ubytovacie kancelárie (podnájom); úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach;
úverové banky; služby úverových debetných kariet; služby úverových kreditných kariet; uzatváranie poistiek proti požiaru; vyberanie nájomného; vydávanie cenných papierov; vydávanie kreditných kariet; záložne; záložné pôžičky; záruky,
kaucie, ručenie; zbieranie peňazí na dobročinné
účely; zmenárenské služby; zriaďovanie fondov.
37 - Asfaltovanie; čistenie automobilov; leštenie
automobilov; mazanie automobilov; údržba automobilov; autoservisy (údržba, opravy a tankovanie); banské dobývanie; údržba bazénov; údržba a opravy bezpečnostných schránok; bielenie
bielizne; budovanie závodov a tovární; prenájom
buldozérov; čalúnenie; čalúnnické opravy; chemické čistenie; čistenie ciest; čistenie exteriérov
budov; čistenie interiérov budov; čistenie komínov; čistenie šatstva; čistenie vonkajšieho povrchu budov; prenájom čistiacich strojov; oprava
dáždnikov; demolácia budov; deratizácia; dezinfekcia; umývanie dopravných prostriedkov; stavebný dozor; inštalácia okien a dverí; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; oprava fotografických prístrojov; hladenie alebo brúsenie
pemzou; hĺbkové vŕtanie ropných ložísk a ložísk
plynu; opravovne hodín (údržba a opravy); údržba a oprava horákov; reštaurovanie hudobných
nástrojov; inštalácia a opravy chladiacich zariadení; stavebné informácie; informácie o opravách;
izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; klampiarstvo a inštalatérstvo; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; čistenie a opravy kotlov; údržba, čistenie
a opravy kože; údržba, čistenie a opravy kožušín;
inštalácia kuchynských zariadení; lakovanie, glazovanie; leštenie vozidiel; údržba a opravy lietadiel; stavba lodí; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; mangľovanie; mazanie vozidiel; montovanie lešení; údržba a opravy motorových vozidiel; murárske práce; údržba nábytku; ničenie škodcov nie v poľnohospodárstve; nitovanie; oprava obuvi; odrušovanie elektrických
prístrojov a zariadení; čistenie okien; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; oprava
opotrebovaných alebo poškodených strojov; oprava pneumatík vulkanizáciou; oprava šatstva;
podmorské opravy; opravy odevov; opravy umeleckých stolárskych výrobkov; opravy vozidiel
pri dopravných nehodách; opravy zámkov; ostre-
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nie a brúsenie nožov; inštalácia a opravy pecí;
pieskovanie; protektorovanie pneumatík; inštalácia, údržba a opravy počítačov; podmorské budovanie; pokrývačské práce na strechách budov;
inštalácia a opravy poplašných systémov proti
vlámaniu; povrchové dobývanie; pokládka povrchov komunikácií; inštalácia a opravy požiarnych
hlásičov; pranie; pranie bielizne; pranie plienok;
precínovanie (opravy); oprava a údržba premietačiek; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom
odvodňovacích čerpadiel; prenájom stavebných
strojov a zariadení; prenájom stavebných žeriavov; prenájom zametacích vozidiel; budovanie
prístavných hrádzí; budovanie prístavov; protihrdzová úprava; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; opravy púmp a čerpadiel; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; renovácia tonerov; reštaurovanie nábytku; reštaurovanie umeleckých diel; stavba a opravy skladov; oprava slnečníkov; stavebné poradenstvo; stavebníctvo
(stavebná činnosť); inštalácia, údržba a opravy
strojov; štukovanie, sadrovanie; tapetovanie; inštalácia a opravy telefónov; tesárske služby; plnenie tonerov; údržba a opravy trezorov; umelé
zasnežovanie; umývanie automobilov; utesňovanie budov; utesňovanie stavieb; vŕtanie studní;
vulkanizácia pneumatík (oprava); inštalácia a opravy vykurovacích zariadení; výstavba a údržba
ropovodov; výstavba obchodných a veľtrhových
stánkov; inštalácia a opravy výťahov; inštalácia
a opravy zavlažovacích zariadení; žehlenie bielizne.
38 - Bezdrôtové vysielanie; elektronická pošta;
hlasová odkazová služba; vysielanie káblovej televízie; komunikácia prostredníctvom optických
sietí; komunikácia prostredníctvom mobilných
telefónov; online posielanie pohľadníc; počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom
počítačových terminálov; posielanie správ; poskytovanie diskusných fór online; poskytovanie
priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie
prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete;
poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom faxových prístrojov; prenájom modemov; prenájom
prístrojov na prenos správ; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; prenájom telefónov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom zariadení na prenos informácií;
prenášanie správ telegrafmi; prenos digitálnych
súborov; prenos faxom; prenos signálu prostredníctvom satelitu; prenos textových a obrazových
informácií prostredníctvom počítača; prenosy
správ faxmi; rozhlasové vysielanie; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby); služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; spravodajské kancelárie;
telefonická komunikácia; telefonické služby; telegrafická komunikácia; telegrafné služby; prenos telegramov; telekomunikačné informácie; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; telexové služby; videokonferenčné služby; výzvy
(rádiom, telefónom alebo inými elektronickými
komunikačnými prostriedkami).
39 - Autobusová doprava; automobilová preprava; prenájom automobilov; balenie tovarov; pre-
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prava cestujúcich; sprevádzanie cestujúcich; distribúcia energie; distribúcia tovarov; distribúcia
tovarov na dobierku; električková doprava; informácie o doprave; kamiónová nákladná doprava; rezervácia dopravy; doprava ropovodom; doprava, preprava; ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách; dopravovanie
vlečnými člnmi; doručovacie služby (správy alebo tovar); doručovanie balíkov; doručovanie kvetov; doručovanie novín a časopisov; doručovanie
tovarov; dovoz, doprava; frankovanie poštových
zásielok; prenájom chladiarenských zariadení; informácie o možnostiach prepravy; informácie
o premávke; informácie o skladovaní; lámanie
ľadu; letecká doprava; uvoľňovanie uviaznutých
lodí; lodná doprava; lodná preprava tovaru; lodná
trajektová doprava; logistické služby v doprave;
preprava nábytku; nakladanie, vykladanie v dokoch; sprostredkovanie námornej dopravy; námorná preprava; nosenie batožín; prenájom nosičov na automobily; obsluhovanie prieplavových
vrát; odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; organizovanie turistických plavieb; organizovanie zájazdov; osobná doprava; prenájom
osobných vagónov; služby parkovania automobilov; pilotovanie (riadenie lietadiel); plnenie fliaš;
podmorské záchranné práce; poskytovanie pomoci pri doprave; požičiavanie nosičov na autá;
požičiavanie potápačských skafandrov; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); prenájom autokarov;
prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom chladiarenských boxov; prenájom
koní; prenájom leteckých motorov; prenájom
miesta na parkovanie; prenájom mrazničiek; prenájom nákladných vagónov; prenájom pojazdných kresiel; prenájom potápačských oblekov;
prenájom potápačských zvonov; prenájom pretekárskych vozidiel; prenájom skladísk; prenájom
skladovacích kontajnerov; prenájom vzdušných
dopravných prostriedkov; preprava a skladovanie
odpadu; preprava cenností so strážou; preprava
pancierovými vozidlami; preprava ropovodom;
prepravné služby; remorkáž; rezervácia v doprave; rezervácia miesteniek na cestovanie; riečna
doprava; riečna preprava; rozvod elektriny; prevoz sanitkou; skladovanie; skladovanie tovaru;
skladovanie údajov a dokumentov elektronicky
uložených; prenájom skladov; sprevádzanie turistov; sprostredkovanie prenájmu lodí; sprostredkovanie prepravy; sťahovanie; sťahovanie nábytku; taxislužba; turistické prehliadky; úschova lodí a člnov; uskladnenie tovaru; uskladňovanie
plavidiel (člnov, lodí); rozvod vody; zásobovanie
vodou; služby vodičov; vodná nákladná doprava;
služby poskytované výletnými loďami; vypúšťanie satelitov pre zákazníkov; záchrana lodí, plavidiel; záchranné služby; rezervácia zájazdov;
železničná preprava.
42 - Aktualizovanie počítačových programov;
analýzy počítačových systémov; analýzy výťažnosti ropných polí; architektonické poradenstvo;
architektúra (architektonické služby); podmorské
bádanie; bakteriologický výskum; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; digitalizácia
dokumentov (skenovanie); módne dizajnérstvo;
určovanie kvality nezoťatého dreva; energetické
audity; geologické expertízy; expertízy (inžinierske práce); výskum v oblasti fyziky; geodézia;
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geologický prieskum; geologický výskum; grafické dizajnérstvo; grafologické analýzy; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja hardvéru; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); služby v oblasti chémie; chemické analýzy; chemický výskum; inštalácia počítačových
programov; interiérová výzdoba; poskytovanie
internetových vyhľadávačov; kalibrácia; klinické
skúšky; kontrola kvality; kontrola ropných vrtov;
výskum v oblasti kozmetiky; meteorologické informácie; návrh počítačových systémov; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; obnovovanie
počítačových databáz; ochrana počítačov proti
počítačovým vírusom; výskum v oblasti ochrany
životného prostredia; overovanie pravosti umeleckých diel; prenájom počítačov; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových
programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; podmorský výskum; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti
úspory energie; poskytovanie informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových emisií; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS);
predpovede počasia; prenájom diskového priestoru serverov; prenájom počítačového softvéru;
prenájom webových serverov; prevod (konverzia) počítačových programov a údajov (nie fyzický); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; priemyselné
dizajnérstvo; ropný prieskum; prieskum ropných
polí; prieskumy (inžinierske práce); štúdie technických projektov; rozbory vody; skúšky materiálov; vypracovanie stavebných výkresov; štúdie
technických projektov, projektová činnosť; technická kontrola automobilov; technický výskum;
skúšanie textilu; tvorba a udržiavanie webových
stránok (pre zákazníkov); tvorba softvéru; údržba
počítačového softvéru; urbanistické plánovanie;
určovanie kvality vlny; vedecké laboratórne služby; vedecký výskum; biologický výskum; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov; vytváranie oblakov; výzdoba interiérov; zememeračstvo.
45 - Adopčné agentúry; advokátske služby; svadobné agentúry; arbitrážne služby; spravovanie
autorských práv; kontrola batožiny z bezpečnostných dôvodov; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; prenájom bezpečnostných schránok; obývanie
bytov a domov počas neprítomnosti majiteľov;
civilná ochrana; detektívne kancelárie; opatrovanie detí doma; opatrovanie domácich zvierat doma; registrácia doménových mien; poradenstvo
v oblasti práv duševného vlastníctva; služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva; genealogický výskum; hasenie požiarov; prenájom hasiacich prístrojov; zostavovanie horoskopov; služby
krematória; licencie na počítačové programy (právne služby); mediačné služby; monitorovanie poplašných a bezpečnostných zariadení; pátranie po
nezvestných osobách; nočné stráženie; požičiavanie oblekov a večerných šiat; organizovanie
náboženských obradov; osobní strážcovia; pátranie po minulosti osôb; otváranie bezpečnostných
zámkov; pátranie po stratených osobách; plánovanie a príprava svadobných obradov; pohrebné
služby; pohreby; požičiavanie oblečenia; požičiavanie odevov; udeľovanie licencií na práva

duševného vlastníctva; právny výskum; prehliadky tovární z bezpečnostných dôvodov; prenájom
protipožiarnych alarmov; služby rozhodcovských
súdov; sprevádzanie do spoločnosti; straty a nálezy; zoznamovacie služby.
(540)

(591) zelená, modrá (pantone 369, 288)
(731) RIGHT POWER, a.s., M. R. Štefánika 3570/129,
010 01 Žilina, SK;
(740) Krnáč Michal, JUDr., Žilina, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1151-2013
8.7.2013
36, 37, 38, 39, 42, 45
36 - Finančné analýzy; bankové hypotéky; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); bankovníctvo; burzové maklérstvo; prenájom bytov; vydávanie cenín; úschova cenností;
vydávanie cestovných šekov; colné služby; daňové odhady (služby); služby na využívanie dôchodkových fondov; finančné ohodnocovanie
nezoťatého dreva; elektronický prevod kapitálu;
faktoring; finančné informácie; finančné odhady
a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné ohodnocovanie vlny; finančné poradenstvo; finančné služby; finančné
sponzorstvo; finančný lízing; finančný manažment; garancie, záruky, kaucie; informácie o poistení; kapitálové investície; investovanie kapitálu; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie
vzájomných pohľadávok a záväzkov); konzervatívne fondy; finančné konzultačné služby; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; kurzové
záznamy na burze; likvidácia podnikov (finančné
služby); inkasovanie nájomného; vedenie nájomných domov; oceňovanie nákladov na opravu;
oceňovanie a odhady nehnuteľností; prenájom
nehnuteľnosti; správa nehnuteľnosti; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; poistenie
proti nehodám; obchodovanie na burze s uhlíkovými emisiami; daňové oceňovanie a daňové odhady; oceňovanie alebo odhadovanie numizmatických zbierok; oceňovanie mincí; oceňovanie
nehnuteľností; oceňovanie starožitností; oceňovanie šperkov; oceňovanie umeleckých diel;
oceňovanie známok; daňové odhady (služby);
organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; overovanie šekov; platenie splátok; poistenie pri námornej preprave; zdravotné
poistenie; uzatváranie poistiek; životné poistky;
poistno-technické služby (štatistika); poradenstvo
v oblasti poistenia; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; záručná pôžička; pôžičky (finančné
úvery); prenájom fariem; prenájom kancelárskych
priestorov; prenájom nehnuteľností; platobné
prevody vykonávané elektronicky; realitné kancelárie; služby sporiteľní; správcovstvo; sprostredkovanie na burze cenných papierov; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie záruk;
sprostredkovanie (maklérstvo); ubytovacie kancelárie (podnájom); úschovné služby, úschova
v bezpečnostných schránkach; úverové banky;
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služby úverových debetných kariet; služby úverových kreditných kariet; uzatváranie poistiek
proti požiaru; vyberanie nájomného; vydávanie
cenných papierov; vydávanie kreditných kariet;
záložne; záložné pôžičky; záruky, kaucie, ručenie; zbieranie peňazí na dobročinné účely; zmenárenské služby; zriaďovanie fondov.
37 - Asfaltovanie; čistenie automobilov; leštenie
automobilov; mazanie automobilov; údržba automobilov; autoservisy (údržba, opravy a tankovanie); banské dobývanie; údržba bazénov; údržba a opravy bezpečnostných schránok; bielenie
bielizne; budovanie závodov a tovární; prenájom
buldozérov; čalúnenie; čalúnnické opravy; chemické čistenie; čistenie ciest; čistenie exteriérov
budov; čistenie interiérov budov; čistenie komínov; čistenie šatstva; čistenie vonkajšieho povrchu budov; prenájom čistiacich strojov; oprava
dáždnikov; demolácia budov; deratizácia; dezinfekcia; umývanie dopravných prostriedkov; stavebný dozor; inštalácia okien a dverí; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; oprava fotografických prístrojov; hladenie alebo brúsenie
pemzou; hĺbkové vŕtanie ropných ložísk a ložísk
plynu; opravovne hodín (údržba a opravy); údržba a oprava horákov; reštaurovanie hudobných
nástrojov; inštalácia a opravy chladiacich zariadení; stavebné informácie; informácie o opravách;
izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; klampiarstvo a inštalatérstvo; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; čistenie a opravy kotlov; údržba, čistenie
a opravy kože; údržba, čistenie a opravy kožušín;
inštalácia kuchynských zariadení; lakovanie, glazovanie; leštenie vozidiel; údržba a opravy lietadiel; stavba lodí; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; mangľovanie; mazanie vozidiel; montovanie lešení; údržba a opravy motorových vozidiel; murárske práce; údržba nábytku; ničenie škodcov nie v poľnohospodárstve; nitovanie; oprava obuvi; odrušovanie elektrických
prístrojov a zariadení; čistenie okien; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; oprava
opotrebovaných alebo poškodených strojov; oprava pneumatík vulkanizáciou; oprava šatstva;
podmorské opravy; opravy odevov; opravy umeleckých stolárskych výrobkov; opravy vozidiel
pri dopravných nehodách; opravy zámkov; ostrenie a brúsenie nožov; inštalácia a opravy pecí;
pieskovanie; protektorovanie pneumatík; inštalácia, údržba a opravy počítačov; podmorské budovanie; pokrývačské práce na strechách budov;
inštalácia a opravy poplašných systémov proti
vlámaniu; povrchové dobývanie; pokládka povrchov komunikácií; inštalácia a opravy požiarnych
hlásičov; pranie; pranie bielizne; pranie plienok;
precínovanie (opravy); oprava a údržba premietačiek; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom
odvodňovacích čerpadiel; prenájom stavebných
strojov a zariadení; prenájom stavebných žeriavov; prenájom zametacích vozidiel; budovanie
prístavných hrádzí; budovanie prístavov; protihrdzová úprava; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; opravy púmp a čerpadiel; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; renovácia tonerov; reštaurovanie nábytku; reštaurovanie umeleckých diel; stavba a opravy skladov; oprava sl-

127

nečníkov; stavebné poradenstvo; stavebníctvo
(stavebná činnosť); inštalácia, údržba a opravy strojov; štukovanie, sadrovanie; tapetovanie; inštalácia a opravy telefónov; tesárske služby; plnenie
tonerov; údržba a opravy trezorov; umelé zasnežovanie; umývanie automobilov; utesňovanie
budov; utesňovanie stavieb; vŕtanie studní; vulkanizácia pneumatík (oprava); inštalácia a opravy
vykurovacích zariadení; výstavba a údržba ropovodov; výstavba obchodných a veľtrhových stánkov; inštalácia a opravy výťahov; inštalácia a opravy zavlažovacích zariadení; žehlenie bielizne.
38 - Bezdrôtové vysielanie; elektronická pošta;
hlasová odkazová služba; vysielanie káblovej televízie; komunikácia prostredníctvom optických
sietí; komunikácia prostredníctvom mobilných
telefónov; online posielanie pohľadníc; počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom
počítačových terminálov; posielanie správ; poskytovanie diskusných fór online; poskytovanie
priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie
prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete;
poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom faxových prístrojov; prenájom modemov; prenájom
prístrojov na prenos správ; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; prenájom telefónov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom zariadení na prenos informácií;
prenášanie správ telegrafmi; prenos digitálnych
súborov; prenos faxom; prenos signálu prostredníctvom satelitu; prenos textových a obrazových
informácií prostredníctvom počítača; prenosy správ
faxmi; rozhlasové vysielanie; služby poskytované
elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby); služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; spravodajské kancelárie; telefonická komunikácia; telefonické služby; telegrafická
komunikácia; telegrafné služby; prenos telegramov; telekomunikačné informácie; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; telexové služby;
videokonferenčné služby; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými
prostriedkami).
39 - Autobusová doprava; automobilová preprava; prenájom automobilov; balenie tovarov; preprava cestujúcich; sprevádzanie cestujúcich; distribúcia energie; distribúcia tovarov; distribúcia
tovarov na dobierku; električková doprava; informácie o doprave; kamiónová nákladná doprava; rezervácia dopravy; doprava ropovodom; doprava, preprava; ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách; dopravovanie
vlečnými člnmi; doručovacie služby (správy alebo tovar); doručovanie balíkov; doručovanie kvetov; doručovanie novín a časopisov; doručovanie
tovarov; dovoz, doprava; frankovanie poštových
zásielok; prenájom chladiarenských zariadení; informácie o možnostiach prepravy; informácie
o premávke; informácie o skladovaní; lámanie
ľadu; letecká doprava; uvoľňovanie uviaznutých
lodí; lodná doprava; lodná preprava tovaru; lodná
trajektová doprava; logistické služby v doprave;
preprava nábytku; nakladanie, vykladanie v dokoch; sprostredkovanie námornej dopravy; námorná preprava; nosenie batožín; prenájom nosičov
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na automobily; obsluhovanie prieplavových vrát;
odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách;
organizovanie turistických plavieb; organizovanie zájazdov; osobná doprava; prenájom osobných vagónov; služby parkovania automobilov;
pilotovanie (riadenie lietadiel); plnenie fliaš;
podmorské záchranné práce; poskytovanie pomoci pri doprave; požičiavanie nosičov na autá; požičiavanie potápačských skafandrov; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); prenájom autokarov;
prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom chladiarenských boxov; prenájom
koní; prenájom leteckých motorov; prenájom
miesta na parkovanie; prenájom mrazničiek; prenájom nákladných vagónov; prenájom pojazdných kresiel; prenájom potápačských oblekov;
prenájom potápačských zvonov; prenájom pretekárskych vozidiel; prenájom skladísk; prenájom
skladovacích kontajnerov; prenájom vzdušných
dopravných prostriedkov; preprava a skladovanie
odpadu; preprava cenností so strážou; preprava
pancierovými vozidlami; preprava ropovodom;
prepravné služby; remorkáž; rezervácia v doprave; rezervácia miesteniek na cestovanie; riečna
doprava; riečna preprava; rozvod elektriny; prevoz sanitkou; skladovanie; skladovanie tovaru;
skladovanie údajov a dokumentov elektronicky
uložených; prenájom skladov; sprevádzanie turistov; sprostredkovanie prenájmu lodí; sprostredkovanie prepravy; sťahovanie; sťahovanie nábytku; taxislužba; turistické prehliadky; úschova lodí a člnov; uskladnenie tovaru; uskladňovanie
plavidiel (člnov, lodí); rozvod vody; zásobovanie
vodou; služby vodičov; vodná nákladná doprava;
služby poskytované výletnými loďami; vypúšťanie satelitov pre zákazníkov; záchrana lodí, plavidiel; záchranné služby; rezervácia zájazdov;
železničná preprava.
42 - Aktualizovanie počítačových programov;
analýzy počítačových systémov; analýzy výťažnosti ropných polí; architektonické poradenstvo;
architektúra (architektonické služby); podmorské
bádanie; bakteriologický výskum; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; digitalizácia
dokumentov (skenovanie); módne dizajnérstvo;
určovanie kvality nezoťatého dreva; energetické
audity; geologické expertízy; expertízy (inžinierske
práce); výskum v oblasti fyziky; geodézia; geologický prieskum; geologický výskum; grafické
dizajnérstvo; grafologické analýzy; poradenstvo
v oblasti návrhu a vývoja hardvéru; hosťovanie
na počítačových stránkach (webových stránkach);
služby v oblasti chémie; chemické analýzy; chemický výskum; inštalácia počítačových programov; interiérová výzdoba; poskytovanie internetových vyhľadávačov; kalibrácia; klinické skúšky; kontrola kvality; kontrola ropných vrtov; výskum v oblasti kozmetiky; meteorologické informácie; návrh počítačových systémov; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; obnovovanie
počítačových databáz; ochrana počítačov proti
počítačovým vírusom; výskum v oblasti ochrany
životného prostredia; overovanie pravosti umeleckých diel; prenájom počítačov; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových
programov; zhotovovanie kópií počítačových

programov; podmorský výskum; poradenstvo pri
tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti
informačných technológií; poradenstvo v oblasti
úspory energie; poskytovanie informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových emisií; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS);
predpovede počasia; prenájom diskového priestoru serverov; prenájom počítačového softvéru;
prenájom webových serverov; prevod (konverzia)
počítačových programov a údajov (nie fyzický);
prevod údajov alebo dokumentov z fyzických
médií na elektronické médiá; priemyselné dizajnérstvo; ropný prieskum; prieskum ropných polí;
prieskumy (inžinierske práce); štúdie technických
projektov; rozbory vody; skúšky materiálov; vypracovanie stavebných výkresov; štúdie technických projektov, projektová činnosť; technická
kontrola automobilov; technický výskum; skúšanie textilu; tvorba a udržiavanie webových stránok
(pre zákazníkov); tvorba softvéru; údržba počítačového softvéru; urbanistické plánovanie; určovanie kvality vlny; vedecké laboratórne služby;
vedecký výskum; biologický výskum; strojársky
výskum; výskum a vývoj nových výrobkov pre
zákazníkov; vytváranie oblakov; výzdoba interiérov; zememeračstvo.
45 - Adopčné agentúry; advokátske služby; svadobné agentúry; arbitrážne služby; spravovanie
autorských práv; kontrola batožiny z bezpečnostných dôvodov; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; prenájom bezpečnostných schránok; obývanie
bytov a domov počas neprítomnosti majiteľov;
civilná ochrana; detektívne kancelárie; opatrovanie detí doma; opatrovanie domácich zvierat doma; registrácia doménových mien; poradenstvo
v oblasti práv duševného vlastníctva; služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva; genealogický výskum; hasenie požiarov; prenájom hasiacich
prístrojov; zostavovanie horoskopov; služby krematória; licencie na počítačové programy (právne služby); mediačné služby; monitorovanie poplašných a bezpečnostných zariadení; pátranie po
nezvestných osobách; nočné stráženie; požičiavanie oblekov a večerných šiat; organizovanie náboženských obradov; osobní strážcovia; pátranie
po minulosti osôb; otváranie bezpečnostných zámkov; pátranie po stratených osobách; plánovanie
a príprava svadobných obradov; pohrebné služby;
pohreby; požičiavanie oblečenia; požičiavanie
odevov; udeľovanie licencií na práva duševného
vlastníctva; právny výskum; prehliadky tovární
z bezpečnostných dôvodov; prenájom protipožiarnych alarmov; služby rozhodcovských súdov;
sprevádzanie do spoločnosti; straty a nálezy; zoznamovacie služby.
(540)

(591) zelená, modrá (pantone 369, 288)
(731) RIGHT POWER, a.s., M. R. Štefánika 3570/129,
010 01 Žilina, SK;
(740) Krnáč Michal, JUDr., Žilina, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1152-2013
8.7.2013
6, 9, 36, 37, 38, 39, 42, 45
6 - Alobal (hliníková fólia); alpaka; altánky (kovové konštrukcie); argentán, pakfón; armatúry,
kovové fitingy na potrubia na stlačený vzduch;
kovové baliace fólie; bazény (kovové konštrukcie); berýlium (glucínium); kovové bezpečnostné
reťaze; bezpečnostné schránky; biele kovy; kovové bóje na kotvenie plavidiel; kovové bóje
s výnimkou svetelných; kovové brány; bronz;
umelecké diela z bronzu; bronz na náhrobky; kovové telefónne búdky; busty z obyčajných kovov; cermet (kovovo-keramický materiál); kovové cestné zvodidlá; cín; cínové platne; kovové
čapy; mazacie čapy; kovové čeľuste zveráka;
písmená a číslice z obyčajných kovov (nie tlačiarenské znaky); kovové debnenia na betónové
konštrukcie; denverské kliešte (blokovanie pri
nesprávnom parkovaní áut); kovová dlažba; kovové dlaždice na podlahy; kovové nesvietiace
domové čísla; kovové dosky na skoky do vody;
kovové drenážne rúry; drôt; drôtené pletivo; kovové uväzovacie drôty; drôty z obyčajných kovov; drôty zo zliatin obyčajných kovov okrem
poistkových; kovové držadlá, kľučky; kovové
dvere; dverové kovania; kovové dverové prahy;
kovové dverové zástrčky; kovové dýzy; ferotitán;
figuríny (sošky) z obyčajných kovov; kovové
fľaše na stlačený plyn a skvapalnený vzduch; kovové uzávery na fľaše; kovové formy na ľad; galenit (minerál); germánium; glucínium (berýlium);
oceľové gule; kovové háčiky na zavesenie šiat;
kovové vešiakové háčiky; háčiky (železiarsky tovar); hafnium; kovové závesné háky; hliník; hliníkové fólie; hliníkový drôt; kovové sieťky proti
hmyzu; horčík; kovové hrobky; hrotnice; kovové
hroty na vychádzkové palice; kovové chrániče na
stromy; chróm; chromit; chrómové rudy; kovové
identifikačné náramky na použitie v nemocniciach; indium; ingoty z obyčajných kovov; kovové inzertné stĺpy; kovové kabíny na prezliekanie;
kovové kabíny na striekanie farieb; kovové káble
s výnimkou elektrických; kovové spojky a príchytky na káble a rúrky; káble na visuté lanovky;
kovové kade; kadmium; kovové kladky(nie časti
strojov); kovové klapky drenážnych rúrok; kovové klapky na vodovodné potrubia; kovové klietky
na divú zver; klince; kovové dverové klopadlá;
kľúče; krúžky z obyčajných kovov na kľúče; kovové kľučky dverí; kovové konštrukcie-klziská;
kobalt (surovina); kovové kohútiky na sudy; kokily (lejárstvo); kovové koľajnice; koľajnicové
spojky; kovové kolená na potrubia; kovové kolieska na nábytok; kolíky (drobný železiarsky tovar); kovové kolíky; kovové komínové rúry; kovové komínové striešky; kovové komíny, dymovody; kovové koncové svorky na laná; kovové
flotačné kontajnery; kovové konzervové škatule;
kovové koše; kotviace platne; kovové kotviace
uholníky pre stavebníctvo; kotvy; stavebné kovania; kovania na dvere; kovania na okná; kovanie na nábytok; kovanie na truhly; neelektrické
kovové dverové zvonce; kovové markízy (stavebné konštrukcie); kovové náhrobné tabule; kovové odkvapové žľaby; kovové podnosy; kovové
prasačníky; kovové prefabrikované domy (súbor
dielcov); kovové rigoly; kovové stajne; kovové
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turnikety; kovové zárubne; kovové závlačky; kovy v prášku; kovové krúžky; krúžky na kľúče
z obyčajných kovov; kovové krúžky na rukoväte;
kovové kryty komínov; kovové kuríny; kovové
laná; laná visutých dráh; kovové lejárske formy;
kovové lemovky striech; kovové lešenia; liatina
(surovina alebo polotovar); limonit; kovové lišty;
ložiskový kov; kovové maltovnice; mangán; kovové popruhy manipulovanie s nákladom; kovové matice; meď (surovina alebo polotovar); medené krúžky; kovové rúčky na metly; kovové
míľniky s výnimkou svetelných a mechanických;
mobilné kovové schody na nástup alebo výstup
cestujúcich; plávajúce kovové móla na kotvenie
lodí; molybdén; molybdenit; mosadz (surovina
alebo polotovar); kovové nádoby na skladovanie
a prepravu; kovové nádoby na skladovanie kyselín; kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; kovové nádrže; kovové nádrže
na tekuté palivá; kovové náhrobné dosky; kovové
náhrobné kamene; kovové popruhy na manipuláciu s nákladom; kovové slučky na manipulovanie
s nákladom; kovové nákovy; prenosné nákovy;
nákovy rohatinky; napínače; napínače na kovové
drôty; napínače na kovové pásy; kovové napínače remeňov; kovové náradie debny na debny;
kovové nárazníky; kovové nie mechanické násypníky; navíjacie kovové cievky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc; kovové navijaky
s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc;
neizolovaný medený drôt; nikel; niób; kovové nity; nízkouhlíková oceľ; kovové nosné konštrukcie stavieb; kovové nosníky; obalové nádoby
z kovu; obaly z cínového plechu; objímky (železiarsky tovar); kovové objímky na potrubie; objímky prstence; kovové obkladačky pre stavebníctvo; kovové obklady stien a priečok; obloženia stavieb alebo nábytku z niklovej mosadze;
kovové obloženie lamelové; kovové obloženie
stavieb; kovové obruby hrobiek; kovové obruče
na sudy; kovové obrysnice pre železnice; obyčajné kovy (suroviny alebo polotovary); oceľ (nízkouhlíková); oceľ (surovina alebo polotovar); oceľ
(zliatiny); oceľoliatina; oceľové drôty; oceľové
laná; oceľové pásy; oceľové rúrky; oceľové rúry;
oceľové stavebné konštrukcie; oceľové stožiare;
oceľový plech; kovové odbočky na potrubia; kovové odkvapové rúry; kovové odpaľovacie rampy; kovové zariadenia poháňané vetrom na odplašenie vtákov; kovové ohrady hrobiek; kovové
okenice; kovové okenné krídla; kovové okenné
rámy; kovové okenné západky, okenné závory;
okenné žabice; kovanie na okná; kovové okná;
kovové okolesníky; olovo (surovina alebo polotovar); ostnatý drôt; ostrohy; otvárače dverí s výnimkou elektrických; pakfón; kovové palety na
prepravu nákladov; kovové nakladacie palety;
kovové prepravné palety; kovové palety na manipuláciu s tovarom; kovové palisády; kovové
pamätné tabule; pancierové platne; pancierové
plechy; kovové stavebné panely; kovové pánty
a závesy; kovové konštrukcie na parkovanie bicyklov; pasce na divú zver; pásiková oceľ; kovové pásky na viazanie alebo balenie; kovové pásky na zväzovanie; pásová oceľ; kovové pásy na
manipuláciu s nákladmi; pásy ocele; pásy železa;
kovové piliny; kovové pilóty; kovové platničky
a podložky; kovové plávajúce móla na kotvenie
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lodí; nekovové plávajúce móla na kotvenie lodí;
plech; plechové závitové uzávery na fľaše; plechovky; konzervové plechovky; kovové pletivo;
plomby; plomby - kovové pečate; kovové ploty;
kovové podkladné doštičky; klince na podkovy;
kovové podlahy; kovové podložky; kovové podložky, lamely, tenké doštičky; kovové podložky,
platničky; kovové podpery; kovové železničné
podvaly; pokladničky; bezpečnostné pokladničky; kovové poklopy; bronzové náhrobné pomníky; kovové pomníky; kovové náhrobné pomníky;
kovové popruhy na manipulovanie s nákladom;
kovové kovanie na postele; kovové posteľové
kolieska; postriebrené cínové zlúčeniny; kovové
poštové schránky; kovové potrubia; kovové potrubia na vetranie a klimatizáciu; vystužovacie
materiály na kovové potrubia; kovové prívodné
potrubie; kovové materiály na pozemné lanové
dráhy; kovové poznávacie (registračné) značky;
kovové poznávacie značky; pracky z obyčajných
kovov (železiarsky tovar); predvalcované bloky,
vývalky (výrobky metalurgie); predvalky; kovové prefabrikované nástupištia; kovové preklady;
kovové priečky; priečky kovových zábradlí; kovové priehradové konštrukcie; príchytky (klince);
kovové príchytky (kolíky); kovové príchytky na
krytinu z bridlice; kovové prípojky a odbočky na
potrubia; kovové príručné pokladnice; kovové
príslušenstvo postelí; pružinové zámky; pružiny
(železiarsky tovar); putá; pyroforické kovy; kovanie na rakvy; kovové skleníkové rámy; kovové
rámy stavieb; kovové rebríky; kovové registračné
značky (poznávacie značky); kovové reklamné
stĺpy; kovové vystužovacie materiály na remeňové spony; kovové reťaze; reťaze pre rožný statok;
kovové rímsy; kovové ozdobné lišty; rohatiny (nákovy); oceľové rolety; kovové obloženie na ropné vrty; kovové rošty; kovové rošty plošín; kovové rúry a potrubia na rozvody ústredného kúrenia; kovové rúčky a rukoväti na náradie; kovové rúčky na kosy; kovové rudy; kovové rukoväti
nožov; kovové rúrkové výstuže; kovové rúry;
kovové rúry na rozvody ústredného kúrenia; kovové schodíky; kovové schodiská; kovové schodišťové stupne; kovové schodnice; kovové schody (stupne); kovové schránky; kovové signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických; kovové silá; kovové prenosné skleníky;
kovové kramle a skoby; skoby do ľadu na lezenie; skoby kovové; skoby kovové na horolezecký
výstroj; skoby, kramle, mačky na lezenie v ľade;
kovové skrinky na potraviny; kovové skrinky na
mäso; kovové skrinky na náradie; kovové skrinky, škatule; kovové skrutky; kovové skrutky
s maticou; skrutky s okom; kovové slučkové závesy lanové alebo reťazové na manipuláciu s nákladmi; sochy z obyčajných kovov; sošky a figuríny z obyčajných kovov; spájkovací kovový
drôt; strieborné mäkké spájky; zlaté spájky mäkké; kovové spojky na káble a laná s výnimkou
elektrických; kovové spojky na neelektrické káble; kovové spojky rúrkové; kovové spojovacie
objímky na rúry; kovové spojovacie objímky na
potrubia; kovové spojovacie skrutky na káble;
kovové spriahadlá na reťaze; staniol; kovové stanové kolíky; kovové prenosné stavby; kovové
stavebné konštrukcie; žiaruvzdorné kovové stavebné materiály; kovové stavebné obklady; ko-

vový stavebný materiál; kovové stavidlá (nie časti strojov); kovové stély; kovové stenové kolíky
(príchytky); kovové stĺpy; kovové stĺpy elektrického vedenia; kovové stĺpy pre stavebníctvo; kovové telegrafné stĺpy; kovové stojany na sudy;
kovové stojky; kovové stoly so zverákom; kovové
stožiare; kovové stožiare elektrického vedenia;
kovové strechy; kovové strešné krytiny; strieborná spájka; kovové remeňové spony na stroje;
stroje na miesenie; kovové stropy; kovové sudy;
kovové svorky na káble a rúry; kovové svorky na
manipulovanie s nákladom; svorníky; škrabáky
na obuv; kovové škridly; kovové štetovnice; kovové identifikačné štítky; kovové vývesné štíty;
tantal (kov); titán; kovové tlakové potrubia; tombak; kovové trámy; kovové dýzy; kovové tyčinky
na tvrdé spájkovanie; kovové tyče; kovové tyče
na zváranie a spájkovanie; kovové uholníky; umelecké diela z obyčajných kovov; kovové uzávery;
kovové uzávery na tašky; kovové uzávery na
debny a skrinky; kovové uzávery na okná; kovové uzávery na posuvné okná; kovové úžľabia;
vanádium; vaničky pre vtáky (kovové konštrukcie); kovové ventily (nie časti strojov); kovové
veterníky; kovové viazacie pásky; kovové viazacie pásky pre poľnohospodárstvo; kovové viazacie pásky snopov; visacie zámky; vodiace kladky
na okná; kovové vodiace lišty; kovové vodovodné potrubia; volfrám; volfrámové železo; kovové
voliéry; kovové vonkajšie rolety; kovové vrchnáky na nádoby; železničné výhybky; kovové
výplne dverí; kovové výstuže ropných veží; kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo;
kovové vystužovacie materiály do betónu; kovové vystužovacie materiály do potrubí; kovové
vystužovacie materiály na hnacie remene; kovové zámkové zástrčky; kovové zarážky dverí; kovové zásobníky na uteráky; kovové zásteny ku
kozubom; dverové zástrčky; zátky kovové; neelektrické zatvárače dverí; kovové závory; zinok;
zirkónium; zlaté spájky; zliatiny na tvrdé spájky;
zliatiny obyčajných kovov; kovové značky; kovové značky s výnimkou svetelných a mechanických; kovové zváracie a spájkovacie drôty; kovové tyče na zváranie; cestné zvodidlá z kovu;
zvončeky pre zvieratá; zvončeky; kovové žabice
na dvere; kovové žalúzie; drobný železiarsky tovar; železná ruda; napínače na železné pásky;
kovový materiál na železnice; železničné točne;
železo (surovina alebo polotovar); kovové žiaruvzdorné stavebné materiály.
9 - Acidometre; acidometre na batérie; adjustačné prístroje na diapozitívy; aktinometre; akumulátorové banky; akumulátorové nádoby; akumulátorové skrine; nádoby akumulátorov; platne do
akumulátorov; akumulátory elektrické; akumulátory elektrické do vozidiel; akustické rúry; akustické spriahadlá; akustické vedenie; alidády (zememeračstvo); ampérmetre; anemometre, vetromery; anódové batérie; anódy; antény; antikatódy; apertometre; astrofotografické objektívy; prístroje a zariadenia pre astronómiu; audiovizuálna
technika na výučbu; automobilové výstražné trojuholníky; autorádiá; azbestové odevy na ochranu
proti ohňu; ochranné azbestové rukavice; azbestové zásteny pre požiarnikov; nástroje na určovanie azimutu; balasty na osvetľovacie prístroje;
meteorologické balóny; barometre; elektrické ba-
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térie; elektrické batérie do automobilov; batérie
do svietidiel; merače hladiny benzínu; betatróny
(urýchľovače elektrónov); bezpečnostné pásy
s výnimkou pásov na sedadlá vozidiel a na športový výstroj; bezpečnostné siete (ochranné); bleskozvody; fotografické blesky; blikavé svetlá; signalizačné bóje; značkovacie bóje; majáky svetelné; buzoly, kompasy; bzučiaky; elektromagnetické cievky; cievky (fotografia); indukčné cievky; fotografické clony; elektrické cievky; clony
proti oslepeniu; clony proti radiácii na priemyselné účely; cukromery; cvikre; cyklotróny; prístroje na zaznamenávanie času; automatické časové spínače; čítače čiarových kódov; čipy (mikroprocesorové doštičky); čipy s kódom DNA;
číslicové súradnicové zapisovače; prístroje na
čistenie gramofónových platní; prístroje na čistenie zvukových diskov; čítacie zariadenia (informatika); čítacie zariadenia na napovedanie pre
účinkujúcich; optické čítače; čítače čiarového kódu; elektrické články; galvanické články; požiarnické člny; ďalekohľady; ďalekopisy; dávkovacie lyžice; dekompresné komory; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; denzitometre; laboratórne destilačné prístroje; destilačné
prístroje na vedecké účely; detektory; detektory
dymu; detektory kovov na priemyselné alebo vojenské účely; detektory na zisťovanie falošných
mincí; detektory na zisťovanie kovov na priemyselné alebo vojenské účely; diagnostické prístroje
s výnimkou lekárskych; diaľkomery; diaľkové
ovládače; elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie návestidiel; elektrické zariadenia
na diaľkové ovládanie priemyselných operácií;
elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie železničných uzlov; elektrické zariadenia
na diaľkové zapaľovanie; diapozitívy; premietacie prístroje na diapozitívy; rámčeky na diapozitívy; rámovacie zariadenia na diapozitívy; diaprojektory; elektronické diáre; kancelárske dierovacie stroje; difrakčné zariadenia; digitálne fotorámiky; diktovacie stroje; disková jednotka (do
počítačov); kompaktné disky; magnetické disky;
optické disky; dochádzkové hodiny; dopravné
kužele; dopravné signalizačné semafory; svetelné
alebo mechanické dopravné značky; dosky plošných spojov; doštičky na integrované obvody;
dozimetre; dozimetrické prístroje; elektrické drôty; telefónne drôty; poistkové drôty zo zliatin kovov; DVD prehrávač; dýchacie masky s výnimkou masiek na umelé dýchanie; dýchacie prístroje s výnimkou prístrojov na umelé dýchanie; dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; dynamometer; dýzy požiarnych hadíc; elektrické dverové zvončeky; materiály na elektrické vedenie
(drôty, káble); elektrické zariadenia na diaľkové
ovládanie priemyselných procesov; elektricky
ohradené priestory; elektricky ohradený priestor;
elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; elektrodynamické zariadenia na
diaľkové riadenie železničných uzlov; elektroluminiscenčné diódy (LED diódy); elektrolyzéry;
elektronické informačné tabule; elektronické perá
(na vizuálne zobrazovacie zariadenia); elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej
siete); elektronické svetelné ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní a prednáškach); elektronický
prístroj na označovanie výrobkov (etikety); elek-
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tronický vreckový slovník – prekladový; elektrónky (rádio); elektrónky so žeravenou katódou;
epidiaskopy; ergometre; exponované kinofilmy;
expozimetre; fakturovacie stroje; detektory na falošné mince; faxy; figuríny na nárazové skúšky;
rezacie prístroje na filmy; exponované filmy;
kreslené filmy; strihacie zariadenia na filmy; fotografické filtre; filtre na dýchacie masky; filtre
UV lúčov na účely fotografické; fluorescenčné
štíty; fotoaparáty; fotoelektrické bunky; leštiace
zariadenia na fotografické snímky (pozitívy); sušičky na fotografické snímky (pozitívy); fotokomory; fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); fotometre; zariadenia
a prístroje pre fyziku; galvanometre; geodetické
nástroje; zariadenia na výmenu gramofónových
ihiel; gramofónové platne; gramofóny; požiarnické hadice; hasiace prístroje; heliografické prístroje; fotografické hľadáčiky; hlasovacie zariadenia; elektrické zariadenia na priťahovanie a ničenie hmyzu; hologramy; hovorové rúry (lodné);
hracie hudobné automaty uvádzané do činnosti
vhodením mince; hudobné hracie automaty uvádzané do chodu vhodením mince; hustomery;
hydrometre, vodomery; chemické prístroje a nástroje; chrániče tváre so štítom (ochranné pracovné prostriedky); chromatografické prístroje na
použitie v laboratóriu; chronografy, chronometre
(prístroje); magnetické identifikačné karty; identifikačné magnetické náramky; identifikačné puzdrá na elektrické drôty; gramofónové ihly; indikátory množstva; indikátory straty elektrickej energie; indikátory vetra (na určenie smeru vetra);
induktory (elektrina); inklinometre; sklonomery;
inkubátory pre kultúry baktérií; integrované obvody; invertory (elektrotechnika); ionizačné prístroje; zachytávače iskier; jazdecké prilby; elektrické káble; koaxiálne káble; spojovacie manžety na elektrické káble; káble s optickými vláknami; kalibračné krúžky; kamery; kinematografické kamery; kapilárne rúrky; magnetické kódované karty; karty pamäťové a mikroprocesorové
(v počítačoch); katódové protikorózne prístroje;
katódy; kazetový prehrávač; kazety na mikroskopové sklíčka; kinofilmy (exponované); prístroje
na strihanie kinofilmov; magnetické kódovacie
matice; kódované magnetické karty; koľajnice na
prichytenie projektorov, reflektorov (s elektrickým ovládaním); kolektory elektrické; optické
kompaktné disky; komparátory; kompasy; elektrické prístroje na komutáciu; komutátory; koncovky (elektrotechnika); kondenzátory; elektrické kondenzátory; optické kondenzátory; konektory (elektrotechnický materiál); kontaktné šošovky; puzdrá na kontaktné šošovky; kontakty elektrické; kontrolné a regulačné prístroje elektrické;
korekčné šošovky; nástroje na kontrolu kotlov,
teplárenských pecí; kozmografické nástroje; prístroje na meranie hrúbky kože; elektrické zariadenia proti krádeži; krajčírske metre; krivule, retorty; krokomery; kryštálové detektory; kryty na
elektrické zásuvky; kvantomery; prístroje na kvasenie (laboratórne prístroje); zariadenia na prenos
kyslíku; laboratórne oblečenie; laboratórne odstredivky; laktodenzimetre, mliekomery; laktomery; optické lampy; lampy do fotokomôr; lampy do tmavých komôr (fotografia); lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; laterna magi-
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ka; leštiace zariadenia na leštenie fotografií; ochranné odevy pre letcov; liehomery, liehové manometre; automaty na lístky; logy (meracie nástroje); magnetické cylindrické vrstvy; magnetické dekodéry; magnetické médiá; magnetické
páskové jednotky do počítačov; magnetické pásky; magnetofóny; magnety (dekorácia); majáky,
bóje svetelné; manekín - figurína na resuscitáciu
(učebná pomôcka); manometre (tlakomery); ochranné masky; potápačské masky; matematické
prístroje; medený drôt izolovaný; megafóny; mechanické značky; akustické membrány; membrány do vedeckých prístrojov; meniče diskov (do
počítačov); meniče elektrické; meracie pomôcky;
meracie prístroje; elektrické meracie zariadenia;
merače elektrických strát; merače kmitočtu; meračský stôl; meradlá; meteorologické prístroje;
metre; metronómy; mierky; mikrofón a slúchadlá
k mobilným telefónom; mikrofóny; mikrometre;
mikrometrické skrutky do optických prístrojov;
mikroprocesory; obaly na mikroskopové sklíčka;
mikroskopy; mikrotómy; minciere; mincové mechanizmy na televízne prijímače; mechanizmy na
mincové zariadenia; minútové hodiny na použitie
v kuchyni; fotografické misky; modemy; monitorovacie počítačové programy; elektrické monitorovacie prístroje; monitory (počítačový hardvér);
prístroje na výskum morského dna; mostové váhy; mriežky pre elektrické akumulátory; podložky pod myš; myši (informatika); nabíjacie agregáty elektrických batérií; nabíjačky batérií; špeciálny laboratórny nábytok; nákolenníky pre robotníkov; nalepovacie teplomery (nie na lekárske
použitie); námorné kompasy; námorné signalizačné zariadenia; náplne (kartridže) na videohry;
svetelné a mechanické návestidlá; návestné bóje;
návestné lampáše (signálne); navigačné nástroje;
navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače);
navigačné satelitné prístroje; neónové reklamy;
nepriestrelné vesty; nivelačné nástroje; nosiče tmavých platní (fotografia); magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; obaly na notebooky;
objektívy (optika); elektrické objímky; objímky
elektrických káblov; ochranné obleky proti ohňu;
obmedzovače (elektrotechnika); obrúčky cvikrov;
nástroje na meranie obrysov; odbočnice, odbočné
skrinky (elektrotechnika); odkvapkávacie misky
na použitie vo fotolaboratóriu; odkvapkávače na
fotografické účely; odmerky zo skla; elektrické
odpory; odrazové disky na odevy na zabránenie
dopravným nehodám; odrazové sklíčka na oblečenie, na zabránenie dopravným nehodám; odrušovače (elektrotechnika); ohňovzdorné obaly;
ochranná obuv proti úrazom, proti rádioaktívnej
kontaminácii a protipožiarna ochranná obuv; ochranné helmy; ochranné kombinézy pre letcov;
ochranné odevy proti úrazom, proti rádioaktívnej
kontaminácii a protipožiarne ochranné odevy;
ochranné prilby na šport; ochranné rukavice proti
rtg. lúčom na priemyselné účely; azbestové požiarnické ochranné štíty; ochranné zariadenia
proti röntgenovým lúčom s výnimkou zariadení
na lekárske účely; ochranné zariadenie proti prepätiu; oktanty; okuláre; okuliare; puzdrá na okuliare; rámy na okuliare; okuliare na šport; okuliare, cvikre; puzdrá na okuliare, cvikre; nástroje
s okuliarmi; okuliarové obrúčky; okuliarové rámy;
okuliarové šošovky; olovká; olovnice; nahraté

operačné programy; opierky zápästia na prácu
s počítačom; optické prístroje a nástroje; optické
sklo; optické šošovky; optické vlákna; optické
výrobky; optické žiarovky; ortuťové libely; oscilografy; okuliare proti oslneniu; štíty proti oslneniu; osobné ochranné prostriedky proti nehodám;
otáčkomery; ovoskopy; ozonizátory; ozvučnice ampliónov; parkovacie hodiny; pásky na čistenie
nahrávacích hláv; pásky na zvukové nahrávanie;
pece a piecky na laboratórne účely; laboratórne
pece, piecky; peniaze (stroje na počítanie a triedenie); elektronické perá na vizuálne zobrazovacie jednotky; periférne zariadenia počítačov; periskopy; Petriho misky; pipety; výstražné píšťalky; píšťalky na psov; Pitotove trubice; planimetre; planografické prístroje; plášte elektrických
káblov; premietacie plátna; plavebné prístroje
a nástroje; prístroje na rozbor plynu; plynomery;
automatické zariadenia signalizujúce nízky tlak
v pneumatikách; počítacie (logaritmické) pravítko; počítacie dosky; počítacie stroje; počítače;
tlačiarne k počítačom; počítačové hry (softvér);
počítačové klávesnice; počítačové pamäte; nahraté počítačové programy; počítačové programy
stiahnuté z telekomunikačnej siete; počítačový
softvér; počítač-zápisník (notebook); počítadlá;
počítadlo guľôčkové; laboratórne podnosy; poistkový drôt; poistky; polarimetre; polovodiče;
polygrafické obvody; elektricky vyhrievané ponožky; poplašné zariadenia; posuvné meradlá;
posuvné meradlo, kaliber; potápačské kombinézy; potápačské skafandre; zariadenia na rozbor
potravy; pozorovacie prístroje; hubice požiarnych
hadíc; požiarne hlásiče; požiarnické autá; požiarnické čerpadlá; požiarnické člny a lode; požiarnické palice; tesárske pravítka; pravítka, lineáre;
pravítka, metre; prehrávač kompaktných diskov;
DVD prehrávače; prenosné prehrávače; premietacie prístroje; premietačky na diapozitívy; gramofónové prenosky; prenosné multimediálne prehrávače; prenosné počítače; prerušovače; presné
meracie prístroje; presné váhy; presýpacie hodiny; dverové priezory; audio- a videoprijímače;
ochranné prilby; prípojky (elektrotechnika); prizmy (optika); procesory (centrálne procesorové
jednotky); procesory (základné jednotky samočinného počítača); počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); protipožiarne ochranné odevy; prúdové usmerňovače; prúty pre
prútikárov; pružné disky; puzdrá na cvikre; pyrometre; radary; rádiá; radič článkov (elektrotechnika); rádiologické zariadenia na priemyselné účely; rádiotelegrafické zariadenia; prístroje
na rádiové výzvy; rastre na výrobu štočkov; elektrické redukcie; refraktometre; refraktory; registračné pokladnice; regulátory napätia do vozidiel;
regulátory osvetlenia divadelnej scény; regulátory
otáčok gramofónov; elektrické regulátory svetla;
elektrické relé; reostaty; elektrické reostaty (regulátory na tlmenie svetla); reproduktory, amplióny; respirátory na filtráciu vzduchu; retiazky
na cvikre; retiazky na okuliare; automatické riadenie pre dopravné prostriedky; riadiace panely
(elektrina); exponované röntgenové filmy; ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom (s výnimkou zariadení na lekárske účely); röntgenové
prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely;
röntgenové prístroje a zriadenia (nie na lekárske
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a zverolekárske účely); röntgenové snímky s výnimkou snímok na lekárske účely; röntgenové
žiariče s výnimkou žiaričov na lekárske účely;
prístroje na rozbor vzduchu; rozhrania (pre počítače); rozvodné panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); rozvodné skrine, spínacie skrine
(elektrina); ručná krátkovlnná vysielačka; ochranné rukavice; potápačské rukavice; elektroinštalačné rúry; rúry na laboratórne experimenty;
rýchlomery; tachometre; salinometre (prístroje na
meranie obsahu soli vo vode, pôde); satelitné navigačné prístroje; satelity na vedecké účely; sčítacie stroje; selenoidné ventily (elektromagnetické prepínače); sextanty; sférometre; bezpečnostné siete; ochranné siete proti nehodám; signalizačné (návestné) zvonce a zvony; svetelné alebo
mechanické signalizačné panely; signalizačné píšťalky; požiarne signalizačné zariadenie; elektrické signalizačné zvončeky; signálne návestné
lampáše; hmlové signály s výnimkou výbušných;
vysielače elektronických signálov; simulátory
vedenia a riadenia dopravných prostriedkov; sirény; sklo pokryté elektrickými vodičmi; skrinky
s nástrojmi na rozbor (mikroskopia); skrinky,
škatule na reproduktory; skriňové rozvádzače
(elektrina); skúmavky; stroje a zariadenia na skúšanie materiálu; skúšobné prístroje s výnimkou
prístrojov na lekárske účely; slnečné clony (optika); slnečné okuliare; telefónne slúchadlá; smerovky (smerové svetlá); snímače (zariadenia na
spracovanie údajov), skenery; snímače dymu (požiarne hlásiče); solárne články; sonáre, ultrazvukové lokátory; sondážne laná; sondážne plomby;
sondážne zariadenia a stroje; sondy na vedecké
účely; sonometre; spektrografy; spektroskopy; spínače; spojky elektrické; spojky elektrického vedenia; spojky na elektrické káble; spojovacie prvky (k zariadeniam na spracovanie údajov); spojovacie skrinky (elektrotechnika); sponky na nos
pre plavcov a potápačov; sprchovacie zariadenia
pre prípad požiaru; elektrické spriahadlá; spúšte
uzávierok (fotografia); sťahovateľné hudobné
súbory; sťahovateľné obrazové súbory; sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; statívy
na fotoaparáty; stereoskopické zariadenia; stereoskopy; stojančeky na orysovanie; stojany s kruhovým upínaním; stožiare bezdrôtových telegrafov; stožiare na bezdrôtovú telegrafiu; strihacie
zariadenia na strihanie filmov; stroboskopy; sulfitometre; digitálne súradnicové zapisovače; sušičky (zariadenia na použitie v kinematografii);
sušičky na fotografie; svahomer; svetelné elektronické ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní
a prednáškach); svetelné bóje, majáky; reklamné
svetelné tabule; elektrické svorky; svorky (elektrotechnika); šnúrky na cvikre; šnúrky na mobilné telefóny; šnúrky na okuliare; špeciálne puzdrá
na fotografické aparáty; štartovacie (zapaľovacie)
káble v motoroch; tachometre dopravných prostriedkov; tachometre vozidiel udávajúce vzdialenosť; tampóny do uší pre potápačov; tašky na
notebooky; taxametre; laboratórne tégliky; telefónne mikrofóny; telefónne prístroje; telefónny
záznamník; prenosné telefóny; telefotografické
zariadenia; telegrafné drôty; telegrafy (prístroje);
telemetre, optické diaľkomery; teleskopy; teleskopy na strelné zbrane; teletypy, ďalekopisné
zariadenia; televízne prijímače; teodolity; prístro-
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je na kontrolu tepla; teplomery s výnimkou lekárskych; snímače teploty; termostaty; termostaty do dopravných prostriedkov; termionické elektrónky; tkáčske lupy; tlačidlá zvončekov; zariadenia na meranie tlaku; automatické indikátory
nízkeho tlaku v automobilových pneumatikách;
tlakomery na ventily; elektrické tlmiče svetla; totalizátory; transformátory (elektrotechnika); transformátory na zvýšenie napätia; transpondéry (telekomunikačné družice na prenos rádiových signálov); tranzistory; triódy; trojnožky alebo statívy na fotoaparáty; výstražné trojuholníky, mechanizmy turniketov; tvárnicové vedenie (elektrina); uhlomery; ukazovatele hladiny vody; ukazovatele tlaku (tlakomery); urinometre; urýchľovače častíc; USB kľúče; uzávierky (fotografia);
váhy; analytické váhy; listové váhy; vákuové manometre; variometre; prístroje a nástroje na váženie; stroje na váženie; vážiace prístroje; ventily
selenoidné (elektromagnetické prepínače); verniére; video displeje; videokamery; videokazety;
videopásky; videorekordéry; videotelefóny; viskozimetre; značkovacie vlákna na elektrické drôty;
vlhkomery, hygromery; vlnomery; zariadenia na
vnútorné spojenie; zariadenia na meranie hladiny
vody (vodoznaky); elektrické vodiče; vodováhy;
libely; voltmetre; vrecková kalkulačka; výbojky
elektrické s výnimkou výbojok na osvetlenie; výdajný automat; automaty na vydávanie lístkov;
vypínače; vysielacie zariadenia (telekomunikácie);
vysielače (telekomunikácie); vysokofrekvenčné
prístroje; výškomery; výtokové rúrky (elektrotechnika); výtyčky (meračské laty); výtyčky (geodetické laty); výtyčky (nivelačné laty); vyučovacie
prístroje; vzduchomery; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; zafír pre gramofóny; záchranné a požiarne rebríky; záchranné bóje; záchranné člny; záchranné pásy; záchranné plachty;
záchranné siete; záchranné vesty; záchranné zariadenia a prístroje na záchranu; zachytávače iskier, lapače iskier; zameriavacie ďalekohľady na
strelné zbrane; elektrické zámky; elektrické zariadenia na zapaľovanie; zapojovacie tabule; zariadenia globálneho polohového systému (GPS);
zariadenia na kontrolu frankovania; zariadenia na
meranie vzdialeností; zariadenia na spracovanie
údajov; zástrčky, zásuvky (elektrické kontakty);
závažia; závitníkové kalibre; zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; zememeračské prístroje a nástroje; zememeračské reťaze; poistkové drôty zo zliatiny kovov; značkovače (pomôcka na šitie); prístroje na kontrolu poštových známok; zosilňovacie elektrónky; zosilňovače; zrkadlá (optika); zrkadlá na kontrolovanie práce;
chrániče na zuby; zváračské prilby; zväčšovacie
prístroje (fotografia); zväčšovacie sklá; zvončeky
(poplašné zariadenia); návestné zvony; zariadenia na prenášanie zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; disky zvukových nahrávok; nosiče zvukových nahrávok; pásky zo zvukových nahrávok;
zvukové poplašné zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; zvukové signálne zariadenia; zvukovody, akustické linky; bezpečnostné zariadenia pre železničnú dopravu; žiarovky do zábleskových prístrojov.
36 - Finančné analýzy; bankové hypotéky; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); bankovníctvo; burzové maklérstvo; prená-
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jom bytov; vydávanie cenín; úschova cenností;
vydávanie cestovných šekov; colné služby; daňové odhady (služby); služby na využívanie dôchodkových fondov; finančné ohodnocovanie
nezoťatého dreva; elektronický prevod kapitálu;
faktoring; finančné informácie; finančné odhady
a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné ohodnocovanie vlny; finančné poradenstvo; finančné služby; finančné
sponzorstvo; finančný lízing; finančný manažment; garancie, záruky, kaucie; informácie o poistení; kapitálové investície; investovanie kapitálu; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie
vzájomných pohľadávok a záväzkov); konzervatívne fondy; finančné konzultačné služby; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; kurzové
záznamy na burze; likvidácia podnikov (finančné
služby); inkasovanie nájomného; vedenie nájomných domov; oceňovanie nákladov na opravu;
oceňovanie a odhady nehnuteľností; prenájom
nehnuteľnosti; správa nehnuteľnosti; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; poistenie
proti nehodám; obchodovanie na burze s uhlíkovými emisiami; daňové oceňovanie a daňové odhady; oceňovanie alebo odhadovanie numizmatických zbierok; oceňovanie mincí; oceňovanie
nehnuteľností; oceňovanie starožitností; oceňovanie šperkov; oceňovanie umeleckých diel; oceňovanie známok; daňové odhady (služby); organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie
zbierok; overovanie šekov; platenie splátok; poistenie pri námornej preprave; zdravotné poistenie; uzatváranie poistiek; životné poistky; poistno-technické služby (štatistika); poradenstvo
v oblasti poistenia; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; záručná pôžička; pôžičky (finančné úvery); prenájom fariem; prenájom kancelárskych
priestorov; prenájom nehnuteľností; platobné prevody vykonávané elektronicky; realitné kancelárie; služby sporiteľní; správcovstvo; sprostredkovanie na burze cenných papierov; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie záruk; sprostredkovanie (maklérstvo); ubytovacie kancelárie (podnájom); úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; úverové banky; služby úverových debetných kariet; služby úverových kreditných kariet; uzatváranie poistiek proti požiaru;
vyberanie nájomného; vydávanie cenných papierov; vydávanie kreditných kariet; záložne; záložné pôžičky; záruky, kaucie, ručenie; zbieranie
peňazí na dobročinné účely; zmenárenské služby;
zriaďovanie fondov.
37 - Asfaltovanie; čistenie automobilov; leštenie
automobilov; mazanie automobilov; údržba automobilov; autoservisy (údržba, opravy a tankovanie); banské dobývanie; údržba bazénov; údržba a opravy bezpečnostných schránok; bielenie
bielizne; budovanie závodov a tovární; prenájom
buldozérov; čalúnenie; čalúnnické opravy; chemické čistenie; čistenie ciest; čistenie exteriérov
budov; čistenie interiérov budov; čistenie komínov; čistenie šatstva; čistenie vonkajšieho povrchu budov; prenájom čistiacich strojov; oprava
dáždnikov; demolácia budov; deratizácia; dezinfekcia; umývanie dopravných prostriedkov; stavebný dozor; inštalácia okien a dverí; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; oprava fo-

tografických prístrojov; hladenie alebo brúsenie
pemzou; hĺbkové vŕtanie ropných ložísk a ložísk
plynu; opravovne hodín (údržba a opravy); údržba a oprava horákov; reštaurovanie hudobných
nástrojov; inštalácia a opravy chladiacich zariadení; stavebné informácie; informácie o opravách;
izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; klampiarstvo a inštalatérstvo; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; čistenie a opravy kotlov; údržba, čistenie
a opravy kože; údržba, čistenie a opravy kožušín;
inštalácia kuchynských zariadení; lakovanie, glazovanie; leštenie vozidiel; údržba a opravy lietadiel; stavba lodí; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; mangľovanie; mazanie vozidiel; montovanie lešení; údržba a opravy motorových vozidiel; murárske práce; údržba nábytku; ničenie škodcov nie v poľnohospodárstve; nitovanie; oprava obuvi; odrušovanie elektrických
prístrojov a zariadení; čistenie okien; oprava
opotrebovaných alebo poškodených motorov; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov;
oprava pneumatík vulkanizáciou; oprava šatstva;
podmorské opravy; opravy odevov; opravy umeleckých stolárskych výrobkov; opravy vozidiel
pri dopravných nehodách; opravy zámkov; ostrenie a brúsenie nožov; inštalácia a opravy pecí;
pieskovanie; protektorovanie pneumatík; inštalácia, údržba a opravy počítačov; podmorské budovanie; pokrývačské práce na strechách budov;
inštalácia a opravy poplašných systémov proti
vlámaniu; povrchové dobývanie; pokládka povrchov komunikácií; inštalácia a opravy požiarnych
hlásičov; pranie; pranie bielizne; pranie plienok;
precínovanie (opravy); oprava a údržba premietačiek; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom
odvodňovacích čerpadiel; prenájom stavebných
strojov a zariadení; prenájom stavebných žeriavov; prenájom zametacích vozidiel; budovanie
prístavných hrádzí; budovanie prístavov; protihrdzová úprava; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; opravy púmp a čerpadiel; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; renovácia tonerov; reštaurovanie nábytku; reštaurovanie umeleckých diel; stavba a opravy skladov; oprava slnečníkov; stavebné poradenstvo; stavebníctvo
(stavebná činnosť); inštalácia, údržba a opravy
strojov; štukovanie, sadrovanie; tapetovanie; inštalácia a opravy telefónov; tesárske služby; plnenie tonerov; údržba a opravy trezorov; umelé
zasnežovanie; umývanie automobilov; utesňovanie budov; utesňovanie stavieb; vŕtanie studní;
vulkanizácia pneumatík (oprava); inštalácia a opravy vykurovacích zariadení; výstavba a údržba
ropovodov; výstavba obchodných a veľtrhových
stánkov; inštalácia a opravy výťahov; inštalácia
a opravy zavlažovacích zariadení; žehlenie bielizne.
38 - Bezdrôtové vysielanie; elektronická pošta;
hlasová odkazová služba; vysielanie káblovej televízie; komunikácia prostredníctvom optických
sietí; komunikácia prostredníctvom mobilných
telefónov; online posielanie pohľadníc; počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom
počítačových terminálov; posielanie správ; poskytovanie diskusných fór online; poskytovanie
priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie
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prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete;
poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie užívateľského prístupu
do svetovej počítačovej siete; prenájom faxových
prístrojov; prenájom modemov; prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom prístupového času
do svetových počítačových sietí; prenájom telefónov; prenájom telekomunikačných prístrojov;
prenájom zariadení na prenos informácií; prenášanie správ telegrafmi; prenos digitálnych súborov; prenos faxom; prenos signálu prostredníctvom satelitu; prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača; prenosy správ
faxmi; rozhlasové vysielanie; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné
služby); služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; spravodajské kancelárie; telefonická komunikácia; telefonické služby; telegrafická komunikácia; telegrafné služby; prenos telegramov; telekomunikačné informácie; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; telexové
služby; videokonferenčné služby; výzvy (rádiom,
telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
39 - Autobusová doprava; automobilová preprava; prenájom automobilov; balenie tovarov; preprava cestujúcich; sprevádzanie cestujúcich; distribúcia energie; distribúcia tovarov; distribúcia
tovarov na dobierku; električková doprava; informácie o doprave; kamiónová nákladná doprava; rezervácia dopravy; doprava ropovodom; doprava, preprava; ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách; dopravovanie
vlečnými člnmi; doručovacie služby (správy alebo tovar); doručovanie balíkov; doručovanie kvetov; doručovanie novín a časopisov; doručovanie
tovarov; dovoz, doprava; frankovanie poštových
zásielok; prenájom chladiarenských zariadení; informácie o možnostiach prepravy; informácie
o premávke; informácie o skladovaní; lámanie
ľadu; letecká doprava; uvoľňovanie uviaznutých
lodí; lodná doprava; lodná preprava tovaru; lodná
trajektová doprava; logistické služby v doprave;
preprava nábytku; nakladanie, vykladanie v dokoch; sprostredkovanie námornej dopravy; námorná preprava; nosenie batožín; prenájom nosičov na automobily; obsluhovanie prieplavových
vrát; odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; organizovanie turistických plavieb; organizovanie zájazdov; osobná doprava; prenájom
osobných vagónov; služby parkovania automobilov; pilotovanie (riadenie lietadiel); plnenie fliaš;
podmorské záchranné práce; poskytovanie pomoci pri doprave; požičiavanie nosičov na autá;
požičiavanie potápačských skafandrov; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); prenájom autokarov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom
garáží; prenájom chladiarenských boxov; prenájom koní; prenájom leteckých motorov; prenájom miesta na parkovanie; prenájom mrazničiek;
prenájom nákladných vagónov; prenájom pojazdných kresiel; prenájom potápačských oblekov; prenájom potápačských zvonov; prenájom
pretekárskych vozidiel; prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov; prenájom vzdušných dopravných prostriedkov; preprava a skladovanie odpadu; preprava cenností so strážou;
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preprava pancierovými vozidlami; preprava ropovodom; prepravné služby; remorkáž; rezervácia
v doprave; rezervácia miesteniek na cestovanie;
riečna doprava; riečna preprava; rozvod elektriny; prevoz sanitkou; skladovanie; skladovanie
tovaru; skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených; prenájom skladov; sprevádzanie turistov; sprostredkovanie prenájmu lodí;
sprostredkovanie prepravy; sťahovanie; sťahovanie nábytku; taxislužba; turistické prehliadky;
úschova lodí a člnov; uskladnenie tovaru; uskladňovanie plavidiel (člnov, lodí); rozvod vody;
zásobovanie vodou; služby vodičov; vodná nákladná doprava; služby poskytované výletnými
loďami; vypúšťanie satelitov pre zákazníkov; záchrana lodí, plavidiel; záchranné služby; rezervácia zájazdov; železničná preprava.
42 - Aktualizovanie počítačových programov;
analýzy počítačových systémov; analýzy výťažnosti ropných polí; architektonické poradenstvo;
architektúra (architektonické služby); podmorské
bádanie; bakteriologický výskum; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; digitalizácia
dokumentov (skenovanie); módne dizajnérstvo;
určovanie kvality nezoťatého dreva; energetické
audity; geologické expertízy; expertízy (inžinierske práce); výskum v oblasti fyziky; geodézia;
geologický prieskum; geologický výskum; grafické dizajnérstvo; grafologické analýzy; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja hardvéru; hosťovanie na počítačových stránkach (webových
stránkach); služby v oblasti chémie; chemické analýzy; chemický výskum; inštalácia počítačových
programov; interiérová výzdoba; poskytovanie
internetových vyhľadávačov; kalibrácia; klinické
skúšky; kontrola kvality; kontrola ropných vrtov;
výskum v oblasti kozmetiky; meteorologické informácie; návrh počítačových systémov; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; obnovovanie
počítačových databáz; ochrana počítačov proti
počítačovým vírusom; výskum v oblasti ochrany
životného prostredia; overovanie pravosti umeleckých diel; prenájom počítačov; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových
programov; zhotovovanie kópií počítačových
programov; podmorský výskum; poradenstvo pri
tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti
informačných technológií; poradenstvo v oblasti
úspory energie; poskytovanie informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových emisií; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS);
predpovede počasia; prenájom diskového priestoru serverov; prenájom počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prevod (konverzia)
počítačových programov a údajov (nie fyzický);
prevod údajov alebo dokumentov z fyzických
médií na elektronické médiá; priemyselné dizajnérstvo; ropný prieskum; prieskum ropných polí;
prieskumy (inžinierske práce); štúdie technických
projektov; rozbory vody; skúšky materiálov; vypracovanie stavebných výkresov; štúdie technických projektov, projektová činnosť; technická
kontrola automobilov; technický výskum; skúšanie textilu; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre zákazníkov); tvorba softvéru; údržba
počítačového softvéru; urbanistické plánovanie;
určovanie kvality vlny; vedecké laboratórne služby; vedecký výskum; biologický výskum; stro-
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jársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov; vytváranie oblakov; výzdoba interiérov; zememeračstvo.
45 - Adopčné agentúry; advokátske služby; svadobné agentúry; arbitrážne služby; spravovanie
autorských práv; kontrola batožiny z bezpečnostných dôvodov; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; prenájom bezpečnostných schránok; obývanie
bytov a domov počas neprítomnosti majiteľov;
civilná ochrana; detektívne kancelárie; opatrovanie detí doma; opatrovanie domácich zvierat doma; registrácia doménových mien; poradenstvo
v oblasti práv duševného vlastníctva; služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva; genealogický výskum; hasenie požiarov; prenájom hasiacich prístrojov; zostavovanie horoskopov; služby
krematória; licencie na počítačové programy (právne služby); mediačné služby; monitorovanie poplašných a bezpečnostných zariadení; pátranie po
nezvestných osobách; nočné stráženie; požičiavanie oblekov a večerných šiat; organizovanie
náboženských obradov; osobní strážcovia; pátranie po minulosti osôb; otváranie bezpečnostných
zámkov; pátranie po stratených osobách; plánovanie a príprava svadobných obradov; pohrebné
služby; pohreby; požičiavanie oblečenia; požičiavanie odevov; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; právny výskum; prehliadky
tovární z bezpečnostných dôvodov; prenájom
protipožiarnych alarmov; služby rozhodcovských
súdov; sprevádzanie do spoločnosti; straty a nálezy; zoznamovacie služby.

(540)

(591) zelená, modrá (pantone 369, 288)
(731) RIGHT POWER, a.s., M. R. Štefánika 3570/129,
010 01 Žilina, SK;
(740) Krnáč Michal, JUDr., Žilina, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1219-2013
15.7.2013
9, 28
9 - Prístroje na spracovanie dát; operačné systémy; nahrané programy; monitory; navigačné prístroje; satelitné navigačné prístroje; meracie prístroje; zememeračské prístroje; prístroje na zaznamenávanie času.
28 - Modely; príslušenstvo k modelom; náhradné
diely k modelom.

(540)

(731) Pelikán Daniel, Na Vyhlídce 795, 533 04 Sezemice, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1316-2013
26.7.2013
20, 24, 35
20 - Nábytok; zrkadlá; rámy na obrazy.
24 - Textilné výrobky: posteľná bielizeň, páperové periny a paplóny.
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými
v triedach 20 a 24 tohto zoznamu.

(540) HOLLEX
(731) HOLLEX SLOVAKIA, s.r.o., Grösslingova 69,
811 09 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

1393-2013
2.8.2013
35, 41
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia.
41 - Orchestre; organizovanie a vedenie koncertov.

SLOWAKISCHES
KAMMERORCHESTER

(731) Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava, SK;
(740) Švec Milan, JUDr., Bratislava, SK;

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

1454-2013
9.8.2013
3, 8, 16, 35
3 - Mydlá; kozmetické krémy pre ľudí; kozmetické krémy; bieliace prípravky na kozmetické
účely; voňavkárske výrobky; éterické oleje; kozmetické prípravky; kozmetické potreby; kozmetické ceruzky; čistiace mlieka na toaletné účely;
čistiace prípravky; depilačné prípravky; osobné
dezodoranty; prípravky proti poteniu; prípravky
na holenie; vody po holení; kolínske vody; toaletné vody; opaľovacie kozmetické prípravky;
kozmetické prípravky na zoštíhlenie; kozmetické
prípravky proti celulitíde; kozmetické prípravky
do kúpeľa; kúpeľové soli s výnimkou soli na liečebné účely; laky na vlasy; parfumy; lesky na pery; balzamy na pery (nie na lekárske účely); prípravky na líčenie; líčidlá; mandľové mlieko na
kozmetické účely; mandľové mydlo; mandľový
olej; kozmetické masky; tampóny z vaty na kozmetické použitie; vata a vatové tyčinky na kozmetické účely; kozmetické taštičky; vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov a ústnej dutiny; prípravky na ošetrovanie zubov a ústnej dutiny (nie na lekárske účely); prípravky na dezinfekciu zubov a ústnej dutiny (nie na hygienické
účely); leštiace prípravky na zubné protézy; gély
na bielenie zubov; zubné pasty; ústne vody nie na
lekárske účely; čistiace a leštiace prípravky na
umelý chrup; šumivé tablety na čistenie umelého
chrupu; obrúsky napustené pleťovými vodami;
pleťové mlieka a vody na kozmetické účely; sprchové gély (kozmetika); telové šampóny; toaletné prípravky; éterické esenciálne oleje; šampóny
na vlasy; tužidlá na vlasy; balzamy na vlasy (nie
na lekárske účely); vlasové toniká (nie na lekárske účely); krémy a vosky na vlasy (kozmetika);
kozmetické prípravky na farbenie, odfarbovanie
a úpravu vlasov; kozmetické farby; prípravky
proti poteniu nôh; kozmetické prípravky na sta-
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rostlivosť o nechty; laky na nechty na kozmetické účely; podkladové laky na nechty; vrchné laky
na nechty; balzamy na nechty (nie na lekárske
účely); nechtové kondicionéry; leštiace prípravky
na nechty; nechtové kozmetické prípravky; pemza; toaletné prípravky na starostlivosť o nechty;
parafínové zábaly na nechty (nie na lekárske účely); gázové vankúšiky na nechty (nie na lekárske
účely); podložky na ruky pri modelácii a úprave
nechtov (nie ako kozmetické pomôcky); UV gély
na nechty; stavebné a modelovacie UV gély na
nechty; vrchné a lesklé UV gély na nechty; podkladové UV gély na nechty; jednofázové UV gély na nechty; farebné a biele UV gély na nechty;
UV gély na prírodné nechty; gélové laky na
nechty; UV gély na nechty na nohách; kozmetické prípravky na ošetrovanie nechtov; odlakovače
na nechty; oleje na nechty (nie na lekárske účely); oleje na kožu okolo nechtov (nie na lekárske
účely); ozdobné nálepky a iné ozdoby na nechty;
lepidlá na pripevňovanie umelých nechtov; umelé nechty na kozmetické účely; lepidlá na spevňovanie nechtov (kozmetika); kozmetické mlieka
na spevňovanie nechtov; prípravky na základnú
vrstvu na nechty (kozmetické prípravky); kozmetické krémy na nechty; gély na nechty; trblietavé
nalepovacie ozdoby na nechty; kozmetické prípravky na spevňovanie nechtov; kozmetické prípravky na odstraňovanie laku na nechty; špičky
na nechty (kozmetické ozdoby); prášky na tvarovanie nechtových špičiek (kozmetické prípravky); lepidlá na pripevňovanie gélových nechtov;
lepidlá na nalepenie špičky (kozmetickej ozdoby)
na prírodné nechty; kozmetické prípravky na gélové nechty; odmasťovacie prípravky s výnimkou
prípravkov na použitie vo výrobnom procese; abrazívne prípravky; kozmetické prípravky na starostlivosť o ruky; kozmetické prípravky na revitalizáciu kože okolo nechtov; základné nátery na
nechty (kozmetické prípravky); štetce na nechty
(nie ako kozmetické pomôcky).
8 - Elektrické manikúrové a pedikúrové súpravy;
ručné náradie a ručné nástroje na manikúru a pedikúru; pilníky na nechty; nožnice na nechty;
klieštiky na nechty; nástroje na ošetrenie záderov
okolo nechtov (nástroje na manikúru a pedikúru);
nožíky na manikúru a pedikúru; bloky na nechty
(nástroje na manikúru a pedikúru); tabuľové nožnice na nechty; elektrické a neelektrické nožničky na nechty; manikúrové nožničky na nechty;
sklenené pilníky na nechty; brúsne nástroje na nechty (nástroje na manikúru a pedikúru); elektrické
pilníky na nechty; elektrické a neelektrické leštičky na nechty; leštičky na nechty na použitie pri
manikúre; olejové leštičky na nechty; nástroje na
zmäkčovanie kože okolo nechtov (nástroje na
manikúru a pedikúru); kliešte na nechty (ručné
nástroje); elektrické alebo neelektrické kliešte na
nechty; gilotíny (kliešte) na nechty (nástroje na
manikúru a pedikúru); hroty na miešanie UV gélu (nástroje na manikúru a pedikúru); hroty na
nechty (nástroje na manikúru a pedikúru); hroty
na zdobenie nechtov (nástroje na manikúru a pedikúru); pinzety; pinzety na ornamenty; kopýtka
na orezávanie a zatláčanie kože v okolí nechtov
(nástroje na manikúru a pedikúru); nástroje na
zatláčanie kože v okolí nechtov (nástroje na ma-
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nikúru a pedikúru); dlátka na zatláčanie kože
v okolí nechtov (nástroje na manikúru a pedikúru); priebojníky; manikúrové súpravy.
16 - Albumy; baliaci papier; baliace plastové fólie; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy;
brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na
balenie); časopisy (periodiká); etikety s výnimkou textilných; fotografie; grafické zobrazenia;
grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; papierové
knihy; knihy; lepenkové alebo papierové škatule;
lepenkové alebo papierové obaly na kozmetiku
a drogériový tovar; drevitá lepenka (papiernický
tovar); nálepky na kancelárske použitie alebo pre
domácnosť; leporelá; mapy; obálky (papiernický
tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické a neperiodické publikácie; plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule
z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; papierové
alebo plastové vrecia na balenie; papierové alebo
plastové vrecká na balenie; propagačné predmety
z papiera alebo z plastických hmôt patriace do
tejto triedy, a to kalendáre, letáky, návody na použitie, plagáty, ceruzky, perá, kancelárske svorky; štetce.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment
a podnikové poradenstvo; obchodná správa; obchodná administratíva; poradenstvo v obchodnej
činnosti; obchodný alebo podnikateľský prieskum; podpora predaja pre tretie osoby; vzťahy
s verejnosťou (public relations); prezentácia tovarov a služieb v komunikačných médiách pre
maloobchod a veľkoobchod; rozširovanie reklamných materiálov; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 3, 8
a 16 tohto zoznamu poskytované aj prostredníctvom internetu; online reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; reklamná a propagačná činnosť; marketing; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo inzertných oznamov; analýzy nákladov; rozširovanie vzoriek tovarov; maloobchodné a veľkoobchodné služby s UV gélmi na
nechty, lakmi na nechty, balzamami na nechty,
nechtovými kondicionérmi, leštiacimi prípravkami na nechty, nechtovými prípravkami, pemzou, toaletnými potrebami, kvapalinami na starostlivosť o nechty, parafínovými zábalmi na nechty, umelými nechtami, ošetrovacími prípravkami
na nechty, odlakovačmi na nechty, olejmi na
nechty, olejmi na kožu okolo nechtov, ozdobnými nálepkami a inými ozdobami na nechty, prípravkami na leštenie nechtov, lepidlami na pripevňovanie umelých nechtov, lepidlami na spevňovanie nechtov, kozmetickými mliekami na
spevňovanie nechtov, prípravkami na základnú
vrstvu na nechty, krémami na nechty, trblietavými nalepovacími ozdobami na nechty, prípravkami na spevňovanie nechtov, kozmetickými
prípravky na odstraňovanie laku na nechty, špičkami na nechty, práškami na tvarovanie nechtových špičiek, lepidlami na gélové nechty, lepidlami na nalepenie špičky na prírodné nechty, prípravkami na gélové nechty, odmasťovacími a abrazívnymi prípravkami, prípravkami na starostlivosť o ruky, prípravkami na revitalizáciu kože
okolo nechtov; sprostredkovanie obchodu s to-
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varmi uvedenými v triedach 3, 8 a 16 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby
s tovarmi uvedenými v triedach 3, 8 a 16 tohto
zoznamu poskytované prostredníctvom katalógu.

(540) PAPILIO
(731) Jaga Shop s. r. o., Čiernovodská 11, 821 07 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

1489-2013
15.8.2013
4, 35, 37, 43
4 - Motorové palivá, pohonné hmoty; benzín;
motorová nafta; palivový olej; motorové oleje;
priemyselné oleje; priemyselné tuky; mazacie oleje; mazadlá; mazacie tuky; prchavé pohonné zmesi; pohonné látky; palivové zmesi do karburátorov; aditíva do motorových palív s výnimkou
chemikálií; palivá na báze alkoholu; etanol (palivo); palivové plyny; generátorový plyn; plynový
olej; horľavé oleje; protišmykové prípravky na
hnacie remene; repkový olej na priemyselné účely; minerálne palivá; ropa surová alebo rafinovaná; tuhý plyn (palivo); xylén; elektrická energia;
prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; svietiace materiály; sviečky a knôty
na svietenie.
35 - Maloobchodná činnosť čerpacích staníc pohonných hmôt; maloobchodná a veľkoobchodná
činnosť s palivami, mazivami, s povinnou a doplnkovou výbavou vozidiel, so súčasťami vozidiel, s autopríslušenstvom, autodoplnkami, autokozmetikou, s časopismi a inými periodikami, cestnými mapami, diaľničnými nálepkami, s rýchlym občerstvením najmä s plnenými bagetami,
sendvičmi, obloženými chlebíčkami, koláčmi, cukrovinkami a chuťovkami, hotovými jedlami (vrátane polievok a vývarov), zmrzlinou, kávou, nealkoholickými a alkoholickými nápojmi, hračkami a so stieracími žrebmi na lotériové hry; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarmi
uvedenými v triede 4 tohto zoznamu; zhromažďovanie rozličných výrobkov, najmä uvedených
výrobkov, pre tretie osoby (okrem dopravy)
s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto
výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to
prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo
prostredníctvom telenákupu; organizácia spotrebiteľských súťaží reklamného charakteru zameraných najmä na podporu predaja; vyhlasovanie
výsledkov súťaží reklamného alebo obchodného
charakteru zameraných najmä na podporu predaja; spotrebiteľská anketa; podpora predaja tovarov a služieb pre tretie osoby predovšetkým
prostredníctvom propagovania a distribúcie kupónov alebo kariet na uplatnenie zľavy; sprostredkovanie obchodu s palivami a mazivami;
obchodné riadenie čerpacích staníc (pre tretie
osoby); reklama; online reklama na počítačovej
komunikačnej sieti, najmä reklama čerpacích staníc; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; nábor zamestnancov;

správa počítačových súborov; štatistické kompilácie; vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch pre zákazníkov; obchodné informácie
a rady spotrebiteľom v oblasti pohonných hmôt
a mazív; služby porovnávania cien; vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; prenájom reklamných plôch, najmä reklamných plôch na čerpacích staniciach; podpora predaja (pre tretie
osoby); rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);
predvádzanie tovaru; služby outsourcingu; prenájom predajných automatov; obchodná administratíva; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 37 a 43 tohto zoznamu; poskytovanie rád
a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty,
SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo
verbálne.
37 - Inštalácia, montáž a opravy čerpacích staníc
a technológií v automobilovom a petrolejárskom
priemysle; poradenská činnosť v oblasti inštalácie a servisu v automobilovom a petrolejárskom
priemysle; montáž a opravy čerpacej techniky; opravy púmp a čerpadiel; dopĺňanie paliva do pozemných vozidiel (tankovanie); služby čerpacích
staníc patriace do tejto triedy; umývanie dopravných prostriedkov; tlakové umývanie automobilov; leštenie vozidiel; mazanie vozidiel; čistenie
automobilov; čistenie interiérov vozidiel; protihrdzová úprava; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; prenájom čistiacich a umývacích
strojov a zariadení na umývanie automobilov; inštalácia a opravy výdajných stojanov pohonných
hmôt pre čerpacie stanice; inštalácia a opravy
dobíjacích stojanov pre elektromobily; inštalácia
a opravy bezpečnostných systémov a kamier pre
čerpacie stanice; opravy potrubí; opravy plynových nádrží; protektorovanie pneumatík; vulkanizovanie pneumatík (oprava); výmena pneumatík;
vyvažovanie pneumatík; nastavovanie dopravných prostriedkov (služby autoservisov); autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie); informácie o opravách vozidiel; údržba a opravy motorových vozidiel; čalúnenie a čalúnnické opravy
interiérov v dopravných prostriedkoch; oprava
opotrebovaných alebo poškodených motorov; inštalácia a opravy zabezpečovacích zariadení proti
odcudzeniu vozidiel; montáž a demontáž častí
a súčastí motorových vozidiel; montáž a demontáž autopríslušenstva; stavebníctvo (stavebná činnosť); výstavba priemyselných budov; výstavba
čerpacích staníc; výstavba podzemných nádrží;
stavebný dozor; klampiarstvo a inštalatérstvo; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
43 - Bufety (rýchle občerstvenie); kaviarne; samoobslužné reštaurácie; reštaurácie (jedálne); jedálne a závodné jedálne; motely; penzióny; hotelierske služby; poskytovanie prechodného ubytovania; prenájom prechodného ubytovania; hotelierske služby, služby barov, poskytovanie hotelového ubytovania, služby motelov, penziónov;
rezervácia prechodného ubytovania; rezervácia
hotelov; rezervácia penziónov; prenájom prenosných stavieb; prenájom prístrojov na varenie
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a pečenie; príprava a dodávka jedál objednávku
do domu; stravovacie služby; služby prechodného ubytovania; poskytovanie rád a informácií
o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
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(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami.
38 - Poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
44 - Zdravotné poradenstvo; služby optikov; navrhovanie vhodných kontaktných šošoviek.

(540)

(540) VašeŠošovky
(731) Maternia s.r.o., Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, CZ;
(591) zelená, biela
(731) OLIVA group s.r.o., Beskydská 9, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
10 (511)
(511)

1548-2013
27.8.2013
O-502215
27.2.2013
CZ
2, 19, 40
2 - Prírodné živice (surovina); farby; nátery; laky;
farbivá; moridlá; ochranné pásky proti korózii.
19 - Kameň; stavebný kameň; kamenina pre stavebníctvo; prírodné kameniny; kamenárske výrobky; kamenouhoľný decht; náhrobné kamene;
stavebné materiály (nekovové); nekovové schodisko; nekovové debnenie; kamienkový 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.
40 - Spracovanie materiálov; spracovanie kameňa; spracovanie chemických a kamenných materiálov; povrchová úprava betónu kamennou drvinou.

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

1577-2013
2.9.2013
5, 9, 35, 38, 44
5 - Čistiace prípravky na kontaktné šošovky; roztoky na kontaktné šošovky; kvapky do očí; prípravky na čistenie kontaktných šošoviek; prípravky na dezinfekciu kontaktných šošoviek; roztoky na dezinfekciu kontaktných šošoviek; roztoky na neutralizáciu kontaktných šošoviek; roztoky na preplachovanie kontaktných šošoviek;
roztoky na sterilizáciu kontaktných šošoviek.
9 - Kontaktné šošovky; puzdrá na kontaktné šošovky; puzdrá na šošovky; polotovary na výrobu
kontaktných šošoviek.
35 - Podpora predaja online na počítačových sieťach a internete pre tretie osoby; online reklama
na počítačovej komunikačnej sieti; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami.
38 - Poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
44 - Zdravotné poradenstvo; služby optikov; navrhovanie vhodných kontaktných šošoviek.

(540)

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

1576-2013
2.9.2013
5, 9, 35, 38, 44
5 - Čistiace prípravky na kontaktné šošovky; roztoky na kontaktné šošovky; kvapky do očí; prípravky na čistenie kontaktných šošoviek; prípravky na dezinfekciu kontaktných šošoviek; roztoky na dezinfekciu kontaktných šošoviek; roztoky na neutralizáciu kontaktných šošoviek; roztoky na preplachovanie kontaktných šošoviek;
roztoky na sterilizáciu kontaktných šošoviek.
9 - Kontaktné šošovky; puzdrá na kontaktné šošovky; puzdrá na šošovky; polotovary na výrobu
kontaktných šošoviek.
35 - Podpora predaja online na počítačových sieťach a internete pre tretie osoby; online reklama
na počítačovej komunikačnej sieti; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom

(591) modrá, sivá
(731) Maternia s.r.o., Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, CZ;

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

1609-2013
5.9.2013
35, 38, 41
35 - Reklamné služby; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách a v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch;
televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov a materiálov;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie reklamných textov a materiálov; obchodný
manažment; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; prezentácia výrobkov a služieb v komunikačných médiách pre maloobchod;
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organizovanie reklamných hier na propagáciu
predaja; vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie; poradenské a informačné
služby v oblasti uvedených služieb v triede 35.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie; terestriálne televízne a rozhlasové vysielanie; komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu,
rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných
telefónov; telekomunikačné služby; poskytovanie
telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných
kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na
diskusiu na internete; prenos a šírenie správ, informácií, publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí a internetu;
spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov na
prenos správ; audiotextové telekomunikačné
služby; poradenské a informačné služby v oblasti
uvedených služieb v triede 38.
41 - Tvorba televíznych a rozhlasových programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; tvorba hudobných programov; hudobné skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávacie služby; organizovanie vedomostných, športových, zábavných a hudobných
súťaží; zábavné služby; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby poskytované v prázdninových táboroch (zábava); fitnes kluby; výchovno-zábavné klubové služby; vydávanie kníh,
časopisov, novín a iných periodických publikácií
(okrem reklamných); organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení a konferencií; organizovanie živých seminárov, kongresov, školení
a konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenia;
filmová, divadelná a hudobná tvorba; služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo
iných predstavení; služby agentúr sprostredkúvajúcich divadelných, koncertných a varietných
umelcov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; tvorba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľské služby
s výnimkou vydávania reklamných materiálov;
zverejňovanie a vydávanie textov (okrem reklamných); poskytovanie elektronických publikácií
online (bez možnosti kopírovania); vydávanie
a zverejňovanie elektronických publikácií (okrem
reklamných); elektronická edičná činnosť (DTP
služby); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; pózovanie modelov výtvarným
umelcom; kempingové služby spojené so športovým programom; telesné cvičenie; zábavné služby nočných klubov; online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); informácie
o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy a rekreácie; zverejňovanie informácií, správ
a noviniek z oblasti šoubiznisu; prekladateľské
služby; prenájom dekorácií; služby pre oddych
a rekreáciu; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, premietačiek, televíznych

prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom športového výstroja
(s výnimkou dopravných prostriedkov); reportérske služby; poradenstvo pri voľbe povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); organizovanie lotérií a stávkových hier; poradenské
a informačné služby v oblasti uvedených služieb
v triede 41; všetky uvedené služby poskytované
aj prostredníctvom internetu, online a prostredníctvom interaktívnych počítačových služieb.
(540)

(731) Píšová Veronika, Zbehy 341, 951 42 Nitra, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1700-2013
17.9.2013
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 zariadenie na filmy; gramofónové platne; prístroje na strihanie kinofilmov; magnetické média; 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; 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; reklama online na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklamné materiály (vydávanie a aktualizovanie); rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné
služby; uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; spracovanie textov; televízna reklama; predplatné telekomunikačné služby.
38 - Vysielanie káblovej televízie; rozhlasové
vysielanie; poskytovanie telekomunikačných ka-
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nálov na telenákupy; prenos signálu prostredníctvom satelitu; televízne vysielanie; tlačové kancelárie.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); filmy (prenájom); 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 štúdii;
výroba rozhlasových a televíznych programov;
organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; televízna zábava; vydávanie kníh a časopisov
online v elektronickej forme; zábava; zvukové
nahrávacie zariadenia (prenájom).
(540) SENZI
(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)

1704-2013
18.9.2013
9, 16, 25, 26, 35, 40, 41, 42, 43, 45
9 - CD disky, DVD disky, magnetické a optické
nosiče údajov, záznamové disky; videokazety;
počítače; počítačové súčasti a programy; periférne zariadenia k počítačom; počítačový softvér;
počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete; zariadenia a prístroje na prenos, záznam
alebo reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu
elektrického prúdu; prístroje a nástroje fotografické, kinematografické, optické, signalizačné,
kontrolné, záchranné.
16 - 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; kalendáre a diáre; poznámkové zošity; príručky; prospekty; noviny; obežníky; publikácie; papierové
vlajky; papierové zástavky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie potreby; papiernický tovar; obálky; obaly;
nálepky; netextilné etikety; kancelárske potreby
s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske
potreby použité ako reklamné 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; grafické reprodukcie; rytiny; plastové fólie na balenie; formuláre; formuláre na zmluvy a podania; paragóny; predmety z kartónu; lepiace štítky; lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; spisové obaly;
stolové prestieranie z papiera; papierové servítky; papierové utierky; vrecia a vrecká z papiera
alebo plastových materiálov; vzory na výrobu
odevov.
25 - Odevy; obuv a pokrývky hlavy; konfekcia
(odevy); oblečenie; detská obuv; vysoká obuv;
pracovná obuv patriaca do tejto triedy; papuče;
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spodná bielizeň; bundy; boa (kožušinová ozdoba
alebo ozdoba z peria na ovinutie okolo krku);
body (spodná bielizeň); športové dresy; cylindre
(pánske klobúky); čelenky (oblečenie); čiapky;
chrániče uší ako pokrývka hlavy; goliere; kabáty;
kapucne; klobúky; kombiné; kombinézy ako oblečenie; korzety; kostýmy; obleky; košele; kožušiny ako oblečenie; krátke kabátiky; peleríny;
krátke kabáty s kapucňou; kravaty; kúpacie plášte; manžety ako časti odevov; náprsenky; saká;
nohavice; opasky; pančuchy; pančuškové nohavice; pánske spodky; plášte; plavky; plážová obuv;
plážové oblečenie; obuv a plášte na kúpanie; pleteniny ako oblečenie; oblečenie z imitácie kože;
podprsenky; ponožky; pracovné plášte; pulóvre;
pyžamá; rukavice (časť oblečenia); spodničky;
sukne; šály; šaty; šatky; šerpy; tielka; potníky (športové oblečenie); tričká; dresy; vesty; uniformy;
vrchné ošatenie; zástery; závoje; zvrchníky; župany; vrecká na odevy; maškarné kostýmy; šilty
na pokrývky hlavy; celé topánky; galoše; gamaše; podpätky; sandále; dreváky; šnurovacie topánky; športová obuv; kožené rukavice; kovové
časti na obuv; pletené svetre.
26 - Značky na odevy, šatstvo a bielizeň; bordúry, lemy, obruby na odevy; odznaky na odevy nie
z drahých kovov; ozdobné brošne; ozdobné spony; ozdoby na šaty; ozdoby na obuv a klobúky
nie z drahých kovov; umelé kvety; pracky opaskov; pásky na rukávy; nažehľovacie ozdoby textilných výrobkov.
35 - 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; 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; kancelárske práce; automatizované
spracovanie dát; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; písanie a uverejňovanie reklamných textov; príprava inzertných stĺpcov; rozširovanie vzoriek tovarov; grafická úprava tlačovín
na reklamné účely; prenájom reklamných plôch;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamného času
vo všetkých komunikačných médiách; rozhlasová
reklama a televízna reklama vrátane jej produkcie; vzťahy s verejnosťou (public relations); merchandising; vyhľadávanie sponzorov; služby outsourcingu; štatistické kompilácie; organizovanie
obchodných akcií na propagačné účely; marke-

142

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
tingové štúdie; prieskum vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; hospodárske a ekonomické predpovede;
lobistické služby zamerané na rozvoj podnikania
a obchodu; vydávanie a rozširovanie reklamných
materiálov; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom; štatistické informácie; služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov; zbieranie údajov do počítačových databáz;
vedenie kartoték v počítači; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov;
služby porovnávania cien; služby ako záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systemizácia
písomných oznámení a záznamov; kompilácia
matematických alebo štatistických údajov; prepisovanie; vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre zákazníkov); zbieranie, zhromažďovanie a zoraďovanie údajov do počítačových
databáz; organizovanie filmových a hudobných
veľtrhov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; distribúcia tovarov a tlačovín na reklamné
účely; poskytovanie informácií pomocou globálnej počítačovej siete v uvedených oblastiach; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu; obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach
35, 40, 41, 42 a 45 tohto zoznamu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi v triede 16 a 25; obchodné sprostredkovanie vydavateľských služieb; obchodné sprostredkovanie služieb zastupovania vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa
patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok,
priemyselných vzorov, označení pôvodu a topografií v zahraničí; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, CD a DVD
diskami; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
40 - Tlač, tlačenie; vyšívanie; tlačenie vzorov;
úprava textilných látok; farbenie textílií; fototlač.
41 - Vydavateľská činnosť zameraná na vydávanie periodických a neperiodických publikácií,
najmä kníh, brožúr, ročeniek, spoločenských, zábavných, vzdelávacích a odborných časopisov,
novín, magazínov 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 (s výnimkou produkcie reklamných filmov a reklamnej
hudby); vydávanie kníh, časopisov, periodík, brožúr, ročeniek, katalógov; edičná a publikačná činnosť vrátane nahrávania zvukových a zvukovoobrazových nosičov a programov na 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
a poradenské služby v odbore vydavateľskej činnosti; vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových; online vydávanie kníh a časo-

pisov v elektronickej forme; vzdelávanie, školenia, vyučovanie; služby v oblasti estrád, zábavy
a kultúrnych podujatí; služby na verejnú prezentáciu umeleckých a literárnych diel na kultúrny
alebo vzdelávací účel; fotografovanie; filmová
a fotografická tvorba; informácie o vzdelávaní
a možnostiach zábavy; služby nahrávacích štúdií;
organizovanie a vedenie kongresov, konferencií,
seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, súťaží krásy, živých vystúpení;
zverejňovanie textov iných ako reklamných;
knižnice; výroba rozhlasových alebo televíznych
programov; filmová tvorba; zábava; pobavenie;
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); produkcia filmov a hudby (s výnimkou produkcie reklamných filmov a reklamnej hudby);
kultúrna, výchovná a zábavná činnosť; spoločenská činnosť v oblasti zábavy, kultúry a športu;
služby televíznych štúdií; služby hudobných nahrávacích štúdií; dabing; filmový strih (kinematografia); tvorba rozhlasových, televíznych a filmových programov; organizovanie a usporadúvanie zábavných, súťažných, športových, kultúrnych a spoločenských akcií okrem akcií na reklamné účely; organizovanie filmových a hudobných podujatí a festivalov; filmový a hudobný
klub pre divákov a deti; požičiavanie a prenájom
nosičov audiovizuálnych záznamov; služby umeleckej agentúry patriace do tejto triedy; prekladateľské služby; poskytovanie informácií v oblasti
filmu, hudby, vzdelávania a zábavy; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); posudzovanie a certifikácia
systémov manažérstva; systémy kvality a systémy manažérstva kvality a ich zavádzanie do
podnikov a prevádzok; kontrola kvality; poradenské služby v oblasti riadenia kvality, pomoc pri
riadení kvality; expertízy ako inžinierske činnosti; certifikácie, skúšobníctvo, normalizačné služby; grafický a priemyselný dizajn; vytváranie
a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov; hosťovanie na počítačových stránkach; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií
počítačových programov; navrhovanie (priemyselný dizajn); umelecký dizajn; opravy a aktualizovanie počítačových programov; počítačové programovanie; prenájom počítačov a počítačového
softvéru; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
43 - Reštauračné a kaviarenské služby; služby
ponúkané osobami alebo podnikmi, ktorých cieľom je príprava potravín alebo nápojov na konzumáciu, ako aj služby ponúkajúce ubytovanie,
nocľah, prístrešok v hoteli; penzióny alebo iné
zariadenia zabezpečujúce dočasné ubytovanie;
prechodné ubytovanie; bufety (rýchle občerstvenie); jedálne a závodné jedálne; hotelierske služby; služby barov; poskytovanie hotelového ubytovania; služby motelov, penziónov; prenájom prechodného ubytovania; rezervácia prechodného
ubytovania; rezervácia penziónov a hotelov; pos-
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kytovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
45 - Právne služby poskytované jednotlivcom,
združeniam, organizáciám a podnikom; online
služby sociálnych sietí; spravovanie autorských
práv; sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva; služby komerčných právnikov; registrácia doménových mien; bezpečnostné služby na
ochranu osôb a majetku; konzultačné a poradenské služby v oblasti priemyselných práv a duševného vlastníctva; licencie na práva duševného
vlastníctva; odborné poradenstvo v oblasti autorských práv; odborné poradenstvo v oblasti dizajnov; odborné poradenstvo v oblasti registrácie
doménových mien a domén; odborné poradenstvo v oblasti nekalej súťaže; odborné poradenstvo v oblasti ochranných známok; odborné poradenstvo v oblasti označení pôvodu výrobkov;
odborné poradenstvo v oblasti patentov; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva;
odborné poradenstvo v oblasti prevodov, licencií,
záložných práv na práva priemyselného vlastníctva; odborné poradenstvo v oblasti riešenia sporov týkajúcich sa porušovania práv z priemyselného vlastníctva; odborné poradenstvo v oblasti
úžitkových vzorov; poskytovanie informácií pomocou globálnej počítačovej siete v uvedených
oblastiach; súdnoznalecké posudky odboru priemyselné vlastníctvo netýkajúce sa oceňovania
priemyselných práv; pomoc pri registrácii priemyselných práv na regionálnej i medzinárodnej
úrovni; služby v oblasti priemyselného a duševného vlastníctva; zastupovanie vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok, priemyselných vzorov,
označení pôvodu, topografií, licencií a porušovania práv týkajúcich sa priemyselného vlastníctva;
odborná pomoc pri riešení sporov z porušovania
práv z priemyselného vlastníctva; služby zastupovania vo všetkých oblastiach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva; odborné poradenstvo v oblasti priemyselného vlastníctva; odborné poradenstvo v oblasti licencií; odborné poradenstvo
a zastupovanie vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa registrácie odrôd rastlín a plemien zvierat; rešeršné služby v oblasti duševného vlastníctva a priemyselných práv; právne služby; poradenstvo v oblasti ľudských práv; právne poradenstvo a právny výskum; lobistické služby na
politické účely; právne štúdie a prieskumy; advokátske služby; poskytovanie uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.

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

(540) MARTIN JAKUBEC
(731) Jakubec Martin, PhDr., Skalická cesta 7, 831 02
Bratislava, SK;
(210) 1731-2013
(220) 20.9.2013
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1755-2013
24.9.2013
3, 5, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 35, 39, 41, 43
3 - Kozmetické prípravky.
5 - Hygienické prípravky; lubrikačné gély; hygienické potreby.
9 - Nosiče digitálnych záznamov, a to audiokazety, videokazety, kompaktné disky, DVD disky;
multimediálne aplikácie (počítačový softvér); 3D
animácie (počítačový softvér); elektronické katalógy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); programy pre internetové vyhľadávače a portály (počítačový softvér).
10 - Erotické pomôcky; masážne prístroje; vibromasážne prístroje; nafukovacie panny; prezervatívy; umelé končatiny; erotické hračky (erotické pomôcky).
14 - Drahé kovy a ich zliatiny; erotické šperky.
16 - Papiernický tovar; periodické a neperiodické
publikácie (tlačoviny); brožúry; fotografie (tlačoviny); informačné produkty na papierových
nosičoch; letáky; plagáty; dáta a databázy na papierových nosičoch; tlačené manuály; reklamné,
propagačné a úžitkové výrobky z papiera, a to
pohľadnice, listový papier, obálky, blahoželania,
kalendáre, samolepky a obtlačky.
18 - Biče; obojky s výnimkou protiparazitických;
kožené putá; kožené remene.
20 - Sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov;
sošky (figúrky) z dreva, vosku, sadry alebo plastov; reklamné nafukovacie predmety.
25 - Odevy; obuv; spodná bielizeň; erotické pančuchy.
28 - Hry; hračky; nafukovacie hračky; zábavné
predmety na oklamanie (hračky).
35 - Propagačné služby; reklama; predvádzanie
tovaru; rozširovanie vzoriek tovarov; pomoc pri
riadení obchodnej činnosti; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach 3, 9, 10,
14, 16, 18, 20, 25 a 28 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 3,
9, 10, 14, 16, 18, 20, 25 a 28 tohto zoznamu;
prieskum trhu a verejnej mienky; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach 3, 9,
10, 14, 16, 18, 20, 25 a 28 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 39, 41 a 43 tohto zoznamu; obchodné
sprostredkovanie služieb v oblasti dopravy.
39 - Prenájom dopravných prostriedkov.
41 - Prenájom audiovizuálnych nahrávok; služby
videopožičovní (požičiavanie videopások); vydavateľské služby (s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových textov); organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (s výnimkou
podujatí na reklamné a propagačné účely); mimoškolské vzdelávacie služby.
43 - Stravovacie služby; bufety (rýchle občerstvenie); jedálne, samoobslužné reštaurácie; prenájom
prednáškových sál; prenájom prechodného ubytovania; penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania.

(540)

(540) VENTANITA
(731) Přikryl Tomáš, Halenkov 714, 756 03 Halenkov,
CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(591) ružová, čierna

144

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)

(731) Růžový slon s.r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

1767-2013
25.9.2013
41, 44
41 - Koučovanie (školenia); kurzy telesného cvičenia; vydávanie kníh.
44 - Terapeutické služby; masáže; fyzioterapia.

(540) Reflex walking
(731) MInergy, s.r.o., Zámocká 30/32, 811 01 Bratislava, SK; Cholvadt Michal, Nová 303, 032 03 Liptovský Ján, SK;

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

1805-2013
30.9.2013
6, 9, 35, 37, 40, 42
6 - Kovové konzoly; kovové podpery; kovové
podpery pre stavebníctvo; kovové schránky; kovové škatule; oceľové stavebné konštrukcie; oceľové stožiare; kovové stĺpy elektrického vedenia;
kovové stĺpy pre stavebníctvo; kovové tyče; kovové tyče na rozvod káblov; kovové kontrolné
ventily, nie ako časti strojov; kovové rošty; kovové podložky, lamely, tenké doštičky; kovové
káble s výnimkou elektrických; drôty z obyčajných kovov; drôty zo zliatin obyčajných kovov
okrem poistkových; kovové uväzovacie drôty;
spájkovací kovový drôt; kovové viazacie pásky;
kovové spojky a príchytky na káble a rúrky; kovové nity; kovové koncové svorky na laná; kovové kladky (nie časti strojov); kovové závesné
háky; háčiky (železiarsky tovar); visacie zámky;
kovové skoby; kľúče; kovové kolíky; kovové
skrutky; kovové matice; medené krúžky; kovové
objímky, prstence; západky; neizolovaný medený
drôt; meď (surovina alebo polotovar); plomby
(kovové pečate); kovové koľajnice; koľajnicové
spojky; kovové krúžky; kovové čapy; hrotnice;
nákovy; napínače na kovové drôty; kovové navíjacie cievky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc; ingoty z obyčajných kovov; kovové
bezpečnostné reťaze; kovové drenážne rúry; kovové rigoly; kovové dýzy; kovové signalizačné
panely s výnimkou svetelných a mechanických;
ferotitán; kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; liatina (surovina alebo polotovar); kovové kade; kovové poklopy; obaly z cínového
plechu; žiaruvzdorné kovové stavebné materiály;
obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové stavebné
materiály; prenosné kovové stavby; kovový materiál na železničné trate; zámočnícke výrobky
a drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry; bezpečnostné schránky; rudy.
9 - Odbočnice, odbočné skrinky (elektrotechnika); elektrické obvody (elektrina); rozvodné panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); elektrické rozvodné dosky; rozvodné transformátory;
uzemňovacie rozvodové zariadenia; elektrické
rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrina); spojovacie skrinky (elektrotechnika); svetelné alebo
mechanické signalizačné panely; skriňové rozvádzače (elektrina); zapojovacie tabule; spojovacie
skrinky (elektrotechnika); spojky elektrického ve-

denia; spojky na elektrické káble; svorky (elektrotechnika); materiály na elektrické vedenie (drôty, káble); polovodiče; sklo pokryté elektrickými
vodičmi; elektrické vodiče; elektrické káble; káble s optickými vláknami; koaxiálne káble; elektrické zdroje (transformátory); elektrické transformátory; transformátory na zvýšenie napätia; silnoprúdové a slaboprúdové zariadenia (elektrina);
merače elektrických strát; elektrické meracie zariadenia; tvárnicové vedenie (elektrina); vypínače; vysielače elektronických signálov; výtyčky
(meračské laty); zachytávače iskier, lapače iskier;
bleskozvody; elektronické kontrolné zariadenia;
bezpečnostné kontrolné zariadenia; bezpečnostné
kontrolné ventily; stroje a zariadenia na skúšanie
materiálu; elektrické spriahadlá; snímače dymu
(požiarne hlásiče); zástrčky, zásuvky (elektrické
kon-takty); značkovacie vlákna na elektrické drôty; poistkové drôty zo zliatiny kovov; snímače
(zariadenia na spracovanie údajov), skenery; meracie prístroje; meracie pomôcky; nabíjacie agregáty elektrických batérií; objímky elektrických
káblov; obmedzovače (elektrotechnika); elektrické odpory; kamery; videokamery; videorekordéry; videodispleje; počítače; počítačový softvér;
nosiče zvukovo-obrazových záznamov; CD a DVD
disky; programové vybavenie počítačov; zariadenia na spracovanie údajov; reklamné svetelné
tabule; svetelné modulárne reklamné panely; diaľkové ovládače; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; zosilňovače; 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, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy
mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov,
počítače; počítačové programy; hasiace prístroje.
35 - Kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov; reprografia dokumentov; spracovanie textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; odborné obchodné poradenstvo; správa počítačových súborov;
administratívne spracovanie obchodných objednávok; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie
údajov v počítačových databázach; obchodné
alebo podnikateľské informácie; veľkoobchodné
a maloobchodné služby s meracou a regulačnou
technikou, zabezpečovacou technikou, bleskozvodmi, s rozvodnými panelmi a skriňami a s ostatnými tovarmi uvedenými v triedach 6 a 9 tohto
zoznamu; zhromažďovanie rozličných výrobkov
(okrem dopravy), najmä uvedených tovarov s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to
prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo
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prostredníctvom telenákupu; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; grafické reklamné služby; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; marketingové štúdie;
podpora predaja pre tretie osoby; online reklama
na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné služby; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; aktualizovanie reklamných
materiálov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; vylepovanie plagátov; prenájom reklamných priestorov; prenájom
reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37, 40 a 42 tohto zoznamu;
poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu alebo verbálne.
37 - Dozor nad stavbami; stavebníctvo (stavebná
činnosť); inštalácia, údržba a opravy strojov; stavebné informácie; informácie o opravách; informácie o údržbe meracích a skúšobných prístrojov; utesňovanie stavieb; inštalovanie a opravy
elektrických spotrebičov a elektronických zariadení; inštalácia elektronických komunikačných
sieťových systémov; inštalácia počítačových systémov využívajúcich elektronické obvody v pevnej fáze; inštalácia, oprava a údržba meracej
a regulačnej techniky; inštalácia, oprava a údržba
elektromotorov; renovácia elektroinštalácie; inštalácia káblových rozvodov v kanceláriách pre
zariadenia na prenos dát; služby rozvodu elektrických káblov; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; inštalácie a opravy zabezpečovacej techniky; inštalácie a opravy kamerových
systémov; inštalácie a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov; protikorózna úprava; vykurovacie
zariadenia (montáž a opravy); oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie); precínovanie (opravy); údržba a opravy bezpečnostných
schránok; budovanie závodov a tovární; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; klampiarstvo a inštalatérstvo; murárske práce; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom
stavebných žeriavov; opravy elektrických vedení;
opravy elektrických generátorov; inštalácia elektrických generátorov; opravy a inštalácie prístrojov a zariadení na distribúciu a reguláciu elektriny; opravy a inštalácie bleskozvodov, trafostaníc,
rozvodových panelov, pultov a skríň; opravy
a inštalácie elektrických osvetľovacích zariadení;
poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu alebo verbálne.
40 - Montovanie na objednávku (pre tretie osoby); zváranie; spájkovanie; obrábanie kovov; obrusovanie; galvanizácia, elektrolytické pokovovanie; plátovanie, pokovovanie; konečná úprava
povrchov; cínovanie; chrómovanie; poniklovanie;
kadmiovanie; popúšťanie kovov; ohňovzdorná
impregnácia látok; leštenie trením; magnetizácia;
spracovanie odpadu; likvidácia odpadu; triedenie
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odpadu a recyklovateľného materiálu; informácie
o úprave a spracovaní materiálov; spracovanie
a úprava materiálov elektrolýzou; ohňovzdorná
úprava materiálov; elektroforetická povrchová
úprava materiálov; úprava a spracovanie (rekultivácia) materiálov z nebezpečných produktov;
prenájom generátorov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; analýzy počítačových systémov; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; inžinierske služby v oblasti navrhovania
elektronických systémov; kalibrácia elektronických zariadení; navrhovanie elektronických systémov; programovanie elektronických riadiacich
systémov; počítačové programovanie; zhotovovanie kópií počítačových programov; tvorba kontrolných programov pre automatizované merania,
montáž, nastavovanie a príslušnú vizualizáciu; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické média; prevod (konverzia) počítačových programov a údajov (nie
fyzický); obnovovanie počítačových databáz; digitalizácia dokumentov (skenovanie); expertízy
(inžinierske práce); prieskumy (inžinierske práce); projektovanie stavieb; projekty, štúdie technických projektov; projektová činnosť; vypracovanie stavebných výkresov; technické prieskumy;
revízie - odborné prehliadky a odborné skúšky
elektrických zariadení vrátane bleskozvodov; technický dozor a kontrola; technický dozor a kontrola elektrických zariadení; poradenstvo v oblasti
kontrolných technológií; výskum a vývoj nových
výrobkov (pre zákazníkov); energetické audity;
kontrola kvality; poradenstvo v oblasti úspory
energie; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja
hardvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom počítačového softvéru; 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
správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
(540)

(731) EZ - ELEKTROSYSTÉMY Trading, s.r.o., Ľubochnianska 10, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1806-2013
30.9.2013
16, 17, 20, 35, 37, 40
16 - Samolepky (papiernický tovar); samolepky
pre domácnosť a na kancelárske účely; nálepky
na kancelárske použitie alebo pre domácnosť;
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drevitá lepenka (papiernický tovar); samolepiace
plastové listy na vystielanie políc; vzorkovníky
s tapetami; potlače, tuningové a reklamné potlače
na automobily a iné dopravné prostriedky; car
wrap; tepelné potlače; potlače (rytiny); samolepky na auto (papiernický tovar); podklady na tlačenie, nie textilné; pretlače; obtlačky; výkresy na
priesvitných podkladoch; vzory na kopírovanie;
plastové fólie na balenie; viskózové fólie na balenie; fólie z lepiacich roztiahnuteľných plastových hmôt ako obaly; plastové vodotesné obalové fólie; lepiace fólie na papier; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; lepidlá na kancelárske účely
alebo pre domácnosť; glutín (kancelárske lepidlo
alebo lepidlo pre domácnosť); škrobové lepidlá
pre domácnosť a na kancelárske účely; lepiace
pásky na kancelárske účely alebo pre domácnosť;
gumy (lepidlá) na kancelárske účely alebo pre
domácnosť; obojstranné lepiace pásky na kancelárske účely alebo pre domácnosť; obaly na doklady; spisové obaly (papiernický tovar); tlačiarenské písmo; tlačiarenské štočky; tlačiarenské
typy (písmená a číslice); tlačové znaky; tlačové
reglety; šablóny (kancelárske potreby); šablóny
na kreslenie a maľovanie; šablóny na vymazávanie; korekčné laky (kancelárske potreby); etikety
s výnimkou textilných; emblémy (papierové pečate); pečiatky; pečate; knihárske výrobky; knihárske textílie; pogumované plátno (papiernictvo); knihy; brožúry; časopisy (periodiká); tlačené formuláre; tlačoviny; ročenky; albumy; tlačené publikácie; tlačené reklamné publikácie; katalógy, databázy na papierových nosičoch; grafické
zobrazenia; grafické znaky; grafické reprodukcie;
plagáty všetkých druhov a rozmerov; grafiky; obrazy; papierové propagačné materiály; svietivý
papier; tlačené plány; podložky na písanie; tlačené reklamné a úžitkové manuály; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; skicáre; kalendáre; príručky; tlačené prospekty; papierové
vlajky; papierové zástavky; pútače z papiera alebo lepenky; zošity; hárky papiera; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné
alebo darčekové predmety; papier, kartón, lepenka; predmety z kartónu; kartónové reklamné materiály na rozširovanie; kartónové reklamné
značky; tlačené fotografie; zariadenia na fotomontáže; stojany na fotografie; papiernický tovar
a písacie potreby; písacie súpravy (papiernický
tovar); perá (kancelárske potreby); ceruzky; držiaky na písacie potreby; rozmnožovacie prístroje a stroje; kopírovacie zariadenia; rezačky na
papier (kancelárske potreby).
17 - Samolepiace fólie s výnimkou samolepiacich fólii na lekárske a kancelárske účely alebo
na použitie v domácnosti; obojstranné samolepiace fólie s výnimkou samolepiacich fólii na lekárske a kancelárske účely alebo na použitie
v domácnosti; krycie fólie; samolepky s výnimkou samolepiek na lekárske a kancelárske účely
alebo na použitie v domácnosti; obojstranné lepiace pásky s výnimkou lepiacich pások na lekárske a kancelárske účely alebo na použitie
v domácnosti; fólie z potlačiteľných syntetických
materiálov; viskózové fólie s výnimkou fólií na

balenie; fólie z viskózy (polotovary); fólie na karosériu alebo na sklá automobilov; fixačné fólie
pre vylepšenie obrázkov vytlačených na podkladoch; polyvinylchloridová fólia iná ako na balenie; fólie z polymérových materiálov iné ako fólie na balenie a obaľovanie; fólie z potlačiteľného
povlakovaného polyetylénu; polyetylénové syntetické živice (polotovary) na penové výlisky; fólie z celulózy na iné ako baliace účely fólie používané pri výrobe obalov; polyuretánové fólie na
laminovanie skla; polyuretánová pena v podobe
blokov; pevné penové PVC tabule na výrobné
účely; panely vyrobené z expandovaného polyméru na báze PVC (polotovary); nálepky s výnimkou nálepiek na lekárske a kancelárske účely
alebo na použitie v domácnosti; adhézne pásky
s výnimkou pások na kancelárske a lekárske použitie a použitie v domácnosti; antireflexné farebné fólie na okná; priesvitné dvojvrstvové fólie
z polykarbonátu; priesvitné trojvrstvové fólie
z polykarbonátu; nekovové reflexné fólie na odstraňovanie prenosu tepla; ohybné plastové fólie
iné ako na balenie; umelohmotné fólie nie ako
obaľovací materiál; fólie na použite vo výrobnom
procese; acrylové fólie na použitie vo výrobnom
procese; fúkané fólie iné ako na balenie; vysokolesklé, mäkké polyvinylchlórové fólie pre použitie vo výrobe; vysokoelastické fólie na ochranu
povrchov pri guličkovaní; lamináty obsahujúce
polyamidové peny pre zvukovú izoláciu; plasty,
syntetické a kompozitné látky (polotovary); kompozitné dosky s izolačnými vlastnosťami; izolačné laky; izolačné náterové farby; izolačné povlaky; izolačné tkaniny; izolačný papier; izolačné
fólie; polyetylénové izolačné fólie; akustické fólie; karbónové vlákna okrem vlákien na textilné
použitie; materiály zabraňujúce vyžarovaniu tepla; kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda; plastové polotovary; tesniace, výplňové a izolačné
materiály; nekovové ohybné rúry a hadice.
20 - Pútače z dreva alebo plastov; vývesné štíty
z dreva alebo plastov; vystavovacie stojany; police, stojany najmä police a stojany na reklamné
materiály; zobrazovacie tabule; stojany na časopisy; novinové stojany; paravány, zásteny (nábytok); papierové clony; pánty, závesy s výnimkou
kovových; pásky z dreva; reklamné nafukovacie
predmety; okenné interiérové rolety (nábytkové
vybavenie); rolety z tkaného dreva (nábytkové
vybavenie); samostatne stojace deliace priečky
(nábytok); nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy.
35 - Obchodné poradenstvo v oblasti samolepiacich fólií, plotrových exteriérových fólií, autofólií a polepov na automobily, nažehľovacích textílií, PVC dosiek, HPS dosiek, banerov, pentaprintov a iných materiálov určených na tlač reklamy;
obchodné alebo podnikateľské informácie; veľkoobchodné a maloobchodné služby so samolepiacimi fóliami, plotrovými exteriérovými fóliami,
s banermi, pentaprintmi, polepmi na automobily,
s car wrapmi, autofóliami, s fóliami s kovovou aj
nekovovou vrstvou, s reflexnými exteriérovými
fóliami, s ochrannými fóliami vo farebnom alebo
čírom vyhotovení a s ostatnými tovarmi uvedenými v triedach 16, 17 a 20; veľkoobchodné a maloobchodné služby s nasledovnými tovarmi: lepidlá a gleje na lepenie plagátov a tapiet, oddeľovacie a odlepovacie prípravky, odglejovacie
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prípravky, odmasťovacie prípravky, orezávačky
(ručné nástroje), rezačky, nože, obojručné nože,
nožnice, fazetovače (ručné náradie), nožiarske
výrobky, elektroluminiscenčné diódy (LED diódy), osvetľovacie prístroje s LED diódami, blikavé svetlá, reklamné svetelné tabule, svetelné
lišty, svetelné reťaze, svetelné trubice, mechanické
alebo svetelné reklamné zobrazovacie zariadenia,
automatické časové spínače, prístroje a nástroje
na meranie a váženie, elektronické, pružinové,
mostové, kontrolné a presné váhy, samolepiaci
textil nanášaný teplom, nažehľovacie textílie, tapety, textilné materiály na tapety, textílie do tlačiarní na textil, textilné etikety, plastické materiály (náhradky tkanín), netkané textílie, textilné
alebo plastové závesy, plastové nástenné obklady, obklady stien a stropov; zhromažďovanie
rozličných výrobkov (okrem dopravy), najmä hore uvedených tovarov 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; grafické reklamné služby; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; spracovanie textov;
vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo
náborových materiálov; marketingové štúdie; podpora predaja pre tretie osoby; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); správa počítačových súborov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
reklamné služby; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; vydávanie
reklamných alebo náborových textov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; vylepovanie plagátov; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch;
prenájom reklamných materiálov; predvádzanie
tovaru; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35, 37 a 40; poskytovanie rád a informácií
o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
37 - Inštalácia, údržba a opravy strojov; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov a elektronických zariadení; inštalácia, údržba a opravy
váh a iných prístrojov a nástrojov na váženie
a meranie; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; tapetovanie; aplikovanie bezpečnostných alebo protislnečných alebo
okrasných fólií na zasklené povrchy; fóliovanie
okien; maľovanie a opravy reklamných tabúľ;
ostrenie a brúsenie nožov; výstavba obchodných
a veľtrhových stánkov; stavebníctvo; inštalovanie farebných panelov na fasády; inštalácia a opravy neónových reklám, svetelných líšt, svetelných reťazí, svetelných trubíc, svetelných tabúľ,
mechanických alebo svetelných reklamných zobrazovacích zariadení a automatických časových
spínačov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
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40 - Fototlač; tlačiarenské služby; hĺbkotlač (fotografické leptanie); litografická tlač; sieťotlač,
serigrafia; fotogravírovacia tlač; digitálna tlač;
ofsetová tlač; tlač reklamných materiálov; potlač
reklamných predmetov; potlač textílií; tlač fotografických priesvitiek; tlačenie vzorov; reprodukovanie fotografických výtlačkov, priesvitných
obrazov a filmov, najmä na plátne, plagátoch, lepiacich fóliách, plachtách, fototapetách alebo
textíliách; zákazkové potláčanie odevov ozdobnými vzormi; farbenie textílií; úprava papiera; zinkografia, výroba štočkov; laminovanie; kreslenie,
rysovanie laserom; sadzba a zhotovenie tlačiarenských predlôh; služby fotoateliérov; vyvolávanie
filmov; konečná úprava povrchov; ohňovzdorná
impregnácia látok; apretácia textilu; pieskovanie;
tónovanie skla; odborné poradenstvo týkajúce sa
uvedených služieb; prenájom tlačiarenských strojov a zariadení; poskytovanie rád a informácií
o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
(540)

(591) fialová, žltá
(731) Kristína Bobotová - KIKASPOL, Bitarová 8, 010 04
Žilina, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

1847-2013
4.10.2013
19, 37, 42
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúrky pre stavebníctvo; asfalt; smola; nekovové prenosné konštrukcie; nekovové pomníky.
37 - Stavebníctvo; opravy v stavebníctve; inštalačné služby v stavebníctve; stavebný dozor; kontrola kvality stavebných prác; odborné posudky
v stavebníctve; záťažové skúšky mostov.
42 - Tvorba softvéru; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); architektonické
riešenia inžinierskych konštrukcií a dopravných
stavieb; štúdie technických projektov.

(540) SHP
(731) Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 50,
619 00 Brno, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

1848-2013
4.10.2013
19, 37, 42
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúrky pre stavebníctvo; asfalt; smola; nekovové prenosné konštrukcie; nekovové pomníky.
37 - Stavebníctvo; opravy v stavebníctve; inštalačné služby v stavebníctve; stavebný dozor;
kontrola kvality stavebných prác; odborné posudky v stavebníctve; záťažové skúšky mostov.
42 - Tvorba softvéru; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); architektonické
riešenia inžinierskych konštrukcií a dopravných
stavieb; štúdie technických projektov.
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(540)

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

(731) Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 50, 619 00
Brno, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

1877-2013
9.10.2013
25, 39, 40
25 - Odevy, obuv a prikrývky hlavy.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.
40 - Úprava a spracovanie textilu; strihanie látok
(strihová služba); tlačenie vzorov (na textil a odevy).

(540)

(731) TOO MUCH CRAZY s.r.o., Atletická 45, 040 01
Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1906-2013
15.10.2013
1, 5, 31
1 - Pôdne hnojivá rastlinného alebo živočíšneho
pôvodu; pôdne hnojivá na podporu rastu rastlín;
bezzeminové rastlinné substráty; zeminy na pestovanie; chemické prípravky na zlepšenie kvality
pôdy; humus; prípravky na hnojenie; liadok;
kompost; rašelina (hnojivo); moridlá na ochranu
semien; vzácne zeminy.
5 - Insekticídy; fungicídy; herbicídy; pesticídy;
prípravky proti voškám; chemické prípravky na
ničenie hmyzu; akaricídy; prípravky na sterilizáciu pôdy; prípravky proti parazitom; chemické
prípravky na ničenie škodlivých zvierat, potkanov,
myší, krýs a škodcov.
31 - Osivá (semená na siatie); trávne zmesi; mulčovacia kôra; chovateľské a pestovateľské produkty patriace do tejto triedy; krmivá pre zvieratá; hubová kultúra na výsev; rastlinné semená;
slamený mulč (materiál na pokrytie povrchu pôdy).

(540)

(540)

(591) modrá, strieborná, biela
(731) IMMOFINANZ AG, Wienerbergstrasse 11, 1100
Viedeň, AT;
(740) Wilson & Partners s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(731) AGRO CS Slovakia, a. s., Námestie republiky 5,
984 01 Lučenec, SK;
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

1944-2013
18.10.2013
35, 36, 37, 39, 40, 42
35 - Reklama a marketing, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných a výstavných plôch a jeho sprostredkovanie; obchodný manažment nákupných centier pre tretie osoby; sprostredkovanie obchodu s tovarom; vzťahy
s verejnosťou (public relations); online reklama na
internetovej sieti; služby v oblasti reklamy a propagácie predaja, poradenstvo v obchodnej činnosti.
36 - Realitné služby ako sú správa, sprostredkovanie a prenájom nehnuteľností, bytov, obchodných plôch, nákupných centier; služby realitných
maklérov, oceňovanie a odhady nehnuteľností;
finančné služby a finančné poradenstvo v oblasti
nehnuteľností; vývoj konceptov užívania nehnuteľností, resp. projekty týkajúce sa výstavby nehnuteľnosti z finančného hľadiska, sprostredkovanie investorov pre nehnuteľnosti; správa majetku, správa budov; sprostredkovanie poistenia.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); výstavba,
opravy, rekonštrukcia a údržba nehnuteľností;
stavebný dozor; služby stavbyvedúceho pri výstavbe nehnuteľností.
39 - Prenájom garážových parkovacích miest
a parkovacích státí.
40 - Tlačiarenské práce.
42 - Služby grafikov, najmä grafické vyhotovenie prospektov a informačných brožúr; priemyselné analýzy a priemyselný výskum v oblasti
nehnuteľností, vývoj konceptov užívania nehnuteľností, resp. projekty týkajúce sa výstavby nehnuteľností z technického hľadiska vrátane poradenstva v tejto oblasti; vedecké a technologické
výskumné práce v oblasti nehnuteľnosti, konštrukčné plánovanie; technické plánovanie projektov.

1955-2013
21.10.2013
9, 40, 41
9 - Nahraté zvukové alebo zvukovo-obrazové nosiče; nosiče s audiovizuálnymi dielami; nosiče
s umeleckými programami.
40 - Vyšívanie dekorácií, krojov tradičnej ľudovej kultúry a ich súčastí pre tretie osoby; lemovanie alebo obšívanie dekorácií, krojov tradičnej
ľudovej kultúry a ich súčastí pre tretie osoby; šitie dekorácií, krojov tradičnej ľudovej kultúry
a ich súčastí pre tretie osoby.
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41 - Vyučovanie; vzdelávanie; vzdelávacie služby; zábava; informácie o výchove a vzdelávaní;
pedagogické informácie; služby centra voľného
času detí a mládeže, najmä organizovanie voľnočasových aktivít pre deti, mládež a dospelých;
organizovanie výchovno-vzdelávacích a športových aktivít; organizovanie vzdelávania v oblasti
tradičnej ľudovej kultúry, najmä v oblasti ľudových zvykov, hier, tanca, spevu; organizovanie
súborovej činnosti v oblasti tanca a spevu; výučba tanečných techník ľudového tanca; výučba
hry na hudobné nástroje; poskytovanie základov
pohybového a tanečného vzdelania; organizovanie predstavení; organizovanie vystúpení; organizovanie spoločenských podujatí s tematikou
tradičnej ľudovej kultúry; dramaturgická tvorba
a scénické spracovanie v oblasti ľudového tanca
a spevu; tvorba choreografií tanečných vystúpení;
písanie textov (okrem reklamných); metodická
činnosť (vzdelávanie); výchovné koncerty; hudobná a spevácka tvorba; hudobná úprava (služby nahrávacích štúdií); organizovanie vedomostných, športových alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba);
poskytovanie vystúpení a predstavení; vydávanie
kníh a časopisov; organizovanie a vedenie seminárov; tvorba videofilmov; výroba rozhlasových
a televíznych programov; výroba divadelných
alebo iných predstavení; organizovanie a plánovanie večierkov a živých predstavení.
(540)

(540)

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

(731) Drogéria u Kovára s.r.o., Kuklovská 2, 841 04
Bratislava, SK;

(591) biela, oranžová
(731) Centrum voľného času TREND, Obrancov mieru 7,
962 12 Detva, SK;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;
1957-2013
21.10.2013
36, 41
36 - Zbieranie peňazí na dobročinné účely; finančné služby, finančné poradenstvo a finančný
manažment v oblasti projektov územnej samosprávy (pre tretie osoby).
41 - Vzdelávanie.

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

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

1960-2013
21.10.2013
36, 39, 41
36 - Zbieranie peňazí na dobročinné účely.
39 - Turistické prehliadky mesta.
41 - Vzdelávanie; organizovanie vedomostných
alebo zábavných súťaží.

1968-2013
22.10.2013
35
35 - Maloobchodné služby s farbami, s kozmetikou, s čistiacimi a pracími prostriedkami, s domácimi potrebami, s autokozmetikou; maloobchodné služby s farbami, s kozmetikou, s čistiacimi a pracími prostriedkami, s domácimi potrebami, s autokozmetikou prostredníctvom webových stránok.

(540)

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

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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1980-2013
23.10.2013
16, 25, 35, 41
16 - Papiernický tovar a písacie potreby na reklamné účely; tlačiarenské výrobky.
25 - Odevy.
35 - Sprostredkovanie vzdelávania prostredníctvom sociálnej siete; sprostredkovanie práce prostredníctvom sociálnej siete; sprostredkovanie komunikácie medzi učiteľom a žiakom prostredníctvom sociálnej siete; vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online
reklama na počítačovej komunikačnej sieti.
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; sociálna
sieť informujúca, aj prostredníctvom geolokácie,
o učiteľoch poskytujúcich žiakom súkromné doučovanie cudzieho jazyka a umožňujúca žiakom
hľadajúcim učiteľov súkromne doučujúcich cudzí jazyk kontaktovať zvoleného učiteľa a umožňujúca vzájomnú komunikáciu.

(540)

(591) oranžová, biela
(731) TOP INNOVATIONS, s.r.o., Moyzesova 8, 811 05
Bratislava, SK;
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(220)
10 (511)
(511)
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2026-2013
28.10.2013
18
18 - Koža, koženka a výrobky z týchto materiálov,
ako sú batohy, tašky, vaky, vrecia, puzdrá a drobná galantéria, kožušiny, surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky; vychádzkové
palice; biče, postroje a sedlárske výrobky.

(540) KINETIC
(731) KINETIC s.r.o., SNP 9/6, 796 07 Držovice, CZ;

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

2027-2013
28.10.2013
18, 25, 28
18 - Koža, koženka a výrobky z týchto materiálov,
ako sú batohy, tašky, vaky, vrecia, puzdrá a drobná galantéria, kožušiny, surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky; vychádzkové
palice; biče, postroje a sedlárske výrobky.
25 - Odevy, obuv a prikrývky hlavy.
28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na
vianočný stromček.

(540)

(591) hnedá, biela
(731) HOPES, s.r.o., Tomášikova 19, 821 02 Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2046-2013
31.10.2013
11, 30, 43
11 - Zariadenia na pečenie chleba, pece, sporáky
a piecky.
30 - Chlieb, múčne jedlá, zákusky a koláče.
43 - Príprava a dodávka jedál na objednávku do
domu (ketering), služby varenia a pečenia jedál.

(540)

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

2031-2013
28.10.2013
16, 29, 30, 31, 32, 39, 43
16 - Papier, lepenka; papierové tašky na balenie;
plagáty; papierové etikety, štítky, vizitky, cenovky, obaly; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; potreby pre umelcov; maliarske štetce;
písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; tlačiarenské typy; štočky.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, husté zaváraniny, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky;
jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža;
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor,
med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva;
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad.
31 - Obilniny a poľnohospodárske, záhradnícke
a lesné produkty, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina;
semená; rastliny a kvety; potrava pre zvieratá;
slad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.

(591) čierna, oranžová, zelená, sivá
(731) Kolářová Eliška, Šalgovská ulica 1041/76, 951
15 Mojmírovce, SK;
(740) Longauer Ján, Mgr., Trnava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2065-2013
31.10.2013
35, 36, 37, 38, 39, 42
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby, najmä prostredníctvom internetu s elektrospotrebičmi, elektronikou, počítačovým softvérom a hardvérom, audio- a videotechnikou, telefónmi, potrebami a náradím pre domácnosť a záhradu; odborné obchodné poradenstvo predovšetkým pri
predaji elektrospotrebičov, počítačového softvéru
a hardvéru, elektroniky, multimédií, zariadení pre
domácnosť a náradia; maloobchodné a veľkoobchodné služby, najmä prostredníctvom internetu
s nasledovným tovarom - bieliace prípravky a pracie prostriedky, avivážne prípravky, prípravky na
čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, farbivá na toaletné účely, prípravky na odstraňovanie farieb a lakov, prípravky na odstraňovanie
vodného kameňa pre domácnosť, prípravky na
odstraňovanie škvŕn, prípravky na uvoľnenie upchatých odtokov, mydlá, šampóny, voňavkárske
výrobky, éterické oleje, osviežovače vzduchu,
kozmetické prípravky, prípravky na osobnú hygienu alebo dezodoráciu, depilačné prípravky,
prípravky proti poteniu, prípravky na holenie,
vlasové vodičky, prípravky na čistenie zubov,
nábytok, kuchynský nábytok, stoly, stoličky, police, príborníky, lavice, pulty, servírovacie stolíky, stolové dosky, nekovové príslušenstvo nábytku, nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok, nekovové pánty a závesy, dekoratívne nástenné ozdoby nie textilné, divány, pohovky,
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drevené alebo plastové nádoby a schránky, drevené hrany a kostra na nábytok, dverové obloženie nie kovové, dvierka na nábytok, klietky pre
zvieratá v domácnosti, krúžky, háčiky a koľajnice na záclony a závesy, komody, korkové pásy,
prútené koše, latkové vnútrookenné rolety, plastové lišty na nábytok, plastové káblové alebo
rúrkové spojky, príchytky, prútený tovar, ratan,
stolárske výrobky, tyče na záclony, sochy, umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov,
vešiaky na odevy, zámky s výnimkou kovových
a elektrických, zrkadlá, izbové žalúzie, cedidlá
pre domácnosť, nádoby na použitie v domácnosti, čajníky a čajové súpravy nie z drahých kovov,
dávkovače mydla, domáce neelektrické mlynčeky, žehliace dosky, kuchynské dosky na krájanie,
drôtenky na čistenie, držiaky na mydlo, fľaše,
formy na ľadové kocky, kuchynské formy na pečenie, formy na prípravu jedál, neelektrické fritézy, grily, stojany na grily, handry na čistenie, neelektrické kanvice a kávovary, ručné kávové mlynčeky, mopy, koreničky, neelektrické kuchynské
mixéry, kuchynské nádoby a riad nie z drahých
kovov, kuchynské náradie nie z drahých kovov,
kuchynské neelektrické potreby, kvetináče, lapače hmyzu, neelektrické lisy na ovocie pre domácnosť, smetné nádoby, termosky, otvárače na
fľaše, panvice, kuchynské hrnce, porcelán, schránky na chlieb, vodné irigátory na čistenie zubov
a masáž ďasien, elektrické zubné kefky, mlynčeky na mäso, dosky na krájanie, elektrické kuchynské stroje, elektrické otvárače na konzervy,
elektrické kuchynské roboty, hadice do vysávačov, drviče, elektrické drviče pre domácnosť, drviče odpadu, stroje a prístroje na čistenie, parné
a vysokotlakové čistiace stroje, elektrické lisy na
ovocie pre domácnosť, mixéry (stroje), mlynčeky
pre domácnosť s výnimkou ručných, odstredivky, žmýkačky, vysávače, stroje a obrábacie stroje, motory a hnacie stroje okrem motorov do pozemných vozidiel, súkolesia, prevody a ich časti
okrem súkolesí a prevodov do pozemných vozidiel, poľnohospodárske náradie okrem náradia na
ručný pohon, liahne, elektrické kompresory,
vzduchové pumpy do akvárií, bicyklové dynamá
(generátory), brúsky (ako stroje), brúsne kamene
(ako časti strojov), brúsne kotúče (ako časti strojov), brúsne stroje, stroje na výrobu cestovín, čerpadlá (ako časti strojov, motorov a hnacích strojov), membrány do čerpadiel, čerpadlá do vykurovacích zariadení, čerpadlá na stlačený vzduch,
čerpadlá, pumpy (stroje), dávkovače (časti strojov), dávkovače lepiacej pásky ako stroje, dierovače, dierkovacie stroje, tlačiarenské dosky, držiaky (ako časti strojov), držiaky listov píly (časti
strojov), pílové listy (ako časti strojov), píly (stroje), dynamá, elektrické kladivá, etiketovacie stroje, vzduchové kefy (stroje) na nanášanie farby,
filtre (časti strojov alebo motorov), filtre na čistenie a chladenie vzduchu (do motorov), filtrovacie stroje, stroje na zátkovanie fliaš, guľkové ložiská, zariadenia na hnojenie, hobľovačky, chladiče do motorov a hnacích strojov, tlačiarenské
kazety na matrice, elektrické kefy ako časti strojov, kefy ako časti strojov, kladivá, stroje na výrobu salám, párkov a klobás, kosačky, nože do
kosačiek, kosačky na trávniky (stroje), krájače na
chlieb (stroje), valčekové ložiská, krúžky guľko-
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vých ložísk, kypriče (ako stroje), elektrické leštiace zariadenia na parkety, elektrické leštičky na
obuv, lisy (stroje na priemyselné účely), lisy na
hrozno, lisy na krmivo, lúpačky (stroje na lúpanie), mangle, žehliace stroje, mlynčeky na mäso
ako stroje, membrány čerpadiel, stroje na miesenie, miešacie stroje, miešače elektrické na použitie v domácnosti, miešačky, mechanické navijaky
na navíjanie hadíc, navijaky, elektrické nože, nože ako časti strojov, nože do kosačiek, nožné pedále šijacích strojov, elektrické nožnice, stroje na
lisovanie odpadu, odprašovacie zariadenia na čistenie, odsávače prachu a podobných nečistôt, odstopkovačky (stroje), odvodňovacie stroje, elektrické otvárače na konzervy, elektrické a lepiace
pištole, striekacie pištole na farby, zariadenia pracujúce pod tlakom na točenie piva, pivové pumpy, pletacie stroje, stroje na pečatenie, plombovanie fliaš, poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného, posúvače papiera (do tlačiarní), pracie a premývacie zariadenia, práčky, prevzdušňovače, reťazové píly, rezacie stroje, ručné nástroje a náradie na iný než ručný pohon, snehové
pluhy, krájače na chlieb (stroje), stolové kotúčové píly (ako časti strojov), šijacie stroje, elektrické šľahače pre domácnosť, stroje a prístroje na
tepovanie kobercov, umývačky riadu, vložky do
filtračných zariadení, vrecká do vysávačov, elektrické ručné vŕtačky, príslušenstvo do vysávačov
na rozptýlenie parfumov a dezinfekčných prípravkov, žehliace stroje, ručné nástroje a ručné
náradia, skrutkovače, elektrické ručné vŕtačky,
nožiarsky tovar a príbory, bodné zbrane, britvy,
žiletky, holiace čepele, holiace strojčeky, barany
(ručné náradie), boxery (zbrane), dýky, hroty,
špice, ostrie (časti ručných nástrojov a náradia),
sekáče, sekačky, rezačky, ihlové pilníky, nožnice
na strihanie fúzov a brady, holiace strojčeky
elektrické aj neelektrické, brúsky (ručné náradie),
brúsne kamene, ocieľky na brúsenie, brúsne kotúče na ručné náradie, depilačné strojčeky elektrické aj neelektrické, dierovače (ručné nástroje),
orezávačky (ručné nástroje), lopaty (ručné náradie), dláta, rydlá, hoblíky, ručné pištole na vtlačovanie tmelu, poľnohospodárske náradie na ručný pohon, drážkové hoblíky, záhradnícke nožnice, zariadenia na ničenie rastlinných škodcov
a parazitov, elektrické kosačky na trávu, elektrické fúriky, držiaky na pílky, dúchadlo ku kozubu
(ručný nástroj), holiace čepele, ručné rozprašovače na insekticídy, oberače na ovocie (ručné náradie), konzervy otvárače na konzervy s výnimkou elektrických, krájače na zeleninu, krájače syrov (neelektrické), elektrické alebo neelektrické
leštičky na nechty, luskáčiky orechov, elektrické
alebo neelektrické manikúrové súpravy, elektrické pilníky na nechty, nástrojové brúsky, ostričky
ako nástroje, nože do mlynčekov (ručné nástroje), elektrické alebo neelektrické nožnice na strihanie vlasov, pomôcky na ondulovanie vlasov
s výnimkou elektrických, pedikúrové súpravy, epilačné pinzety, elektrické strojčeky na strihanie
vlasov, elektrické kulmy na vlasy, žehličky na
vlasy, prístroje a zariadenia na nahrávanie, prenos, transformáciu a reprodukciu zvuku, obrazu
alebo dát, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače, zariadenia a prístroje na
čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov,
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modemy, LCD monitory, CD disky, DVD disky,
notebooky, počítačový hardvér, procesory, televízne prijímače, LCD televízory, LED televízory,
plazmové televízory, MP3 prehrávače, zvukové
alebo obrazovo-zvukové prehrávače, elektrické
žehličky, prístroje a nástroje vedecké, námorné,
geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie
a váženie, prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu, magnetické nosiče údajov, záznamové disky, predajné automaty
a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti
vhodením mince, registračné pokladnice, hasiace
prístroje, akumulátory elektrické, audiovizuálna
technika na výučbu, elektrické batérie, batérie do
svietidiel, batérie do vreckových lámp, fotografické blesky, buzoly, kompasy, cievky (fotografia), fotografické clony, statívy na fotoaparáty,
prístroje na zaznamenávanie času, automatické
časové spínače, prístroje na čistenie gramofónových platní, zvukových diskov, čítacie zariadenia
(informatika), čítacie zariadenia (na napovedanie
pre účinkujúcich), čítače čiarového kódu, optické
čítače, elektrické a galvanické články, ďalekopisy, ďalekohľady, detektory, detektory dymu,
diaľkové ovládače, diapozitívy, premietacie prístroje na diapozitívy, rámčeky na diapozitívy,
diaprojektory, projektory, elektronické diáre, kancelárske dierovacie stroje, diktovacie stroje, disková jednotka (do počítačov), disky kompaktné,
magnetické, optické, opticko-kompaktné, elektrické dverové zvončeky, elektrolyzéry, elektromagnetické cievky, elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia), elektronický vreckový slovník - prekladový, faxy, telefaxy, filmy,
rezacie prístroje na filmy, strihacie zariadenia na
filmy, fotografické filtre, fotoaparáty, sušičky na
fotografické snímky, fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické), leštiace zariadenia na leštenie fotografií, gramofónové ihly na výmenu, gramofóny a gramofónové
platne, fotografické hľadáčiky, elektrické hlásiče,
elektrické zariadenia na vábenie a ničenie hmyzu, hracie zariadenia fungujúce po pripojení na
externú obrazovku alebo monitor, elektrické káble, káble s optickými vláknami, kamery, karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch), kazetový prehrávač, kinofilmy, koľajnice na prichytenie projektorov, reflektorov (s elektrickým
ovládaním), kolektory elektrické, kompaktné disky, optické kompaktné disky, elektrické prístroje
na komutáciu, koncovky (elektrotechnika), kondenzátory, kondenzátory optické, elektrické, konektory, spojky (elektrina), kontakty, kontakty
elektrické z drahých kovov, kontrolné a regulačné prístroje elektrické, korekčné šošovky, elektrické zariadenia proti krádeži, krokomery, kryty
na elektrické zásuvky, lampy do tmavých komôr
(fotografia), lasery s výnimkou laserov na lekárske účely, magnetické dekodéry, magnetické karty, magnetické páskové jednotky do počítačov,
magnetické pásky, magnetofóny, manometre, manometre (tlakomery), megafóny, meniče diskov (do
počítačov), meracie pomôcky a prístroje, elektrické meracie zariadenia, merače elektrických
strát, meradlá, metronómy, meteorologické prí-

stroje, mikrofón a slúchadlá k mobilným telefónom, mikrofóny, mikroprocesory, mikrometre,
mikroskopy, minútové hodiny na použitie v kuchyni, monitorovacie počítačové programy, elektrické monitorovacie prístroje, monitory (počítačový hardvér), podložky pod myš, myši (informatika), nabíjačky akumulátorov, náplne (kartridž) na
videohry, elektrické natáčky, navigačné nástroje,
navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače),
navigačné satelitné prístroje, nivelačné nástroje,
nosiče tmavých platní (fotografia), optické a magnetické nosiče údajov, objektívy (optika), elektrické objímky, odbočnice, odbočné skrinky (elektrotechnika), optické nosiče údajov, optické výrobky, osobné ochranné prostriedky proti nehodám, elektrické otvárače dverí, pamäte počítačov,
pásky na čistenie nahrávacích hláv, páskové jednotky do počítačov, pásky na zvukové nahrávanie, periférne zariadenia počítačov, plynomery,
počítacie dosky, tlačiarne k počítačom, počítačové klávesnice, počítačové hry, náhradné počítačové programy, počítačový softvér, počítač - zápisník (notebook), podpera zápästia pri práci
s počítačom, poistky, elektricky vyhrievané ponožky, poplašné zariadenia, posuvné meradlo,
kaliber, prehrávač DVD, DVD rekordér, prenosný prehrávač, prenosné počítače, prehrávač kompaktných diskov, premietacie prístroje a premietacie plátna, premietačky na diapozitívy, presné
meracie prístroje, presné váhy, audio- a videoprijímače, prípojky (elektrotechnika), elektrické zariadenia na priťahovanie a ničenie hmyzu, prizmy (optika), procesory (centrálne procesorové
jednotky), procesory (základné jednotky samočinného počítača), programy na počítačové hry,
elektrické redukcie, nahrané programy obsluhujúce počítač, rádiá, radary, rádiotelegrafické zariadenia, registračné pokladnice, reproduktory, amplióny, rozhrania (pre počítače), elektrické a poplašné signalizačné zvončeky, skrinky, škatule na
reproduktory, snímače dymu (požiarne hlásiče),
spojky elektrické, sprchovacie zariadenia pre prípad požiaru, spriahadlá elektrické a akustické,
stereoskopické zariadenia, sušičky na fotografie,
špeciálne puzdrá na fotografické aparáty, optické
šošovky, prenosný telefón, telefónne mikrofóny,
telefónne prístroje, telefónne slúchadlá, telefónny
záznamník, telefotografické zariadenia, telegrafy
(prístroje), teleskopy, teletypy, ďalekopisné zariadenia, teplomery s výnimkou lekárskych, termoionické žiarivky a elektrónky, snímače teploty, termostaty, textové procesory (zariadenia na
úpravu a spracovanie textu), tlačiarne k počítačom,
zariadenia na meranie tlaku, tranzistory, trojnožky alebo statívy na fotoaparáty, uzávierky (fotografia), váhy, prístroje a nástroje na váženie, ventily solenoidné (elektromagnetické prepínače),
vlhkomery, hygromery, vrecková kalkulačka, vreckové baterky a batérie k nim, vypínače, vysielacie zariadenia (telekomunikácie), vyučovacie prístroje, zábavné zariadenia fungujúce po pripojení
na externú obrazovku alebo monitor, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu, zameriavacie
ďalekohľady na strelné zbrane, zásuvky, zástrčky
(elektrické kontakty) zariadenia na spracovanie
údajov, zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti, elektrické prístroje na zatavovanie plastických materiálov, zväčšovacie sklá, zariadenia na
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prenášanie zvuku, elektrické signalizačné a poplašné zvončeky, zvukové nahrávacie a prehrávacie zariadenia, zvukové nahrávky - pásky, disky,
nosiče, zvukové signálne zariadenia, zvukovody,
akustické linky, zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, chladiace zariadenia a stroje, parné
kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie,
vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia, žiarivky, žiarovky, chladiace prístroje a zariadenia,
baterky (svietidlá), bojlery, ohrievače vody, bicyklové svietidlá, lampové banky, čistiace zariadenia na odpadovú vodu, destilačné prístroje,
elektrické ohrievače na detské fľaše, dezinfekčné
dávkovače na toalety, držiaky plynových horákov, elektrické ventilátory (stolové) elektrické
strojčeky na výrobu jogurtov, elektrické filtračné
kávovary, filtre (časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť), filtre na pitnú vodu, ozdobné
fontány, elektrické fritézy, grily (prístroje na pečenie), horáky, hriankovače, chladiace nádoby,
chladničky, zariadenia na pečenie chleba, inhalačné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske
účely, elektrické kanvice, elektrické filtračné
alebo extrakčné kanvice, klimatizačné prístroje,
klimatizačné zariadenia, koberce elektricky vyhrievané, komínové dúchadlo, ventilátor, kuchynské odsávače, kuchynské potreby na pečenie
a varenie elektrické, kuchynské sporáky, ohrievače do kúpeľa, stroje a zariadenia na výrobu ľadu, elektrické a plynové lampy, lampy na čistenie
vzduchu od baktérií (germicídne), mikrovlnné rúry, mraziace vitríny, mraziace zariadenia, mrazničky, chladiace nádoby, elektricky vyhrievané
nánožníky, naparovacie prístroje (sauna), objímky na elektrické svetlá, objímky na svietidlá,
elektrické formy na pečenie oblátok, odmrazovače automobilov, odparovače, ohrievacie fľaše,
elektrické ohrievacie podušky s výnimkou podušiek na lekárske účely, ohrievače, ohrievače tanierov, ponorné ohrievače, ochladzovacie zariadenia a stroje, osvetľovacie prístroje a zariadenia,
zariadenia na výrobu pary, pece, piecky s výnimkou laboratórnych, pece, sporáky, piecky, rúry na
pečenie, pekáč, otočný rošt, filtre na pitnú vodu,
zapaľovače na zapaľovanie, plynové bojlery,
ohrievače do postele, pražiace stroje, pražiče kávy, premietacie lampy, prístroje na filtrovanie
a čistenie vody v akváriách, prístroje na výrobu
ľadu, prostriedky na odstraňovanie zápachu s výnimkou prostriedkov na osobné použitie, elektrické radiátory, radiátory (na kúrenie), ražne, reflektory (svetlá), reťaze farebných žiaroviek, rošty do pecí, sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia, rúry s výnimkou rúr na experimentálne
účely, vane na sedacie kúpele, saunovacie zariadenia, solárne kolektory, spájkovacie lampy, sporáky, sterilizátory, stolné variče, prístroje a zariadenia na sušenie, vzduchové sušiče, elektrické
sušiče bielizne, sušiče na vlasy, sušičky ako prístroje, svetelné gule, banky, svetelné rúry, elektrické svetlá na vianočné stromčeky, svetlomety,
reflektory, svietiace domové čísla, šetriče paliva,
tepelné čerpadlá, teplovodné vykurovacie zariadenia, teplovzdušné rúry, termostatické ventily
(ako časti ústredného kúrenia), elektrické tlakové
hrnce a varáky, zariadenia a stroje na čistenie
alebo úpravu vody, UV-lampy s výnimkou lámp
na lekárske účely, vankúše (elektricky vyhrieva-
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né) s výnimkou vankúšov na lekárske účely, variče, ventilátory (ako časti vetracích zariadení),
ventilátory (klimatizácia), varné prístroje a zariadenia, vetracie zariadenia, ohrievače vody, prístroje a zariadenia na zmäkčenie vody, vreckové
ohrievače, elektrické výbojky, vreckové baterky,
vyhrievacie telesá, vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia, ionizátory na čistenie vzduchu, sterilizátory na vzduch, vzduchové sušiarne,
stroje a prístroje na čistenie, zariadenia na dezinfikovanie, zariadenia na sušenie, zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia, žiariče, univerzálne
adaptéry, bezdrôtové adaptéry, prepäťové ochrany, predlžovacie káble, audiokáble, videokáble,
audio-video káble, rozbočovacie zásuvky, Blu-Ray prehrávače, domáce kiná, DVB-T prijímače
a antény, satelitné prijímače a ich príslušenstvo
(karty, moduly, konventory, paraboly, držiaky
a motory), rádiá, rádioprijímače, rádiobudíky, autorádiá, receivery, digitálne záznamníky, príslušenstvo k mobilným telefónom (Bluetooth, headsety, GPS mapy), držiaky na notebooky, lampičky a ventilátory k notebookom, tašky pre notebooky, tablety, herné konzoly, tonerové kazety
a filmy pre faxy, scenery, USB kľúče, skartovačky, smerovače (Routery), prepínače (Switch), čítačky kníh, antivírusové programy, vzdelávacie
programy, mobilné a nástenné klimatizácie, sendvičovače, vaflovače, výčapné zariadenia, programy operačného systému, školské tašky (aktovky), batohy, peračníky, puzdrá na perá, domáce
potreby, hodiny, elektrické hodiny, bytový textil,
elektronické hračky, hračky fungujúce na baterku, atrapy, hračky, hry, elektronické stolové hry,
hračkárske vozidlá diaľkovo ovládané, prístroje
na hry, skladacie modely (hračky), hracie automaty (pačinko), hracie videoautomaty, automatické herné stroje, vreckové hry s LCD displejom, elektronické zábavné zariadenia s LCD displejom, držiaky, príchytky na sviečky na vianočné stromčeky, elektronické terče, elektrické akčné figúrky so svetelnými a zvukovými efektmi,
elektronické akčné figúrky, diaľkovo ovládané
lietajúce hračky, detský nábytok, detské prehrávače, chodiace hračky s naťahovacím perovým
mechanizmom, hojdacie hračky, hovoriace hračky, hracie karty a kartové hry, hračkárske zvonkohry, hračkárske telefóny, hračky - hudobné nástroje, joysticky na videohry, kovové mechanické
naťahovacie hračky, mäkké hračky, motorové
hračkárske vozidlá na jazdenie; zhromažďovanie
rozličných výrobkov, pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými
prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; reklama;
rozhlasová a televízna reklama; online reklama
na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie
a aktualizovanie reklamných alebo náborových
materiálov; pomoc pri riadení obchodných aktivít; obchodný manažment a riadenie; marketingové služby; marketingové poradenstvo a štúdie;
ekonomické a organizačné poradenstvo; obchodné sprostredkovanie lízingových zmlúv; prieskum
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trhu; vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; služby porovnávania cien; organizovanie
komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov;
podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie
tovaru; sekretárske služby; administratívne práce;
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; administratívne spracovanie obchodných objednávok; analýzy nákladov; prepisovanie, spracovanie textov; účtovníctvo; vedenie účtovníctva; vedenie účtovných kníh; revízia účtov; fakturácia;
organizovanie, budovanie a propagovanie vernostného alebo klubového systému a programov
pre firmy a spotrebiteľov vrátane prieskumu, vyhodnocovania a odmeňovania nákupného správania firiem a spotrebiteľov; obchodné služby
súvisiace s poskytovaním sponzorskej podpory;
podpora predaja tovarov a služieb pre tretie osoby prostredníctvom distribúcie kariet na uplatnenie zľavy; podpora predaja pre tretie osoby realizovaná prostredníctvom distribúcie a spravovania
zákazníckych výsadných kariet; podpora predaja
tovarov a služieb pre tretie osoby realizovaná
udeľovaním nákupných bodov za používanie
úverovej karty; poskytovanie rád a informácií
o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu alebo verbálne;
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triedach 35, 36, 37, 38, 39 a 42 tohto zoznamu.
36 - Finančný lízing (nákup na splátky); pôžičky
(finančné úvery); financovanie splátkových úverov; osobné poistenie zodpovednosti za splátky
úverov; poskytnutie financií pre nákup na splátky
a na lízing; poskytnutie fondov pre nákup na
splátky a na lízing; poskytovanie úverov podľa
splátkových kalendárov; elektronické transakcie
pomocou kreditných kariet; poisťovníctvo; informácie o poistení; sprostredkovanie poistenia;
finančné služby; finančné sponzorské služby; peňažníctvo; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
37 - Inštalácia, údržba, servis, čistenie a opravy
elektrospotrebičov, domácich strojov a zariadení,
klimatizačných zariadení, počítačov, počítačových komponentov, elektroniky a multimédií; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov
a zariadení; stavebné činnosti; kladenie a inštalácia elektrických a optických káblov a vedení;
stavebné úpravy budov, predovšetkým súvisiace
s inštaláciou elektrospotrebičov; inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; inštalácia, údržba a opravy kuchynských zariadení;
montáž, údržba a opravy nábytku, predovšetkým
kuchynského nábytku; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
38 - Počítačová komunikácia; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh

a iných dát prostredníctvom telekomunikačnej
siete vrátane internetu a/alebo intranetu; telekomunikačný prenos informácií na internete vrátane
prevádzkovania elektronických násteniek, chatov,
blogov, diskusných skupín; poskytovanie prístupu k online informačným dátovým službám; telekomunikačné služby; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na
telenákupy; elektronická pošta; komunikácia prostredníctvom optických káblov; komunikácia pomocou počítačových terminálov; posielanie správ;
poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; prenájom zariadení na prenos informácií; prenos signálu pomocou satelitu; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; spravodajské kancelárie; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie;
teletextové služby; tlačové kancelárie; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
39 - Doručovacie služby; doručovanie tovaru kuriérom; expresné doručovanie tovaru; sprostredkovanie prepravy; automobilová preprava; prenájom automobilov; balenie tovaru; skladovanie
tovaru; distribúcia tovaru na dobierku; informácie o skladovaní; informácie o doprave; organizovanie ciest; prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov; doprava, preprava; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
42 - Poradenské služby v oblasti počítačového
hardvéru; aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; návrh
počítačových systémov; poradenstvo v oblasti
počítačových programov; poradenstvo v oblasti
úspory energie; zhotovovanie kópií počítačových
programov; počítačové programovanie; obnovovanie počítačových databáz; poskytovanie internetových vyhľadávačov; prenájom počítačov;
prenájom počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); analýzy počítačových systémov; servis
počítačových programov; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; služby vedecké
a technologické včítane výskumu v oblasti vedy
a priemyslu; priemyselné analýzy a priemyselný
výskum; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
(540)

TPD Vyskladáme celú Vašu
domácnosť

(731) TPD, spol. s r. o., Farského 26, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

vé vrecká, papierové obrúsky, obrusy, utierky,
baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, plastové bublinové
fólie (na balenie), časopisy (periodiká), etikety
s výnimkou textilných, kalendáre všetkých druhov, kartón, lepenka, lepenkové alebo papierové
škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, 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, plastové fólie na balenie, papierové alebo plastové vrecká na balenie, propagačné predmety z papiera alebo z plastických
hmôt v rámci tejto triedy, predovšetkým kalendáre,
letáky, plagáty, ceruzky, perá, kancelárske svorky.
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov s výnimkou piva; vína všetkých druhov.
35 - Reklamné služby; administratívne spracovanie obchodných objednávok; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prezentácia výrobkov
v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie komerčných výstav alebo veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné alebo reklamné účely; odborné obchodné poradenstvo; obchodný
manažment a podnikové poradenstvo; predvádzanie na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; marketingové štúdie; prieskum verejnej
mienky; vzťahy s verejnosťou (public relations);
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); uverejňovanie reklamných textov; spracovanie textov; rozširovanie vzoriek tovarov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede
16 a 33, najmä s nealkoholickými nápojmi, s vínom a s ostatnými alkoholickými nápojmi; sprostredkovanie obchodu s tovarom uvedeným v triede 16 a 33, veľkoobchodná činnosť s tovarmi
uvedenými v triede 16 a 33; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií.

2066-2013
4.11.2013
14
14 - Hodiny, hodinky, klenoty, bižutéria.

(731) T-BRANDTIME s.r.o., Koněvova 2660/141, 130 00
Praha - Žižkov, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2096-2013
7.11.2013
41
41 - Organizovanie súťaží; vyučovanie, vzdelávanie; organizovanie a vedenie konferencií; skúšanie, preskúšanie (pedagogická činnosť); organizovanie športových súťaží; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); školské služby
(vzdelávanie).

(540)

(731) Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2105-2013
8.11.2013
16, 41, 43, 44
16 - Papier, lepenka; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; potreby pre umelcov; maliarske štetce;
písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; tlačiarenské typy; štočky.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová
a kultúrna činnosť.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.
44 - Lekárenské služby; zverolekárske služby;
starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke
služby.
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(540)

(540)

(731) HOREZZA, a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2107-2013
8.11.2013
16, 33, 35
16 - Papier, kartón, lepenka; tlačoviny; fotografie
(tlačoviny), papiernický tovar a písacie potreby;
plastové fólie, obaly, vrecúška a tašky ako obalové materiály alebo na uloženie tovaru; papiero-

(591) čierna, biela, sivá, modrá, červená
(731) Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť, a.s.,
Za dráhou 21, 902 01 Pezinok, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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2121-2013
11.11.2013
29, 35
29 - Džemy.
35 - Propagačná činnosť, reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce; inzercia; maloobchodná
a veľkoobchodná činnosť s potravinami a nápojmi; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov;
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; rozširovanie vzoriek tovarov; uverejňovanie
reklamných textov; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja;
podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie
textov; reklama prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete.

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

(540) Kráľovský džem
(731) JPlus SK, s.r.o., Bratislavská 446/75, 010 01 Žilina, SK;

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

2122-2013
11.11.2013
30, 32, 35
30 - Čaj; čajové náhradky; čajové nápoje; čaje
všetkých druhov vrátane ich zmesi, najmä čaje
sypané, porciované, vrecúškované, lisované, instantné a čajové extrakty z ovocia, bylín, zeleniny a iných prírodných produktov, všetko uvedené
s výnimkou liečivých.
32 - Nealkoholické nápoje; prípravky na zhotovovanie nealkoholických nápojov; nealkoholické
nápoje s ovocnými príchuťami; nealkoholické
výťažky z ovocia; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; príchute na výrobu nealkonápojov; sirupy na výrobu nápojov.
35 - Propagačná činnosť, reklama; pomoc pri
riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce; inzercia; maloobchodná
a veľkoobchodná činnosť s nápojmi; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov; 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; rozširovanie
vzoriek tovarov; uverejňovanie reklamných textov; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; podpora predaja
(pre tretie osoby); spracovanie textov; reklama
prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete.

(540) Babičkin ovocný čaj
(731) JPlus SK, s.r.o., Bratislavská 446/75, 010 01 Žilina, SK;

2124-2013
11.11.2013
3, 29, 30, 32
3 - Kozmetické prípravky: bio oleje a esenciálne
oleje na kozmetické účely; pleťová kozmetika;
krémy; vlasové kozmetické prípravky; balzamy
na pery; prírodná hlina určená na kozmetické
účely; masážne oleje na kozmetické účely; kozmetické masky; čistiace pleťové vody; koncentráty do kúpeľa; opaľovacie séra; šampóny; sprchová pena; detoxikačné zmesi na kozmetické
účely; vyživujúce mlieko na kozmetické účely;
farby na vlasy.
29 - Jedlé oleje a tuky (rastlinné oleje, rybí tuk);
prášky na prípravu polievok; prášky na prípravu
omeliet; mliečne výrobky; mlieko; jogurty; mlieko v prášku s výnimkou sušeného mlieka pre
dojčatá; mäso; hydina s vysokým obsahom proteínov pripravená na konzumáciu; tuniak; srvátka;
aloa pravá (potraviny).
30 - Prášky na prípravu dezertov, dezertných
a čokoládových pien, zmrzliny, pudingov, ryžového nákypu, koláčov, placiek, čokoládových nátierok; chuťové prísady; majonéza; nátierky; dresingy do šalátov; marinády; rajčinový pretlak;
čokoládová nátierka; med; kakao, káva, čokoláda
a cappuccino s vysokým obsahom proteínov; chlieb
s vysokým obsahom proteínov; cestoviny s vysokým obsahom proteínov; ovsené vločky, pšeničné vločky, kukuričné vločky; cereálne tyčinky
s vysokým obsahom proteínov; keksy s vysokým
obsahom proteínov, napolitánky s vysokým obsahom proteínov.
32 - Nealkoholické nápoje z aloe pravej; isotonické nápoje; prípravky na výrobu nealkoholických nápojov; nealkoholické ovocné extrakty;
proteínové nápoje; esencie na prípravu nápojov.

(540)

(591) hnedá, zelená
(731) Ondrušek Henrich, Štefánikova 96, 949 01 Nitra,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2138-2013
13.11.2013
41, 43, 45
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; organizovanie detských osláv.
43 - Stravovacie služby.
45 - Stráženie a opatrovanie detí.

(540) HoplaLand
(731) HoplaLand s.r.o., Lazaretská 8, 811 08 Bratislava,
SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

2171-2013
19.11.2013
29
29 - Jedlý slnečnicový olej.

(731) BÚŠLAK OIL, s.r.o., Dunajský Klátov 186, 930 21
Dunajský Klátov, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

(731) BÚŠLAK OIL, s.r.o., Dunajský Klátov 186, 930 21
Dunajský Klátov, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

2172-2013
19.11.2013
29, 31, 40
29 - Jedlé oleje; jedlé tuky; tukové substancie na
výrobu jedlých tukov.
31 - Jadrové krmivo; krmivo; krmivo pre dobytok;
krmivo pre domáce zvieratá; krmivo pre rožný statok; krmivo pre vtáky; krmivo pre zvieratá; kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat; vedľajšie produkty pri spracovaní obilnín ako krmivo pre zvieratá; otrubová kŕmna zmes na živočíšnu spotrebu; otruby; šrot pre zvieratá; prípravky na výkrm zvierat; výlisky repky olejnej pre
rožný dobytok; čerstvá zelenina; čerstvé ovocie;
obilie v nespracovanom stave; zrno ako obilie; pokrutiny; sadenice; rastlinné semená; pšenica; jačmeň; ovos; raž; seno; čerstvé zemiaky; zrno na
živočíšnu spotrebu; prípravky na výkrm zvierat.
40 - Konzervovanie potravín a nápojov; likvidácia odpadu; lisovanie ovocia; mlynárstvo; recyklácia odpadu; spaľovanie odpadu; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; zmrazovanie
potravín.

(540)

(731) BÚŠLAK OIL, s.r.o., Dunajský Klátov 186, 930 21
Dunajský Klátov, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

2173-2013
19.11.2013
29, 30
29 - Jedlé oleje; jedlé tuky; tukové substancie na
výrobu jedlých tukov.
30 - Výrobky z múky; múka.
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2182-2013
21.11.2013
16, 35, 41
16 - Papier, kartón, lepenka; tlačené periodické
a neperiodické publikácie; tlačoviny; reklamné
tlačoviny; brožúry; letáky; lósy; tikety; plagáty;
kalendáre; prospekty; fotografie; pohľadnice.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová a televízna reklama; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie
a rozširovanie reklamných materiálov (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom.
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie
lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie hier o peniaze; prevádzkovanie elektronickej žrebovej lotérie; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií: organizovanie a prevádzkovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávok;
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom
internetu; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných a športových
súťaží.

(540)

(591) čierna, biela, zlatá, sivá, ružová
(731) SLOVENSKÉ FILMOVÉ ŠTÚDIÁ BRATISLAVA, s.r.o., Palisády 733/42, 811 06 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2186-2013
22.11.2013
9, 16, 35, 38, 41
9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky na všetkých druhoch nosičov, ako aj v digitálnej (elektronickej) podobe (stiahnuté z telekomunikačnej siete); informácie, dáta, databázy,
katalógy, programy v elektronickej podobe (stiahnuté z telekomunikačnej siete); elektronické publikácie s možnosťou kopírovania (stiahnuté z telekomunikačnej siete); prístroje na nahrávanie,
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu.
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy
(periodiká); fotografie (tlačoviny); grafiky; grafické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; komiksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; publikácie (tlačoviny); grafické reprodukcie, ročenky; tlačivá; tlačoviny.
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35 - Reklamná činnosť; prenájom reklamného
času vo všetkých komunikačných médiách, ako
aj v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom
reklamných plôch; televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov a materiálov; organizovanie výstav na
komerčné alebo reklamné účely; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie reklamných textov a materiálov; obchodný manažment a poradenstvo;
prezentácia výrobkov a služieb v komunikačných
médiách pre maloobchod; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; vyhľadávanie
sponzorov; poskytovanie poradenstva a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto
zoznamu; komerčné informačné kancelárie.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov; komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie,
počítačovej siete, mobilných telefónov; poskytovanie telekomunikačných služieb; poskytovanie
telekomunikačného pripojenia na svetovú počítačovú sieť; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na
diskusiu na internete; prenos a šírenie správ, informácií, publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu
(telekomunikačné služby); spravodajské kancelárie; poskytovanie poradenstva a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov; výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, športových, zábavných, hudobných
a športových súťaží; zábavné služby; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie
a organizovanie večierkov; moderovanie relácií,
programov a podujatí; zábavné parky; služby poskytované v prázdninových táboroch (zábava);
fitnes kluby; výchovno-zábavné klubové služby;
organizovanie a vedenie seminárov, kongresov,
školení, konferencií; organizovanie živých seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenia; filmová, divadelná
a hudobná tvorba (okrem reklamnej), služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr
sprostredkúvajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek; tvorba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových
nahrávok (služby nahrávacích štúdií); vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie
elektronických publikácií online (bez možnosti
kopírovania), vydávanie a zverejňovanie elektronických publikácií; elektronická edičná činnosť v
malom (DTP služby), organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; modelingové služby
pre umelcov; služby v kempingoch so športovým
programom, kurzy telesného cvičenia; zábavné

služby nočných klubov; online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); informácie
o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach
rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy,
rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti
šoubiznisu (reportérske služby); prekladateľské
služby; prenájom dekorácii; poskytovanie služieb
na oddych a rekreáciu; prenájom audioprístrojov,
videoprístrojov, videorekordérov, premietačiek,
televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; organizovanie lotérií a stávkových hier;
poskytovanie poradenstva a informácií v oblasti
služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu;
všetky služby uvedené v triede 41 tohto zoznamu
poskytované online aj prostredníctvom internetu
a počítačových sietí.
(540) Oko Bernolákova
(731) Jánošíková Martina, Nálepkova 33, 900 27 Bernolákovo, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2188-2013
20.11.2013
2, 16, 19, 35, 37
2 - Farby, fermeže, laky; anorganické nátery (náterové farby alebo oleje, s výnimkou stavebného
materiálu); nátery (farby); nátery na konečnú úpravu povrchov (farby alebo oleje); ochranné nátery,
ako farby, pre stavebné účely; 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; 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 do farieb; riedidlá do
lakov; 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.
16 - Katalógy, databázy na papierových nosičoch; vzorkovníky farieb a náterov; papierové
propagačné materiály; tlačené reklamné a úžitkové manuály; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; kartónové reklamné materiály
na rozširovanie; kartónové reklamné značky; príručky; tlačené prospekty; papierové vlajky; papierové zástavky; pútače z papiera alebo lepenky;
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etikety s výnimkou textilných; emblémy (papierové pečate); pečiatky; pečate; knihárske výrobky; knihy; brožúry; časopisy (periodiká); kalendáre; tlačené formuláre; tlačoviny; ročenky; albumy; tlačené publikácie; tlačené reklamné publikácie; samolepky (papiernický tovar); samolepky na auto (papiernický tovar); drevitá lepenka
(papiernický tovar); pretlače; obtlačky; plastové
vodotesné obalové fólie; lepiace fólie na papier;
obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie
sú zahrnuté v iných triedach; plagáty všetkých
druhov a rozmerov; grafiky; obrazy; svietivý papier; tlačené plány; podložky na písanie; skicáre;
tlačené prospekty; zošity; hárky papiera; obálky
(papiernický tovar); obaly (papiernický tovar);
kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné alebo darčekové predmety; papier, kartón, lepenka; stojany na fotografie; papiernický tovar
a písacie potreby; písacie sady a súpravy (papiernický tovar); perá (kancelárske potreby); ceruzky; držiaky na písacie potreby.
19 - Nekovové stavebné materiály; stavebné
podkladové omietkové zmesi; cementové ochranné povrchové vrstvy; cementové povrchové vrstvy odolné voči 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; stierkové omietkové hmoty a zmesi; 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; uhoľný
decht.
35 - Obchodné poradenstvo v oblasti fasádnych
a interiérových omietok, stierok, farieb, náterov
a lepidiel, dekoratívnych omietok a náterov; obchodné alebo podnikateľské informácie; veľkoobchodné a maloobchodné služby s fasádnymi
a interiérovými omietkami a stierkovými hmotami, dekoratívnymi omietkami a nátermi, farbami
najmä vodou riediteľnými farbami, lepidlami
a lepiacimi zmesami a s ostatnými tovarmi uvedenými v triedach 2, 16 a 19 tohto zoznamu;
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veľkoobchodné a maloobchodné služby s nasledovnými tovarmi: lepidlá na priemyselné účely,
lepidlá na priemyselné účely vo forme náterov,
kontaktné cementy, miešané lepiace penové cementy, lepiace zmesi na priemyselné účely, spojivá, lepidlá a vytvrdzovacie činidlá do omietok,
chemické ochranné nátery na odpudzovanie vody, rozjasňovače (chemický prípravky na zjasňovanie farieb), omietky (stavebný materiál), fasádne a dekoratívne omietky najmä silikátové a akrylátové, izolačné omietky, stavebné podkladové
omietkové zmesi, cementové ochranné povrchové vrstvy, cementové lepidlá, cementové povrchové vrstvy odolné voči vode, hydraulický cement, výplňový cement, cementové alebo maltové vyrovnávacie potery, cementové textúrované
povlaky, stavebné výrobky s izolačnými vlastnosťami; zhromažďovanie rozličných výrobkov
(okrem dopravy), najmä hore uvedených tovarov
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; grafické reklamné
služby; grafická úprava tlačovín na reklamné
účely; spracovanie textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; marketingové štúdie; podpora predaja pre
tretie osoby; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); správa počítačových súborov; administratívne spracovanie
obchodných objednávok; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné služby; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny,
vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; vylepovanie plagátov; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; predvádzanie tovaru; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35
a 37 tohto zoznamu; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); izolovanie
stavieb; tepelné izolovanie stavieb a budov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); utesňovanie
budov; utesňovanie stavieb; zatepľovanie stavieb
a budov; natieranie a penetrovanie stavebných
povrchov; interiérové a exteriérové maľovanie
a natieranie; nanášanie ochranných vrstiev (maliarske práce); nanášanie omietok (omietačské práce); aplikácia náterov na opravu stien; aplikácia
náterov na opravu povrchov budov; omietanie
stavebných povrchov; štruktúrovanie omietok
stien; protihrdzová úprava; zatepľovanie stavieb
a budov; asfaltovanie; kladenie lepenkových
a živičných vrstiev na stavbách a cestách; kladenie izolačných povlakov, náterov, pásov alebo
fólií; lepenie tapiet; lakovanie, glazovanie; hladenie alebo brúsenie pemzou; murovanie, murárske práce; opravy povrchov budov; opravy povr-
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chových úprav podláh, schodísk, fasád a omietok; inštalácia interiérových priehradiek a priečok; inštalovanie farebných panelov na fasády;
prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom čistiacich strojov; čistenie exteriérov budov;
informácie o opravách; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; stavebný dozor; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.

(540)

2193-2013
25.11.2013
19
19 - Okná (s výnimkou kovových); dvere (s výnimkou kovových).

(540) Robstan
(731) Jurga Boris, Ing., Za plavárňou 8529/9, 010 08
Žilina, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2197-2013
25.11.2013
41
41 - Organizovanie súťaží (vedomostných alebo
zábavných), písanie textov (okrem reklamných),
výroba rozhlasových a televíznych programov,
tvorba rozhlasových a televíznych programov,
zábava, vzdelávanie.

(540) Krotitelia dlhov
(731) Podhorec Rastislav, Ing., Matejková 13, 841 05
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2233-2013
28.11.2013
30
30 - Bonbóny, čokoláda, cukríky, cukrovinky, kakao, karamelky, káva, keksy, ľad na osvieženie,
marcipán, mentolové cukríky, oblátky, pastilky,
perníky, medovníky, pralinky, sušienky, tapioka,
torty, výrobky z kakaa, zmrzliny, žuvačky, arašidové cukrovinky, bonbóny, cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov.

(540)

(731) CHOCOLAND s. r. o., Kopčianska 63, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

2234-2013
29.11.2013
9
9 - Zváracie elektródy.

(540) PERFEKT
(731) Kjellberg Finsterwalde Elektroden und Maschinen GmbH, Leipziger Strasse 82, 03238 Finsterwalde, DE;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(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)

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

2235-2013
29.11.2013
9
9 - Zváracie elektródy.

(540) GARANT K
(731) Kjellberg Finsterwalde Elektroden und Maschinen GmbH, Leipziger Strasse 82, 03238 Finsterwalde, DE;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2236-2013
29.11.2013
9
9 - Zváracie elektródy.

(540) GARANT
(731) Kjellberg Finsterwalde Elektroden und Maschinen GmbH, Leipziger Strasse 82, 03238 Finsterwalde, DE;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2250-2013
2.12.2013
29, 35
29 - Mliečne výrobky; syry.
35 - Veľkoobchod a maloobchod s mliečnymi
výrobkami; veľkoobchod a maloobchod so syrmi.

(540) MARKÝZ
(731) Milkpol, s.r.o., Reinerova 1657/23, 163 00 Praha,
CZ;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2256-2013
4.12.2013
7, 9, 12, 16, 29, 30, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45
7 - Miešačky; buldozéry; rýpadlá; žeriavy; generátory elektriny; banské stroje; banské prepravníky; stroje na zemné práce.
9 - Solárne panely na výrobu elektrickej energie;
fotovoltické zariadenia.
12 - Motorové dopravné prostriedky vrátane prostriedkov využiteľných v stavebníctve.
16 - Architektonické modely; brožúry; tlačivá
(formuláre); kalendáre; tlačené periodiká vrátane
novín a časopisov; prospekty; tlačené publikácie;
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky.
29 - Potravinárske oleje; pokrmové tuky.
30 - Cukor.
35 - Analýzy nákladov; cenové prieskumy; dojednávanie obchodných a podnikateľských kontaktov; dojednávanie obchodných transakcií a ob-
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chodných zmlúv; dražby; ekonomické analýzy na
podnikateľské a obchodné účely; fakturácia; hospodárske a ekonomické predpovede a analýzy;
informačné služby v oblasti vnútorného a zahraničného obchodu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; kancelárske práce; komerčné
informačné kancelárie; komerčné lobistické služby; konzultácie v oblasti obchodných akvizícií;
marketing; marketingové štúdie a analýzy; marketingové kampane; marketingové prieskumy;
obchodná analýza trhov; obchodná správa nehnuteľností pre tretie osoby; obchodný alebo podnikateľský prieskum; oceňovanie obchodných príležitostí; organizovanie podujatí, výstav a predstavení na komerčné alebo reklamné účely; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných
podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti
a obchodnej stratégii; poradenstvo v oblasti marketingu a reklamy; poradenstvo v oblasti manažmentu a plánovania; poskytovanie komerčných informácií; posudzovanie podnikateľských
a obchodných príležitostí; prenájom reklamného
času a priestoru v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch a zariadení; prieskum trhu; vzťahy
s verejnosťou (public relations); reklama a reklamné služby; služby outsorcingu; služby v oblasti podnikateľskej stratégie; služby v oblasti
podpory predaja; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových
databázach.
36 - Faktoring; finančné informácie; finančné
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné posudzovanie nehnuteľností; finančné služby
a investičné služby; financovanie komodít; financovanie projektov; garancie, záruky, kaucie;
finančné odhady nehnuteľností; správa nehnuteľností; investičné poradenstvo v oblasti komodít;
investovanie kapitálu; klíring; manažment aktív;
manažment investícií do nehnuteľností; nadobúdanie nehnuteľností pre klientov; obchodovanie
s komoditami (finančné služby); oceňovanie a odhady nehnuteľností; oceňovanie majetku; pomoc
pri akvizícii nehnuteľností; poradenské služby
súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností; poradenské služby v oblasti správcovstva majetku; poradenské služby v oblasti investovania; poradenské
služby v oblasti hypoték; poskytovanie finančných garancií pre zaručenie nehnuteľností; poskytovanie finančných prostriedkov pre rozvoj
nehnuteľností; poskytovanie informácií v oblasti
prenájmu, oceňovania a správy nehnuteľností;
prenájom nehnuteľností (ubytovanie); pôžičkové
a úverové služby; prenájom nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov; prieskumné služby
v oblasti výberu a nadobúdania nehnuteľností;
realitné kancelárie; riadenie finančného rizika;
správa majetku a nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; vedenie nájomných domov; výber a nadobúdanie nehnuteľností (v mene klienta); vyberanie nájomného; vypracovanie finančných analýz vzťahujúcich sa na
komodity; zabezpečovanie prenájmu nehnuteľností.
37 - Banské dobývanie; demolácia budov; murovanie, murárske práce; povrchové dobývanie; pre-
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nájom stavebných strojov a zariadení; stavebné
informácie; stavebné poradenstvo; stavebníctvo
(stavebná činnosť); stavebný dozor.
39 - Distribúcia energie; prenájom dopravných
prostriedkov; prenájom miesta na parkovanie;
prenájom skladísk; preprava a skladovanie odpadu; rozvod vody; skladovanie tovaru; zásobovanie vodou.
40 - Likvidácia odpadu; úprava vody; výroba energie.
42 - Architektonické poradenstvo; architektúra
(architektonické služby); geologický prieskum;
interiérová výzdoba; prieskumy (inžinierske práce); štúdie technických projektov, projektová činnosť; urbanistické plánovanie; vypracovanie stavebných výkresov; developerské služby v oblasti
projektovej a inžinierskej činnosti.
45 - Poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; právne služby vrátane právnych služieb
v oblasti nehnuteľností.
(540)

(591) modrá, čierna
(731) Kvasnička Roman, JUDr., Krčméryho 34, 976 32
Badín, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2257-2013
4.12.2013
7, 9, 12, 16, 29, 30, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45
7 - Miešačky; buldozéry; rýpadlá; žeriavy; generátory elektriny; banské stroje; banské prepravníky; stroje na zemné práce.
9 - Solárne panely na výrobu elektrickej energie;
fotovoltické zariadenia.
12 - Motorové dopravné prostriedky vrátane prostriedkov využiteľných v stavebníctve.
16 - Architektonické modely; brožúry; tlačivá
(formuláre); kalendáre; tlačené periodiká vrátane
novín a časopisov; prospekty; tlačené publikácie;
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky.
29 - Potravinárske oleje; pokrmové tuky.
30 - Cukor.
35 - Analýzy nákladov; cenové prieskumy; dojednávanie obchodných a podnikateľských kontaktov; dojednávanie obchodných transakcií a obchodných zmlúv; dražby; ekonomické analýzy na
podnikateľské a obchodné účely; fakturácia; hospodárske a ekonomické predpovede a analýzy;
informačné služby v oblasti vnútorného a zahraničného obchodu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; kancelárske práce; komerčné
informačné kancelárie; komerčné lobistické služby; konzultácie v oblasti obchodných akvizícií;
marketing; marketingové štúdie a analýzy; marketingové kampane; marketingové prieskumy;
obchodná analýza trhov; obchodná správa nehnuteľností pre tretie osoby; obchodný alebo podnikateľský prieskum; oceňovanie obchodných príležitostí; organizovanie podujatí, výstav a predstavení na komerčné alebo reklamné účely; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných
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podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti
a obchodnej stratégii; poradenstvo v oblasti marketingu a reklamy; poradenstvo v oblasti manažmentu a plánovania; poskytovanie komerčných informácií; posudzovanie podnikateľských
a obchodných príležitostí; prenájom reklamného
času a priestoru v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch a zariadení; prieskum trhu; vzťahy
s verejnosťou (public relations); reklama a reklamné služby; služby outsorcingu; služby v oblasti podnikateľskej stratégie; služby v oblasti
podpory predaja; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Faktoring; finančné informácie; finančné
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné posudzovanie nehnuteľností; finančné služby
a investičné služby; financovanie komodít; financovanie projektov; garancie, záruky, kaucie;
finančné odhady nehnuteľností; správa nehnuteľností; investičné poradenstvo v oblasti komodít;
investovanie kapitálu; klíring; manažment aktív;
manažment investícií do nehnuteľností; nadobúdanie nehnuteľností pre klientov; obchodovanie
s komoditami (finančné služby); oceňovanie a odhady nehnuteľností; oceňovanie majetku; pomoc
pri akvizícii nehnuteľností; poradenské služby
súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností; poradenské služby v oblasti správcovstva majetku; poradenské služby v oblasti investovania; poradenské
služby v oblasti hypoték; poskytovanie finančných garancií pre zaručenie nehnuteľností; poskytovanie finančných prostriedkov pre rozvoj
nehnuteľností; poskytovanie informácií v oblasti
prenájmu, oceňovania a správy nehnuteľností;
prenájom nehnuteľností (ubytovanie); pôžičkové
a úverové služby; prenájom nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov; prieskumné služby
v oblasti výberu a nadobúdania nehnuteľností;
realitné kancelárie; riadenie finančného rizika; správa majetku a nehnuteľností; sprostredkovateľská
činnosť s nehnuteľnosťami; vedenie nájomných
domov; výber a nadobúdanie nehnuteľností (v mene klienta); vyberanie nájomného; vypracovanie
finančných analýz vzťahujúcich sa na komodity;
zabezpečovanie prenájmu nehnuteľností.
37 - Banské dobývanie; demolácia budov; murovanie, murárske práce; povrchové dobývanie;
prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor.
39 - Distribúcia energie; prenájom dopravných
prostriedkov; prenájom miesta na parkovanie;
prenájom skladísk; preprava a skladovanie odpadu; rozvod vody; skladovanie tovaru; zásobovanie vodou.
40 - Likvidácia odpadu; úprava vody; výroba
energie.
42 - Architektonické poradenstvo; architektúra
(architektonické služby); geologický prieskum;
interiérová výzdoba; prieskumy (inžinierske práce); štúdie technických projektov, projektová činnosť; urbanistické plánovanie; vypracovanie stavebných výkresov; developerské služby v oblasti
projektovej a inžinierskej činnosti.

45 - Poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; právne služby vrátane právnych služieb
v oblasti nehnuteľností.
(540) Profinex
(731) Kvasnička Roman, JUDr., Krčméryho 34, 976 32
Badín, SK;

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

2258-2013
4.12.2013
16, 35, 36, 37, 40, 42
16 - Architektonické modely; brožúry; tlačivá
(formuláre); kalendáre; tlačené periodiká vrátane
novín a časopisov; prospekty; tlačené publikácie;
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky.
35 - Analýzy nákladov; cenové prieskumy; dojednávanie obchodných a podnikateľských kontaktov; dojednávanie obchodných transakcií a obchodných zmlúv; dražby; ekonomické analýzy na
podnikateľské a obchodné účely; fakturácia; hospodárske a ekonomické predpovede a analýzy;
informačné služby v oblasti vnútorného a zahraničného obchodu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; kancelárske práce; komerčné
informačné kancelárie; komerčné lobistické služby; konzultácie v oblasti obchodných akvizícií;
marketing; marketingové štúdie a analýzy; marketingové kampane; marketingové prieskumy;
obchodná analýza trhov; obchodná správa nehnuteľností pre tretie osoby; obchodný alebo podnikateľský prieskum; oceňovanie obchodných príležitostí; organizovanie podujatí, výstav a predstavení na komerčné alebo reklamné účely; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných
podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti
a obchodnej stratégii; poradenstvo v oblasti marketingu a reklamy; poradenstvo v oblasti manažmentu a plánovania; poskytovanie komerčných informácií; posudzovanie podnikateľských
a obchodných príležitostí; prenájom reklamného
času a priestoru v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch a zariadení; prieskum trhu; vzťahy
s verejnosťou (public relations); reklama a reklamné služby; služby outsorcingu; služby v oblasti podnikateľskej stratégie; služby v oblasti
podpory predaja; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Faktoring; finančné informácie; finančné
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné posudzovanie nehnuteľností; finančné služby
a investičné služby; financovanie projektov; garancie, záruky, kaucie; finančné odhady nehnuteľností; správa nehnuteľností; investovanie kapitálu; klíring; manažment aktív; manažment investícií do nehnuteľností; nadobúdanie nehnuteľností pre klientov; oceňovanie a odhady nehnuteľností; oceňovanie majetku; pomoc pri akvizícii nehnuteľností; poradenské služby súvisiace
s vlastníctvom nehnuteľností; poradenské služby
v oblasti správcovstva majetku; poradenské služby v oblasti investovania; poradenské služby
v oblasti hypoték; poskytovanie finančných garancií pre zaručenie nehnuteľností; poskytovanie
finančných prostriedkov pre rozvoj nehnuteľnos-
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tí; poskytovanie informácií v oblasti prenájmu,
oceňovania a správy nehnuteľností; prenájom
nehnuteľností (ubytovanie); pôžičkové a úverové
služby; prenájom nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov; prieskumné služby v oblasti výberu a nadobúdania nehnuteľností; realitné kancelárie; riadenie finančného rizika; správa
majetku a nehnuteľností; sprostredkovateľská
činnosť s nehnuteľnosťami; vedenie nájomných
domov; výber a nadobúdanie nehnuteľností (v mene klienta); vyberanie nájomného; vypracovanie
finančných analýz vzťahujúcich sa na nehnuteľnosti; zabezpečovanie prenájmu nehnuteľností.
37 - Demolácia budov; murovanie, murárske práce; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor.
40 - Likvidácia odpadu; úprava vody; výroba
energie.
42 - Architektonické poradenstvo; architektúra
(architektonické služby); geologický prieskum;
interiérová výzdoba; prieskumy (inžinierske práce); štúdie technických projektov, projektová činnosť; urbanistické plánovanie; vypracovanie stavebných výkresov; developerské služby v oblasti
projektovej a inžinierskej činnosti.
(540)

(591) tmavozelená, svetlozelená
(731) Kvasnička Roman, JUDr., Krčméryho 34, 976 32
Badín, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2262-2013
30.6.2009
33
33 - Víno; koktaily a aperitívy na základe vína;
liehoviny, najmä tequila; whisky; portské víno;
likéry (okrem čajových likérov); alkoholické nápoje obsahujúce ovocie, najmä jablčné víno a hruškové víno.

(540) Samora
(646) 008394686, 30.06.2009
(731) MORENO GmbH & Co. Kommanditgesellschaft,
Ottostr. 20/22, D-53332 Bornheim-Sechtem, DE;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2275-2013
6.12.2013
6, 16, 36, 37, 38, 39, 42, 43
6 - Neprenosne oceľové konštrukcie a oceľové
stavebné dielce.
16 - Tlačoviny; periodická a neperiodická tlač
predovšetkým časopisy, noviny, knihárske výrobky, prospekty, plagáty, tlačené fotografie, pohľadnice, kalendáre, tlačené inzertne a propagačné materiály; tlačiarenské a typografické písmo;
papier, xerografický papier; kartón, lepenka, papiernický a polygrafický tovar.
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36 - Realitná činnosť; odborná, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti realít; služby v oblasti
nehnuteľnosti patriace do tejto triedy; sprostredkovanie (maklérstvo); prenájom nehnuteľnosti;
sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami;
oceňovanie nehnuteľnosti; poisťovníctvo; faktoring; finančné služby; finančné konzultačné služby; finančné poradenstvo; finančný lízing; garancie, záruky, kaucie; hypotéky (poskytovanie pôžičiek); investovanie kapitálu; finančné analýzy;
finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti),
zhromažďovanie rozličných nehnuteľnosti pre
tretie osoby s cieľom umožniť zákazníkom, aby
si mohli tieto nehnuteľnosti pohodlne prehliadať
a nakupovať prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, ako napr.
prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; sprava nehnuteľnosti; poistky životné; uzatváranie poistiek; poradenstvo v oblasti poistenia; záručná pôžička; finančné pôžičky; sprostredkovanie záruk; ubytovacie kancelárie (byty); zbieranie peňazí na dobročinné účely;
organizovanie zbierok; zmenárenské služby; zriaďovanie fondov.
37 - Stavebníctvo; uskutočňovanie občianskych,
bytových a priemyselných stavieb, ekologických
stavieb; vodohospodárskych stavieb; budovanie
základov stavieb a montáže strojnotechnických
zariadení stavieb, rekonštrukcie stavieb, betonárni; služby so stavebnými konštrukciami vrátane výstavby oceľových konštrukcií, stavebného
a konštrukčného inžinierstva, služieb zhotoviteľa
sadrokartónových konštrukcií, montáži nosných
stavebných konštrukcií, stavby konštrukcií na reklamné tabule, stavby konštrukcií tribún, stavby
vystužených betónových konštrukcií s využitím
posuvných debnení; výstavba inžinierskych stavieb najmä teplovodov, vodovodov, dopravných
stavieb, vrátane stavby a opravy ciest a diaľnic;
inžiniering; prenájom stavebných strojov a zariadenia; opravy stavebných mechanizmov, nákladných vozidiel, autožeriavov, rýpadiel, hydraulických búracích kladív, drvičov betónu; prenájom
stavebného náradia a stavebných mechanizmov;
asfaltovanie; demolácia budov a stavieb; murovanie, murárske práce; stavebné informácie a poradenstvo; pokrývačské práce; inštalácia okien
a dverí; stavba a opravy skladov; budovanie prístavných hrádzi a prístavov; stavba ochranných
hrádzi a násypov; maliarske a natieračské práce;
rozvoj stavebných pozemkov; stavebné inžinierstvo pre poľnohospodárstvo a v oblasti vidieckych stavieb; dohľad nad stavebnými prácami;
spevňovanie stavieb vrátane spevňujúcich injektáží základov; spevňujúcich injektáží priehrad
a mostov; izolovanie budov proti vlhkosti počas
výstavby; utesňovanie budov a ochrana proti
vlhkosti počas výstavby; izolovanie stavieb; izolovanie striech; opravy a údržba budov v prípade
demolácií; tesárske a stolárske prace (opravy);
poskytovanie informácií v oblasti stavebníctva
vrátane online; kladenie cestných povrchov; montáž strechy; výstavba obchodných stavieb; renovácia a reštaurovanie budov; stavba údržba a oprava budov; stavba zdravotníckych zariadení;
stavba, čistenie fasád; betónovanie; oprava a obnovenie betónu; zhotovovanie podláh; stavba ve-
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ránd a krytých vchodov; stavba zasklených veránd a stavieb; montáž strešných krovov; výstavba domov na zákazku; služby zhotoviteľa elektrickej inštalácie; výkopové práce; kladenie dlažieb a obkladov; stavba hydroelektrárni; stavba
plotov; montáž, údržba a renovácia striech; montáž lešenia, zemné práce a konzultačné služby
v oblasti opráv budov; nanášanie ochranných náterov na budovy a nádrže; stavba škôl; výstavba
a obnova železníc; stavba nemocníc; inštalácia
ústredného kúrenia; protipovodňové inžinierske
stavby; stavebné práce pri budovaní protipovodňových zábran; budovanie inžinierskych stavieb
v oblasti zavlažovania; výstavba komínov; výstavba vozoviek; výstavba rekreačných a športových komplexov a areálov; stavba odtokových
systémov; výstavba chodníkov; výstavba verejných zariadení; stavba bazénových komplexov;
stavba štôlni a šácht; stavba a prestavba priestorov predajni; zákazková výstavba budov; demontážne práce, odvodňovanie a odkanalizovane;
bagrovanie riečnych korýt; montáž posuvných
debnení; zdvíhanie a osadenie prefabrikovaných
stavieb; montáž prefabrikovaných stavebných
prvkov; montáž ťahaných debnení; stabilizovanie
zemín a pôdy; ťažba štrku; hydraulické stavebné
práce; montáž zemných kotiev; kotvenie podložia; inštalácia vybavenia ulíc; inštalácia pouličných informačných panelov; navážka zeminy;
zemné základové práce; bagrovanie zeminy; príprava stavenísk; zrovnávanie povrchu staveniska;
zarovnávanie stavenísk; predpínanie betónu; štruktúrovanie omietok stien; stavebná príprava inžinierskych stavieb; zabránenie a oprava sadania
stavieb.
38 - Poskytovanie prístupu do databáz.
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
a kníh; prenájom dopravných prostriedkov.
42 - Projektová činnosť v stavebníctve; návrh
a programovanie databáz, dátových systémov
a dátových aplikácií; návrh, vývoj a tvorba internetových a/alebo intranetových počítačových stránok vrátane ich inštalácie, aktualizácie a údržby
hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na
internetové a/alebo intranetové počítačové stránky; obnovovanie počítačových databáz; prenos
a konverzia počítačových programov a údajov
(okrem fyzickej konverzie); prenos údajov alebo
dokumentov z fyzických médií na elektronické
média; tvorba a údržba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok); grafický dizajn, prenájom počítačov; prenájom počítačového softvéru; prenájom webových
serverov.
43 - Prenájom prechodného ubytovania; prenájom prenosných stavieb; prenájom nábytku, stolovej bielizne a prestieraní.

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

2289-2013
6.12.2013
16, 38
16 - Obežníky; pečate; listový papier; plagáty;
príručky; prospekty; tlačoviny.
38 - Prenos textových a obrazových informácií
prostredníctvom počítača.

(540)

(731) EuroISO, s.r.o., Nová 134/44, 017 01 Považská
Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2293-2013
6.12.2013
35, 38, 39, 42
35 - Administratívne spracovanie obchodných
objednávok; maloobchodné a veľkoobchodné služby aj prostredníctvom internetu s tovarmi, ako sú
komponenty pre čerpadlové motory, čerpadlové
spúšťače, parné generátory alebo kotly (stroje),
čerpadlá do vykurovacích zariadení, membrány
čerpadiel, samoregulačné palivové čerpadlá, parné kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov,
bojlery, ohrievače vody, bojlery s výnimkou bojlerov ako časti strojov, plynové bojlery, výhrevné
kotly, tepelné čerpadlá, plastové vodovodné
klapky alebo ventily; sprostredkovanie obchodu
s tovarom; podpora predaja (pre tretie osoby);
predvádzanie tovaru; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; reklama;
reklama (on line) na počítačovej komunikačnej
sieti; rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; rozširovanie vzoriek tovarov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre
zákazníkov.
38 - Počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov.
39 - Skladovanie tovaru.
42 - Hosťovanie na počítačových (webových)
stránkach.

(540)

(591) modrá, biela
(731) Mráz Jozef, Suchoňova 3469/5, 058 01 Poprad, SK;
(740) DEDÁK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;

(540)
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(591) sivá, zelená
(731) TURČAN DELTA, s. r. o., Košťany nad Turcom 338, 038 41 Košťany nad Turcom, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

2296-2013
5.12.2013
35, 38, 42
35 - Aktualizovanie reklamných materiálov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; lepenie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; marketing; marketingové štúdie; ob-
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chodné rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov;
organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; podpora predaja
(pre tretie osoby); odborné obchodné poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; prehľad tlače (výstrižkové služby); prenájom reklamných materiálov, prenájom
reklamných plôch; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum
trhu; prieskum verejnej mienky; príprava inzertných stĺpcov; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; reklamné agentúry; zásielkové
reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);
rozširovanie vzoriek tovarov, služby porovnávania cien; spracovanie textov; správa počítačových súborov; štatistické kompilácie; telemarketingové služby; tvorba reklamných filmov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vyhľadávanie informácii v počítačových súboroch
(pre zákazníkov); vyhľadávanie sponzorov; vylepovanie plagátov; zbieranie údajov do počítačových databáz; organizovanie internetových
aukcií; poskytovanie priestoru na internetových
stránkach na reklamu tovarov a služieb; prenájom reklamných plôch na webových stránkach;
zostavovanie reklám na použitie na webových
stránkach, propagovanie, reklama a marketing
online webových stránok; kompilácia reklám na
použitie na webových stránok na internete; online propagácia na počítačových sieťach a webových stránkach.
38 - Elektronická pošta; hlasová odkazová služba; komunikácia prostredníctvom optických sietí;
online posielanie pohľadníc; počítačová komunikácia; posielanie správ; komunikácia pomocou
počítačových terminálov; poskytovanie priestoru
na diskusiu na internete; prenos digitálnych súborov; prenos textových a obrazových informácií
prostredníctvom počítača, telefonická komunikácia; telefonické služby; televízne vysielanie, telexové služby; videokonferenčné služby; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; služby preposielania internetových
stránok; služby internetových miestností na diskusiu; posielanie správ prostredníctvom webovej
stránky; poskytovanie prístupu do databáz, na webové stránky a portály; poskytovanie prístupu
k webovým stránkam s digitálnou hudbou na internete.
42 - Digitalizácia dokumentov (skenovanie); módne dizajnérstvo; grafické dizajnérstvo; inštalácia
počítačových programov; návrh počítačových
systémov; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti
počítačových programov; poskytovanie internetových vyhľadávačov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); prenájom počítačov; prenájom počítačového softvéru; prenájom
webových serverov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá;
tvorba softvéru; údržba počítačového softvéru;
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softvérová údržba internetových prístupov; poskytovanie hosťovania na webových stránkach;
služby internetových kaviarní (prenájom počítačov); spravovanie internetových stránok pre zákazníkov; návrh, vytváranie, úprava, implementácia a udržiavanie internetových stránok pre zákazníkov; navrhovanie webových stránok na reklamné účely; poradenstvo v oblasti navrhovania
webových stránok.
(540) Celé zle
(731) eSite, s.r.o., Ružinovská 3, 821 02 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2317-2013
15.4.2013
15
15 - Strunové hudobné nástroje; vaky, puzdrá na
gitary.

(540)

(591) hnedá, čierna
(641) 011740016, 15.04.2013
(731) JOHN HORNBY SKEWES & CO LTD, Salem
House Parkinson Approach, Garforth, Leeds
LS25 2HR, GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2321-2013
10.12.2013
16, 17, 35
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, papierové tlačivá, papierové informačné brožúry, fotografie, katalógy, kalendáre, mapy, knihy, noviny, časopisy.
17 - Kaučukové tesnenia; gumové tesnenia; fluorovo-elastomerové tesnenia; izolačné materiály;
izolačné hmoty; izolačná plsť; izolačné laky; izolačné oleje; izolačné pásky; izolačné povlaky;
izolačné tkaniny; tepelné izolátory; tesnenia dilatačných spojov; tesniace krúžky; tesniace hmoty;
tesniace obloženia; tesniace tmely; tesniaca vata;
tesnenia na potrubie; tesnenia dverí; tesnenia okien;
tesnenie valcov motorov; gumové tesniace alebo
výplňové hmoty; izolačné farby; kovové izolačné
fólie; elektrické izolanty.
35 - Maloobchodná činnosť s tesneniami; s kaučukovými alebo gumovými tesneniami; s fluorovo-elastomerovými tesneniami; elektrickými izolantmi; s tesniacimi materiálmi; s izolačnými materiálmi; s výplňovými materiálmi; s plastovými
polotovarmi; s izolantami, s izolačnými hmotami;
s gumovými tesniacimi alebo výplňovými hmotami; s gumovými výrobkami a materiálmi; s gumotextilnými výrobkami; so silikónovou gumou;
s gumovými doskami; so silikónovými tesneniami, s guferami; s manžetami; s lepidlami; s hutným
materiálom; reklama; reklamné texty; reklamné
agentúry; rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; prenájom reklamných
plôch; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; obchodné obchodné
poradenstvo.
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materiálmi; s výplňovými materiálmi; s plastovými polotovarmi; s izolantami, s izolačnými hmotami; s gumovými tesniacimi alebo výplňovými
hmotami; s gumovými výrobkami a materiálmi;
s gumotextilnými výrobkami; so silikónovou gumou; s gumovými doskami; so silikónovými tesneniami, s guferami; s manžetami; s lepidlami;
s hutným materiálom; reklama; reklamné texty;
reklamné agentúry; rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom
reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; obchodné poradenstvo.

(540) Vimart
(731) REMPOMETAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01
Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

2323-2013
10.12.2013
16, 17, 35
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, papierové tlačivá, papierové informačné
brožúry, fotografie, katalógy, kalendáre, mapy,
knihy, noviny, časopisy.
17 - Grafitové tesnenia; izolačné materiály; izolačné hmoty; izolačná plsť; izolačné laky; izolačné oleje; izolačné pásky; izolačné povlaky; izolačné tkaniny; tepelné izolátory; tesnenia dilatačných spojov; tesniace krúžky; tesniace hmoty;
tesniace obloženia; tesniace tmely; tesniaca vata;
tesnenia na potrubie; tesnenia dverí; tesnenia okien;
tesnenie valcov motorov; gumové tesniace alebo
výplňové hmoty; izolačné farby; kovové izolačné
fólie; elektrické izolanty.
35 - Maloobchodná činnosť s grafitovými tesneniami; s tesneniami; s kaučukovými alebo gumovými tesneniami; s elektrickými izolantmi; s tesniacimi materiálmi; s izolačnými materiálmi;
s výplňovými materiálmi; s plastovými polotovarmi; s izolantami, s izolačnými hmotami; s gumovými tesniacimi alebo výplňovými hmotami;
s gumovými výrobkami a materiálmi; s gumotextilnými výrobkami; so silikónovou gumou; s gumovými doskami; so silikónovými tesneniami,
s guferami; s manžetami; s lepidlami; s hutným
materiálom; reklama; reklamné texty; reklamné
agentúry; rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných
plôch; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; obchodné poradenstvo.

(540) Flexigraf
(731) REMPOMETAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01
Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

2324-2013
10.12.2013
16, 17, 35
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, papierové tlačivá, papierové informačné brožúry, fotografie, katalógy, kalendáre, mapy, knihy, noviny, časopisy.
17 - Polytetrafluoretylénové tesnenia; izolačné materiály; izolačné hmoty; izolačná plsť; izolačné
laky; izolačné oleje; izolačné pásky; izolačné povlaky; izolačné tkaniny; tepelné izolátory; tesnenia dilatačných spojov; tesniace krúžky; tesniace
hmoty; tesniace obloženia; tesniace tmely; tesniaca vata; tesnenia na potrubie; tesnenia dverí;
tesnenia okien; tesnenie valcov motorov; gumové
tesniace alebo výplňové hmoty; izolačné farby;
kovové izolačné fólie; elektrické izolanty.
35 - Maloobchodná činnosť s polytetrafluoretylénovými tesneniami; s tesneniami; s kaučukovými alebo gumovými tesneniami; s elektrickými
izolantmi; s tesniacimi materiálmi; s izolačnými

(540) Rewylon
(731) REMPOMETAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01
Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2328-2013
11.12.2013
5, 30, 35
5 - Cukrovinkárske a pekárske výrobky s posilňujúcim a podporným účinkom; cukrovinkárske
a pekárske výrobky pre diabetikov.
30 - Trvanlivé a polotrvanlivé pečivo; jemné pečivo; oblátky; proteínové oblátky, energetické
oblátky, kokosové oblátky; sušienky; napolitánky; keksy; biskvity; perníky; medovníky; múčne
potraviny; výrobky z obilnín; koláče; dezerty; zákusky; trvanlivé pečivo čokoládové a nečokoládové; piškóty; tortičky; výrobky v triede 30 obsahujúce kakao a/alebo kávu; kakaové, čokoládové, kávové, orieškové a ovocné náplne a krémy obsahujúce aj brusnice; výrobky z kakaa; koláče s plnkou; čokoládové a nečokoládové cukrovinky; tyčinky; čokoládové a kakaové polevy;
uvedené výrobky v triede 30 upravené pre diabetikov.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30; sprostredkovanie
obchodu s tovarmi.

(540)

(591) biela, červená
(731) Pečivárne Liptovský Hrádok, s. r. o., Liptovská
Porúbka 347, 033 01 Liptovský Hrádok, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

2329-2013
11.12.2013
5
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.
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návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; počítačové programovanie; inštalácia počítačových programov; poradenstvo
v oblasti počítačových programov; zhotovovanie
kópií počítačových programov; poskytovanie
softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); prenájom počítačového softvéru; tvorba softvéru; údržba počítačového softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre
zákazníkov.
45 - Licencie na počítačové programy (právne
služby).

(540)

(591) hnedá, zelená, červená, biela, čierna, žltá
(731) SEPEA, s.r.o., Púpavová 2, 900 27 Bernolákovo,
SK;
(740) Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2331-2013
11.12.2013
7, 9, 11
7 - Elektrické drviče pre domácnosť; elektrické
otvárače na konzervy; hadice vysávačov prachu;
kosačky na trávniky (stroje); krájače na chlieb
(stroje); elektrické kuchynské stroje; elektrické
lisy na ovocie pre domácnosť; mixéry (stroje);
miešacie stroje; miešače (elektrické) pre domácnosť; mlynčeky pre domácnosť s výnimkou ručných; elektrické nože; odsávače (stroje); elektrické otvárače na konzervy; práčky bielizne; roboty (elektrické kuchynské); strúhacie stroje na
zeleninu; elektrické šľahače; elektrické šľahače
pre domácnosť; umývačky riadu; vrecká do vysávačov; vysávače; žehliace stroje.
9 - USB kľúče; koncovky (elektrotechnika); konektory (elektrotechnický materiál); počítače;
počítacie stroje; počítačové klávesnice; počítačové pamäte; počítačový softvér; počítač – zápisník
(notebook)
11 - Elektrické lampy; lampy na svietenie; lampáše; lustre; osvetľovacie prístroje a zariadenia;
stropné svetlá; žiarivky; žiarovky; elektrické žiarovky.
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(540) winerator
(731) Šepeľa Patrik, Ing., Sládkovičova 547/1, 067 83
Kamenica nad Cirochou, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2333-2013
11.12.2013
29, 32
29 - Bravčová masť; brusnicová omáčka; džemy;
džemy a marmelády; hydinové paštéty; konzervovaná koreňová zelenina; konzervovaná krájaná
zelenina; konzervovaná zelenina; konzervované
alebo nakladané ovocie; konzervované mäso; konzervované potravinové výrobky z mäsa; mäsové
nátierky; mäsové paštéty; mäsové výrobky; mäsové výrobky s príchuťami; nakladaná zelenina;
nakladané ovocie; nátierky a zmesi z jedlých tukov a z jedlých tukových zmesí; ovocie a zelenina nakladaná v sladkom náleve; paštéty; paštéty
obsahujúce mäso; paštéty obsahujúce ryby; paštéty z husacej pečene; tukové nátierky na chlieb.
32 - Nealkoholické koktaily; ovocné šťavy (nápoje); sirupy na výrobu nápojov; zeleninové šťavy (nápoje).

(540) Products of Kukkónia
(731) LOAR-VE, a. s., Jesenského 6, 929 01 Dunajská
Streda, SK;

(540)
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(591) červená, čierna
(731) KM Slovakia, s.r.o., Fučíkova 35, 085 01 Bardejov, SK;
(740) Bee Mark s.r.o., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2332-2013
11.12.2013
9, 42, 45
9 - Počítačové hry (softvér); nahraté počítačové
programy; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); počítačový softvér; monitorovacie počítačové programy.
42 - Aktualizovanie počítačových programov;
analýzy počítačových systémov; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; hosťovanie na
počítačových stránkach (webových stránkach);

2334-2013
11.12.2013
29, 32
29 - Bravčová masť; brusnicová omáčka; džemy;
džemy a marmelády; hydinové paštéty; konzervovaná koreňová zelenina; konzervovaná krájaná
zelenina; konzervovaná zelenina; konzervované
alebo nakladané ovocie; konzervované mäso;
konzervované potravinové výrobky z mäsa; mäsové nátierky; mäsové paštéty; mäsové výrobky;
mäsové výrobky s príchuťami; nakladaná zelenina; nakladané ovocie; nátierky a zmesi z jedlých
tukov a z jedlých tukových zmesí; ovocie a zelenina nakladaná v sladkom náleve; paštéty; paštéty obsahujúce mäso; paštéty obsahujúce ryby;
paštéty z husacej pečene; tukové nátierky na chlieb.
32 - Nealkoholické koktaily; ovocné šťavy (nápoje); sirupy na výrobu nápojov; zeleninové šťavy (nápoje).

(540) Kukkónia products
(731) LOAR-VE, a. s., Jesenského 6, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
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2335-2013
11.12.2013
16, 28, 35, 41
16 - Papier; blahoprajné pohľadnice; brožované
knihy; brožúry; časopisy (periodiká); hárky papiera; predmety z kartónu a lepenky, katalógy; lepenka, obálky, oznámenia, samolepky, kartón (papiernický tovar), letáky; listový papier; obálky na
dokumenty (kancelárske potreby); obežníky; papierové podložky pod poháre; podložky pod pivové poháre; periodiká; plagáty; pohľadnice; príručky; prospekty; tlačené publikácie, pútače z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené publikácie;
tlačoviny; stieracie žreby z papiera.
28 - Stieracie žreby na lotériové hry; hracie karty.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová a televízna reklama; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie
a rozširovanie reklamných materiálov (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom.
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie
lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie hier o peniaze; prevádzkovanie elektronickej žrebovej lotérie; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie a prevádzkovanie
žrebových lotérií.

(540) Zajko Milionár
(731) LOTTERIE s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, SK;

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

2336-2013
11.12.2013
16, 28, 35, 41
16 - Papier; blahoprajné pohľadnice; brožované
knihy; brožúry; časopisy (periodiká); hárky papiera; predmety z kartónu a lepenky, katalógy;
lepenka, obálky, oznámenia, samolepky, kartón (papiernický tovar), letáky; listový papier; obálky na
dokumenty (kancelárske potreby); obežníky; papierové podložky pod poháre; podložky pod pivové poháre; periodiká; plagáty; pohľadnice; príručky; prospekty; tlačené publikácie, pútače z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené publikácie;
tlačoviny; stieracie žreby z papiera.
28 - Stieracie žreby na lotériové hry; hracie karty.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová a televízna reklama; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie
a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom.
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie
lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie hier o peniaze; prevádzkovanie elektronickej žrebovej lotérie; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie a prevádzkovanie
žrebových lotérií.

(540) ZLATÝ MEŠEC
(731) LOTTERIE s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, SK;

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

2337-2013
11.12.2013
35, 38, 42
35 - Administratívne spracovanie obchodných
objednávok; reklamné agentúry; aktualizovanie
reklamných materiálov; analýzy nákladov; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; fakturácia;
fotokopírovacie služby; grafická úprava tlačovín
na reklamné účely; hospodárske, ekonomické
predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); komerčné informačné kancelárie; kancelárie zaoberajúce sa
dovozom a vývozom; prenájom kancelárskych
strojov a zariadení; štatistické kompilácie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; kopírovanie alebo rozmnožovanie
dokumentov; obchodná správa licencií výrobkov
a služieb pre tretie osoby; marketing; marketingové štúdie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; pomoc pri riadení obchodných alebo
priemyselných podnikov; obchodné informácie
a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné odhady;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; obchodný
manažment v oblasti umenia; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov);
organizovanie komerčných alebo reklamných
veľtrhov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
podpora predaja (pre tretie osoby); poradenstvo
pri vedení podnikov; služby porovnávania cien;
predvádzanie tovaru; prehľad tlače (výstrižkové
služby); služby týkajúce sa premiestňovania prevádzok a podnikov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny,
vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné
služby; uverejňovanie reklamných textov; reprografia dokumentov; poradenské služby v oblasti
obchodného alebo podnikateľského riadenia; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov;
rozširovanie vzoriek tovarov; sekretárske služby;
služby outsourcingu; správa počítačových súborov; sprostredkovateľne práce; stenografia; účtovníctvo; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie
účtovných kníh; vydávanie reklamných alebo
náborových textov; zásobovacie služby pre tretie
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky).
38 - Elektronická pošta; komunikácia prostredníctvom optických sietí; počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom počítačových
terminálov; posielanie správ; poskytovanie prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov;
prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača; telekomunikačné informácie; poskytovanie telekomunikačných kanálov
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na telenákupy; telekonferenčné služby; telexové
služby; vstup do telekomunikačných sieti (služby
zabezpečujúce).
42 - Aktualizovanie počítačových programov;
analýzy počítačových systémov; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja hardvéru; hosťovanie na
počítačových stránkach (webových stránkach);
inštalácia počítačových programov; poskytovanie
internetových vyhľadávačov; návrh počítačových
systémov; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; obnovovanie počítačových databáz; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; výskum
v oblasti ochrany životného prostredia; overovanie pravosti umeleckých diel; prenájom počítačov;
počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti
počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; poradenstvo pri tvorbe
webových stránok; poradenstvo v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti úspory energie; prenájom diskového priestoru serverov; prenájom počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prevod (konverzia) počítačových programov a údajov (nie fyzický); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií
na elektronické médiá; skúšky materiálov; tvorba
a udržiavanie webových stránok (pre zákazníkov);
tvorba softvéru; údržba počítačového softvéru;
výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov).
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42 - Navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru
a softvéru.
(540)

(591) červená, oranžová, čierna, sivá
(731) BOZPO, s. r. o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

2356-2013
16.12.2013
16, 35, 42
16 - Geografické mapy; grafické zobrazenia; architektonické modely.
35 - Marketing; aktualizovanie reklamných materiálov; organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; reklama (online) na počítačovej
komunikačnej sieti; reklamné agentúry; uverejňovanie reklamných textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; tvorba reklamných filmov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama.
42 - Poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu; tvorba softvéru; grafické dizajnérstvo;
počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti
počítačových programov; prevod (konverzia) počítačových programov a údajov (nie fyzický);
zhotovovanie kópií počítačových programov; aktualizovanie počítačových programov.

(540)
(591) svetlomodrá, tmavomodrá, sivá, čierna, biela
(731) MAIYCHER, s.r.o., Alžbetina 30, 040 01 Košice,
SK;
(740) Lobodová Dagmar, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2344-2013
11.12.2013
19
19 - Dlažobné kocky s výnimkou kovových; bloky z prírodného kameňa; obklady stien a priečok
(nekovové).

(540)

(591) svetlohnedá, čierna, biela
(731) TRAVERT s. r. o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, SK;

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

2351-2013
13.12.2013
9, 42
9 - Počítačové programy a softvér všetkých druhov bez ohľadu na typ záznamového média
a spôsob rozširovania, počítačový softvér zapísaný na magnetických nosičoch alebo stiahnutý
z externej počítačovej siete.

(591) červená, čierna
(731) 3D model s.r.o., Starohorská 16, 974 11 Banská
Bystrica, SK;

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

2358-2013
16.12.2013
7, 17, 19
7 - Dlabačky (stroje); formovacie, profilovacie
stroje; frézovačky (stroje); orezávacie stroje; píly
(stroje); sústruhy (obrábacie stroje).
17 - Plasty, syntetické látky (polotovary); gumové alebo plastové tesniace alebo výplňové hmoty;
výplňové hmoty z gumy alebo plastov.
19 - Lišty s výnimkou kovových; ploty s výnimkou kovových; rímsy s výnimkou kovových; ozdobné lišty s výnimkou kovových; stropy, stropné dosky s výnimkou kovových; stavebné panely
s výnimkou kovových; stavebné konštrukcie
s výnimkou kovových; kameniny pre stavebníctvo; nekovové obklady (stavebné konštrukcie);
stavebný kameň; stavebný materiál s výnimkou
kovového; konštrukčné materiály s výnimkou kovových; debnenie s výnimkou kovového (stavebníctvo); nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály; preklady s výnimkou kovových; priečky
s výnimkou kovových; nekovové stĺpy.
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ty; vanilín (vanilková náhradka); vanilka (príchuť);
kukuričné vločky; výrobky z kakaa; zákusky, koláče; zemiaková múčka na ľudskú spotrebu;
zmrzliny; sladké žemle; žuvačky.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
s nasledovnými tovarmi: káva, čaj, kakao a kávové náhradky, ryža, tapioka a ságo, múka a obilninové výrobky, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny, cukor, med, melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, ocot, omáčky, koreniny, konzumný ľad; sprostredkovanie maloobchodu a veľkoobchodu s tovarmi; sprostredkovanie obchodných služieb uvedených v tejto
triede; administratívne spracovanie obchodných
objednávok; reklamné agentúry; aranžovanie výkladov; obchodné alebo podnikateľské informácie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné
rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie
komerčných alebo reklamných výstav; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely;
reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); rozširovanie vzoriek
tovarov; zásielkové reklamné služby.

(540)

(591) zelená (R-0, G-167, B-134)
čierna (R-0, G-0, B-0)
(731) STYROBRICK, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ
& partners, s.r.o., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2368-2013
17.12.2013
30, 35
30 - Arašidové cukrovinky; aromatické prípravky
do potravín; bonbóny; chuťovky na báze cereálií;
cereálne tyčinky; cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov; cestá; cestá na koláče; mandľové cesto; cesto na koláče; cestoviny; cigória
(kávová náhradka); kandizovaný cukor; cukor;
cukríky; cukrovinky; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; čokoláda; čokoládová pena; čokoládové nápoje; droždie do cesta; droždie
v prášku; droždie; fondán; glukóza na kulinárske
účely; upravený glutén (potraviny); gluténové
prísady na kuchárske účely; chalva; chlieb; chuťové prísady; chuťovky na báze ryže; instantná
kaša z kukuričnej múky (s vodou alebo s mliekom);
lúpaný jačmeň, mletý jačmeň; múka z jačmeňa;
múčne jedlá; jedlá z rezancov; jemné pečivo; jogurty mrazené; kakao; kakaové nápoje; karamelky; káva; nepražená káva; kávové náhradky na
báze rastlín; kávové nápoje; kávové príchute; kávovinové náhradky; keksy; koláče s plnkou; krekery (slané pečivo); anglický krém; krupica; kukuričná krupica; krúpy na ľudskú spotrebu; mletá
kukurica; pražená kukurica; kukuričná krupica;
kukuričná múka; instantná kaša z kukuričnej múky (s vodou alebo s mliekom); kukuričné vločky;
kuskus; kvasnice; ľanové semená (potraviny);
lístkové cesto; lupienky, vločky (obilninové); makaróny; mandľové cukrovinky; mandľové pyšteky; marcipán; med; melasa; melasový sirup; mentol pre cukrárstvo; mentolové cukríky; mliečne
čokoládové nápoje; mliečne kávové nápoje; mrazené polevy na koláče; múčne jedlá; výrobky
z múky; múka; müsli; nekysnutý chlieb; niťovky;
prípravky z obilnín; oblátky; ovocné omáčky;
ovocné želé (cukrovinky); lúpaný ovos mletý ovos;
ovsená kaša; ovsená krupica; ovsená potrava; ovsené vločky; palacinky; pastilky (cukríky); sóda
bikarbóna na pečenie; prášok do pečiva; pečivo
(rožky); pečivo s mäsovou náplňou; penové zákusky (cukrovinky); perníky, medovníky; pirôžky s mäsom; pizza; pralinky; prášky na výrobu
zmrzliny; príchute do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov; príchute do nápojov
s výnimkou esencií; prísady do zmrzlín (spojivá);
pšeničná múka; puding, pukance; kukuričné pukance; quiches (pečivo); ravioly; rezance; ryžové
koláče; ságo; sendviče, prírodné sladidlá; sladké
drievka (cukrovinky); slíže; sójová múka; strúhanka; sucháre; sušienky; syrové sendviče (cheeseburgers); šerbety (zmrzlinové nápoje); škrob
(potrava); prípravky na stuženie šľahačky; špagety; tacos; tapioková múka (potrava); tortilly; tor-

(540)

(731) ADANO.EU, s. r. o., Štefana Tučeka 230, 990 01
Veľký Krtíš, SK;
(740) Advokátska kancelária JUDr. Katarína Segečová,
s. r. o., Bratislava, SK;

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

2369-2013
17.12.2013
30, 35
30 - Arašidové cukrovinky; aromatické prípravky
do potravín; bonbóny; chuťovky na báze cereálií;
cereálne tyčinky; cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov; cestá; cestá na koláče; mandľové cesto; cesto na koláče; cestoviny; cigória (kávová náhradka); kandizovaný cukor; cukor; cukríky; cukrovinky; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; čokoláda; čokoládová pena; čokoládové nápoje; droždie do cesta; droždie
v prášku; droždie; fondán; glukóza na kulinárske
účely; upravený glutén (potraviny); gluténové prísady na kuchárske účely; chalva; chlieb; chuťové
prísady; chuťovky na báze ryže; instantná kaša
z kukuričnej múky (s vodou alebo s mliekom);
lúpaný jačmeň, mletý jačmeň; múka z jačmeňa;
múčne jedlá; jedlá z rezancov; jemné pečivo; jogurty mrazené; kakao; kakaové nápoje; karamelky; káva; nepražená káva; kávové náhradky na
báze rastlín; kávové nápoje; kávové príchute; kávovinové náhradky; keksy; koláče s plnkou; krekery (slané pečivo); anglický krém; krupica; kukuričná krupica; krúpy na ľudskú spotrebu; mletá
kukurica; pražená kukurica; kukuričná krupica;
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kukuričná múka; instantná kaša z kukuričnej múky (s vodou alebo s mliekom); kukuričné vločky;
kuskus; kvasnice; ľanové semená (potraviny);
lístkové cesto; lupienky, vločky (obilninové); makaróny; mandľové cukrovinky; mandľové pyšteky; marcipán; med; melasa; melasový sirup; mentol pre cukrárstvo; mentolové cukríky; mliečne
čokoládové nápoje; mliečne kávové nápoje; mrazené polevy na koláče; múčne jedlá; výrobky
z múky; múka; müsli; nekysnutý chlieb; niťovky;
prípravky z obilnín; oblátky; ovocné omáčky;
ovocné želé (cukrovinky); lúpaný ovos mletý ovos;
ovsená kaša; ovsená krupica; ovsená potrava; ovsené vločky; palacinky; pastilky (cukríky); sóda
bikarbóna na pečenie; prášok do pečiva; pečivo
(rožky); pečivo s mäsovou náplňou; penové zákusky (cukrovinky); perníky, medovníky; pirôžky s mäsom; pizza; pralinky; prášky na výrobu
zmrzliny; príchute do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov; príchute do nápojov
s výnimkou esencií; prísady do zmrzlín (spojivá);
pšeničná múka; puding, pukance; kukuričné pukance; quiches (pečivo); ravioly; rezance; ryžové
koláče; ságo; sendviče, prírodné sladidlá; sladké
drievka (cukrovinky); slíže; sójová múka; strúhanka; sucháre; sušienky; syrové sendviče (cheeseburgers); šerbety (zmrzlinové nápoje); škrob (potrava); prípravky na stuženie šľahačky; špagety;
tacos; tapioková múka (potrava); tortilly; torty;
vanilín (vanilková náhradka); vanilka (príchuť);
kukuričné vločky; výrobky z kakaa; zákusky, koláče; zemiaková múčka na ľudskú spotrebu;
zmrzliny; sladké žemle; žuvačky.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
s nasledovnými tovarmi: káva, čaj, kakao a kávové náhradky, ryža, tapioka a ságo, múka a obilninové výrobky, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny, cukor, med, melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, ocot, omáčky,
koreniny, konzumný ľad; sprostredkovanie maloobchodu a veľkoobchodu s tovarmi; sprostredkovanie obchodných služieb uvedených v tejto
triede; administratívne spracovanie obchodných
objednávok; reklamné agentúry; aranžovanie výkladov; obchodné alebo podnikateľské informácie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné
rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie
komerčných alebo reklamných výstav; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely;
reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); rozširovanie vzoriek
tovarov; zásielkové reklamné služby.
(540)

(591) červená, biela
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(731) ADANO.EU, s. r. o., Štefana Tučeka 230, 990 01
Veľký Krtíš, SK;
(740) Advokátska kancelária JUDr. Katarína Segečová,
s. r. o., Bratislava, SK;

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

2395-2013
19.12.2013
9, 25, 35
9 - Prilby na lyžovanie.
25 - Rukavice (časť oblečenia), šiltovky, šály, čiapky, šatky, lyžiarske kukly.
35 - Maloobchodná činnosť so slnečnými okuliarmi, s okuliarovými rámami, s lyžiarskymi okuliarmi, s okuliarovými šošovkami, s kontaktnými šošovkami, s roztokmi na šošovky, s puzdrami na
okuliare, s doplnkami k okuliarom.

(540)

(591) fialová
(731) MANIA International s.r.o., Pri Podlužianke 3,
934 01 Levice, SK;

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

2409-2013
19.12.2013
35, 36, 41
35 - Marketingové štúdie; uverejňovanie reklamných textov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch (pre zákazníkov); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; reklama; obchodná správa licencií výrobkov a služieb
pre tretie osoby; marketing.
36 - Finančné analýzy; spravovanie financií; finančné poradenstvo; finančné služby; investovanie kapitálu; kaucie, záruky, garancie; klíring (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov –
– bezhotovostné platenie); finančné konzultačné
služby.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; odborné preškoľovanie; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie predstavení (manažérske služby);
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; vzdelávacie služby.

(540)

(591) žltá, červená, biela
(731) Žatko Ján, Ing., Lipová 521/2, 031 04 Liptovský
Mikuláš, SK;
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2410-2013
19.12.2013
35, 36, 41
35 - Marketingové štúdie; uverejňovanie reklamných textov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch (pre zákazníkov); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; reklama; obchodná správa licencií výrobkov a služieb
pre tretie osoby; marketing.
36 - Finančné analýzy; spravovanie financií; finančné poradenstvo; finančné služby; investovanie kapitálu; kaucie, záruky, garancie; klíring (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov –
– bezhotovostné platenie); finančné konzultačné
služby.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; odborné preškoľovanie; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie predstavení (manažérske služby);
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; vzdelávacie služby.

(540)

(591) červená
(731) Žatko Ján, Ing., Lipová 521/2, 031 04 Liptovský
Mikuláš, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2415-2013
19.12.2013
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.

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

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

2421-2013
20.12.2013
4, 7, 9, 11, 12, 35, 37, 40, 42
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje.
7 - Generátory elektriny; generátory prúdu, zdroje prúdu; pomocný generátorový agregát; motory

a hnacie stroje okrem motorov do pozemných
vozidiel; poľnohospodárske náradie s výnimkou
ručného.
9 - Vedecké, geodetické, prístroje a nástroje; hasiace prístroje.
11 - Vykurovacie zariadenia; teplovodné vykurovacie zariadenia; zariadenia na osvetlenie.
12 - Vozidlá; dopravné prostriedky na pohyb po
zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva.
37 - Oprava opotrebovaných alebo poškodených
motorov; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; inštalácia, údržba a opravy strojov;
inštalácia a opravy vykurovacích zariadení.
40 - Výroba energie.
42 - Prieskumy (inžinierske práce); štúdie technických projektov, projektová činnosť; vypracovanie stavebných výkresov; štúdie technických
projektov.
(540) ZEPPELIN SK
(731) Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., Lipová 72, 251 70
Modletice, CZ;
(740) Hrádek Jiří, JUDr., Praha, CZ;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2423-2013
20.12.2013
35, 36, 41
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na reklamné a obchodné účely; spracovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov; obchodné poradenstvo; marketingové štúdie; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vzťahy s verejnosťou (public relations); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov);
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; administratívne spracovanie obchodných objednávok; poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií; sprostredkovanie obchodu s tovarom; podpora predaja (pre tretie osoby); poradenstvo v oblasti služieb v triede 35; obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach
35, 36 a 41 tohto zoznamu.
36 - Organizovanie zbierok; zbieranie peňazí na
verejnoprospešné dobročinné účely; zhromažďovanie a prerozdeľovanie finančných prostriedkov
určených na zabezpečenie liečebných, školských,
kultúrnych a sociálnych potrieb detí a študentov
a podporu vedeckých aktivít; spravovanie financií; finančné sponzorstvo.
41 - Športová, kultúrna, zábavná a vzdelávacia činnosť; poradenstvo v oblasti vzdelávania; organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových
podujatí; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; organizovanie benefičných podujatí a koncertov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov, kongresov a sympózií; informácie o výchove a vzdelávaní; vydávanie periodických a neperiodických publikácií;
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písanie textov (okrem reklamných); fotografovanie; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania).
(540)

(591) CMYK (100,45,0,45)
Pantone 2955
(731) Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48,
832 73 Bratislava, SK;

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

2424-2013
20.12.2013
35, 36, 41
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na reklamné
a obchodné účely; spracovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov; obchodné poradenstvo; marketingové štúdie; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vzťahy s verejnosťou (public relations); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov);
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; administratívne spracovanie obchodných objednávok; poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií; sprostredkovanie obchodu s tovarom; podpora predaja (pre tretie osoby); poradenstvo v oblasti služieb v triede 35; obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach
35, 36 a 41 tohto zoznamu.
36 - Organizovanie zbierok; zbieranie peňazí na
verejnoprospešné dobročinné účely; zhromažďovanie a prerozdeľovanie finančných prostriedkov
určených na zabezpečenie liečebných, školských,
kultúrnych a sociálnych potrieb detí a študentov
a podporu vedeckých aktivít; spravovanie financií; finančné sponzorstvo.
41 - Športová, kultúrna, zábavná a vzdelávacia činnosť; poradenstvo v oblasti vzdelávania; organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových
podujatí; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; organizovanie benefičných podujatí a koncertov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov, kongresov a sympózií; informácie o výchove a vzdelávaní; vydávanie periodických a neperiodických publikácií;
písanie textov (okrem reklamných); fotografovanie; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania).

(540)

(731) Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48,
832 73 Bratislava, SK;

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

(540)

173

2425-2013
20.12.2013
33, 35, 43
33 - Biele víno; červené víno; fortifikované vína;
nápoje obsahujúce víno (vínne streky); nízkoalkoholické víno; sangria; šumivé víno; varené víno; víno na varenie; vodnár (matolinové víno).
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných
veľtrhov.
43 - Služby barov.

Všetko čo potrebuješ je láska
a fľaša vína.

(731) ČERVENÉ A BIELE, s.r.o., Palkovičova 5, 821 08
Bratislava, SK;

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

2430-2013
20.12.2013
41
41 - Zábava a kultúrna činnosť.

MODRANSKÉ
KRÁĽOVSKÉ DIVADLO
MOKRAĎ

(731) Modranské kráľovské divadlo, Dukelská 25, 900 01
Modra, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

2431-2013
21.12.2013
41
41 - Zábava a kultúrna činnosť.

(591) čierna, modrá, červená, hnedá, sivá
(731) Modranské kráľovské divadlo, Dukelská 25, 900 01
Modra, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

2432-2013
23.12.2013
41
41 - Vyučovanie; vzdelávacie služby; výučba jazykov; informácie o výchove a vzdelávaní; vydávanie certifikátov po absolvovaní vzdelávacích
kurzov; prekladateľské služby; tlmočnícke služby; skúšanie a preskúšavanie (pedagogická činnosť); organizovanie vedomostných a zábavných
súťaží; školské služby (vzdelávanie); vydávanie
kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových; organizovanie a vedenie záujmových krúžkov, kurzov, školení a seminárov;
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vzdelávania; organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí.
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nosť); organizovanie vedomostných a zábavných
súťaží; školské služby (vzdelávanie); vydávanie
kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových; organizovanie a vedenie záujmových krúžkov, kurzov, školení a seminárov;
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vzdelávania; organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

Súkromné bilingválne
gymnázium BESST

(731) BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava,
SK;
(740) Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.,
Trnava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2433-2013
23.12.2013
41
41 - Detské škôlky; vyučovanie; vzdelávanie; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie
vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie záujmových krúžkov, kurzov, školení, seminárov; organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí; prekladateľské služby; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti vzdelávania; organizovanie a vedenie
seminárov; skúšanie a preskúšavanie (pedagogická činnosť); školenie; školské služby (vzdelávanie); tlmočnícke služby; vydávanie certifikátov
po absolvovaní vzdelávacích kurzov; vydávanie
kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových; výučba jazykov; vzdelávacie
služby.

(540)

(731) BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava,
SK;
(740) Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.,
Trnava, SK;

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

(540) BESST
(731) BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava,
SK;
(740) Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.,
Trnava, SK;

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

(540)

2434-2013
23.12.2013
41
41 - Detské škôlky; vyučovanie; vzdelávacie služby; výučba jazykov; informácie o výchove a vzdelávaní; vydávanie certifikátov po absolvovaní
vzdelávacích kurzov; prekladateľské služby; tlmočnícke služby; skúšanie a preskúšavanie (pedagogická činnosť); organizovanie vedomostných
a zábavných súťaží; školské služby (vzdelávanie); vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; organizovanie a vedenie záujmových krúžkov, kurzov, školení a seminárov; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vzdelávania; organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

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

Súkromná materská škola
BESST

2435-2013
23.12.2013
41
41 - Vyučovanie; vzdelávacie služby; výučba jazykov; informácie o výchove a vzdelávaní; vydávanie certifikátov po absolvovaní vzdelávacích
kurzov; prekladateľské služby; tlmočnícke služby; skúšanie a preskúšavanie (pedagogická čin-

2436-2013
23.12.2013
41
41 - Detské škôlky; vyučovanie; vzdelávanie; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie
vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie záujmových krúžkov, kurzov, školení, seminárov; organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí; prekladateľské služby; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti vzdelávania; organizovanie a vedenie
seminárov; skúšanie a preskúšavanie (pedagogická činnosť); školenie; školské služby (vzdelávanie); tlmočnícke služby; vydávanie certifikátov
po absolvovaní vzdelávacích kurzov; vydávanie
kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových; výučba jazykov; vzdelávacie
služby.

(540) BESST, s.r.o.
(731) BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava,
SK;
(740) Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.,
Trnava, SK;

(731) BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava,
SK;
(740) Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.,
Trnava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

Súkromná základná škola
BESST

(540)

2437-2013
23.12.2013
41
41 - Vyučovanie; vzdelávanie; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie vedomostných
alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie
záujmových krúžkov, kurzov, školení, seminárov;
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských
podujatí; prekladateľské služby; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vzdelávania; organizovanie a vedenie seminárov; skúšanie a preskúšavanie (pedagogická činnosť); školenie; školské
služby (vzdelávanie); tlmočnícke služby; vydávanie certifikátov po absolvovaní vzdelávacích kurzov; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; výučba jazykov; vzdelávacie služby.

BESST Bilingválna Anglicko
Slovenská Škola Trnava

(731) BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava,
SK;
(740) Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.,
Trnava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

2438-2013
23.12.2013
41
41 - Vyučovanie; vzdelávanie; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie vedomostných
alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie
záujmových krúžkov, kurzov, školení, seminárov;
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských
podujatí; prekladateľské služby; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vzdelávania; organizovanie a vedenie seminárov; skúšanie a preskúšavanie (pedagogická činnosť); školenie; školské
služby (vzdelávanie); tlmočnícke služby; vydávanie certifikátov po absolvovaní vzdelávacích kurzov; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; výučba jazykov; vzdelávacie služby.

BESST Bilingual English
Slovak School Trnava

(731) BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava,
SK;
(740) Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.,
Trnava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

2439-2013
23.12.2013
5, 29, 30
5 - Farmaceutické výrobky; hygienické výrobky
na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne
látky na lekárske účely, potraviny pre dojčatá;
potravinové doplnky pre ľudí; dezinfekčné prostriedky; doplnky výživy na lekárske účely; drogy na liečebné účely; glukóza na lekárske účely;
liečivé korene; liečivé prípravky na zuby; liečivé
cukríky a liečivé pastilky; liečivé rastliny; mentol; pastilky na farmaceutické účely; potrava na
farmaceutické účely; dietetické potraviny prispôsobené na lekárske účely; prípravky slúžiace na
starostlivosť o ústnu dutinu (na lekárske účely);
výživové doplnky.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, husté zaváraniny, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky;
jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža;
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor,
med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva;
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad.

OCUTEIN BRILLANT
LUTEIN 25 mg - Brilantná
starostlivosť o môj zrak.

(731) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, Nicosia,
CY;
(740) Pirohár Jozef, Mgr., Nové Zámky, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2440-2013
23.12.2013
29, 30, 32
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené
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ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, husté zaváraniny, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky;
jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža;
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor,
med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva;
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
(540)

(591) čierna, purpurová
(731) ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, SK;

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

2448-2013
23.12.2013
9, 16, 35, 36, 41
9 - Elektronické počítačové siete (hardvér); multimediálne informačné katalógy (zaznamenané na
nosičoch údajov); elektronické časopisy (stiahnuté s telekomunikačnej siete); elektronické periodiká a knihy (stiahnuté s telekomunikačnej siete);
dáta na magnetických a optických nosičoch; počítačový softvér.
16 - Knihy; časopisy; tlačoviny všetkého druhu
periodické i neperiodické; tlačivá; letáky; manuály; príručky; brožúry; fotografie (tlačoviny); dáta
a databázy tlačené; tlačiarenské výrobky, napríklad publikácie, brožúry, periodiká, výrobky z papiera na reklamné účely zahrnuté v tejto triede.
35 - Reklamná, inzertná, propagačná a marketingová činnosť; on-line inzertná činnosť; vydávanie
a rozširovanie reklamných materiálov a textov na
všetkých dostupných nosičoch; vydávanie reklamných brožúr, katalógov; umiestňovanie reklamných nálepiek na tovar; vonkajšia reklama na
bilbordoch; reklamná inzercia v tlači, v rozhlasových a televíznych spotoch, v sieti internet, aktualizovanie reklamných materiálov, všetko vzťahujúce sa na reklamu v oblasti bankovníctva; vyhľadávanie obchodných informácií; obchodné
poradenské a konzultačné služby; poskytovanie
informácií a informačných produktov reklamného charakteru; vedenie databáz a iných záznamov
o obchodných kontaktoch; konzultácia v oblasti
obchodu a ekonomiky; organizačné zabezpečenie
a organizovanie výstav a prezentácií na komerčné účely; poskytovanie pomoci pri riadení obchodnej činnosti a obchodná administratíva s tým
spojená, najmä podnikové poradenstvo a obchodný manažment vrátane obchodných štúdií; prieskum trhu, organizovanie a účasť na výstavách
a predvádzanie tovaru; zhromažďovanie obchodných a štatistických informácií na obchodné účely, všetko vzťahujúce sa na obchodné a reklamné
aktivity v oblasti bankovníctva; organizácia spotrebiteľských súťaží; spotrebiteľská anketa.
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36 - Finančné a bankové služby v podobe konzultácií a poradenstva; expertné služby v oblasti
poistenia a garancií v investičnej oblasti pre tuzemské a zahraničné subjekty; finančné analýzy;
finančné informácie v oblasti bankovníctva.
41 - Školiaca a vzdelávacia činnosť; nakladateľská a vydavateľská činnosť; vydávanie elektronických kníh a časopisov on-line; elektronické
publikovanie (DTP); výchovná a zábavná činnosť – organizovanie ankiet medzi laickou a odbornou verejnosťou; služby spojené s organizovaním zábavy, ako je organizovanie osláv, prevádzkovanie programu pri udeľovaní cien a obdobných jednorazových udalostí, organizovanie,
inscenovanie a poskytovanie príležitostí na súťaže, vyhlasovanie súťaží a vyhlasovanie ich výsledkov; organizovanie a vedenie konferencií,
sympózií a kongresov v oblasti bankovníctva.

manažment vrátane obchodných štúdií; prieskum
trhu, organizovanie a účasť na výstavách a predvádzanie tovaru; zhromažďovanie obchodných
a štatistických informácií na obchodné účely,
všetko vzťahujúce sa na obchodné a reklamné
aktivity v oblasti bankovníctva; organizácia spotrebiteľských súťaží; spotrebiteľská anketa.
36 - Finančné a bankové služby v podobe konzultácií a poradenstva; expertné služby v oblasti
poistenia a garancií v investičnej oblasti pre tuzemské a zahraničné subjekty; finančné analýzy;
finančné informácie v oblasti bankovníctva.
41 - Školiaca a vzdelávacia činnosť; nakladateľská a vydavateľská činnosť; vydávanie elektronických kníh a časopisov on-line; elektronické
publikovanie (DTP); výchovná a zábavná činnosť – organizovanie ankiet medzi laickou a odbornou verejnosťou; služby spojené s organizovaním zábavy, ako je organizovanie osláv, prevádzkovanie programu pri udeľovaní cien a obdobných jednorazových udalostí, organizovanie,
inscenovanie a poskytovanie príležitostí na súťaže, vyhlasovanie súťaží a vyhlasovanie ich výsledkov; organizovanie a vedenie konferencií, sympózií a kongresov v oblasti bankovníctva.

(540)

(731) Fincentrum a.s., Mlynské Nivy 49/II. 16920, 821 09
Bratislava, SK;
(740) AENEA Legal s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2449-2013
23.12.2013
9, 16, 35, 36, 41
9 - Elektronické počítačové siete (hardvér); multimediálne informačné katalógy (zaznamenané na
nosičoch údajov); elektronické časopisy (stiahnuté s telekomunikačnej siete); elektronické periodiká a knihy (stiahnuté s telekomunikačnej siete);
dáta na magnetických a optických nosičoch; počítačový softvér.
16 - Knihy; časopisy; tlačoviny všetkého druhu
periodické i neperiodické; tlačivá; letáky; manuály; príručky; brožúry; fotografie (tlačoviny); dáta
a databázy tlačené; tlačiarenské výrobky, napríklad publikácie, brožúry, periodiká, výrobky z papiera na reklamné účely zahrnuté v tejto triede.
35 - Reklamná, inzertná, propagačná a marketingová činnosť; on-line inzertná činnosť; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov a textov na všetkých dostupných nosičoch; vydávanie
reklamných brožúr, katalógov; umiestňovanie
reklamných nálepiek na tovar; vonkajšia reklama
na bilbordoch; reklamná inzercia v tlači, v rozhlasových a televíznych spotoch, v sieti internet,
aktualizovanie reklamných materiálov, všetko vzťahujúce sa na reklamu v oblasti bankovníctva; vyhľadávanie obchodných informácií; obchodné
poradenské a konzultačné služby; poskytovanie
informácií a informačných produktov reklamného charakteru; vedenie databáz a iných záznamov
o obchodných kontaktoch; konzultácia v oblasti
obchodu a ekonomiky; organizačné zabezpečenie
a organizovanie výstav a prezentácií na komerčné
účely; poskytovanie pomoci pri riadení obchodnej činnosti a obchodná administratíva s tým spojená, najmä podnikové poradenstvo a obchodný

(540)

(731) Fincentrum a.s., Mlynské Nivy 49/II. 16920, 821 09
Bratislava, SK;
(740) AENEA Legal s.r.o., Bratislava, SK;

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

2453-2013
23.12.2013
41
41 - On-line poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí.

(540)

(731) PIXEL FEDERATION, s.r.o., Vysoká 34, 811 06
Bratislava, SK;

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

2454-2013
23.12.2013
41
41 - On-line poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí.

(540)

(731) PIXEL FEDERATION, s.r.o., Vysoká 34, 811 06
Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2468-2013
27.12.2013
12
12 - Vysokozdvižné vozíky (vidlicové stohovacie
alebo nakladacie); vlečné vozidlá, ťahače; zdvižné vozíky; elektromobily, osobné aj nákladné; vozidlá poháňané akumulátorovými batériami; prevodovky do pozemných vozidiel; podvozky pozemných vozidiel; súkolesia pozemných vozidiel; kľukové skrine ako časti pozemných vozidiel s výnimkou motorov.
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45 - Právna pomoc a poradenstvo, právne konzultácie v oblasti efektívnej činnosti mimovládnych organizácií, poskytovanie poradenstva v oblasti ľudských práv, transparentného, demokratického a spravodlivého rozhodovania a ochrany
verejného záujmu.
(540)

(540)
(731) Aliancia Fair-play, Smrečianska 21, 811 05 Bratislava, SK; VIA IURIS, Radničné námestie 3,
902 01 Pezinok, SK;
(731) ANHUI FORKLIFT TRUCK GROUP CO.,
LTD., 15 WANGJIANG WEST ROAD, HEFEI,
ANHUI, CN;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

2475-2013
30.12.2013
16, 25, 41, 45
16 - Brožúry, prospekty, publikácie, knihy, noviny, ceruzky, perá, kalendáre, nálepky na kancelárske použitie, pohľadnice, papiernický tovar.
25 - Odevy, pokrývky hlavy, tielka, tričká.
41 - Informácie o možnostiach zábavy, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, koncertov, seminárov a sympózií, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie
zábavných súťaží, organizovanie živých vystúpení, poskytovanie elektronických publikácií on
line, vydávanie kníh a časopisov v elektronickej
forme, vydávanie textov s výnimkou reklamných
a náborových, vzdelávanie.
45 - Právna pomoc a poradenstvo, právne konzultácie v oblasti efektívnej činnosti mimovládnych organizácií, poskytovanie poradenstva v oblasti ľudských práv, transparentného, demokratického a spravodlivého rozhodovania a ochrany
verejného záujmu.

(540) Biela Vrana
(731) Aliancia Fair-play, Smrečianska 21, 811 05 Bratislava, SK; VIA IURIS, Radničné námestie 3,
902 01 Pezinok, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2476-2013
30.12.2013
16, 25, 41, 45
16 - Brožúry, prospekty, publikácie, knihy, noviny, ceruzky, perá, kalendáre, nálepky na kancelárske použitie, pohľadnice, papiernický tovar.
25 - Odevy, pokrývky hlavy, tielka, tričká.
41 - Informácie o možnostiach zábavy, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, koncertov, seminárov a sympózií, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie
zábavných súťaží, organizovanie živých vystúpení, poskytovanie elektronických publikácií on
line, vydávanie kníh a časopisov v elektronickej
forme, vydávanie textov s výnimkou reklamných
a náborových, vzdelávanie.

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

2477-2013
30.12.2013
38, 45
38 - Telefonická komunikácia; telefonické služby; prenos digitálnych súborov.
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti.

(540)

(591) zelená, čierna
(731) Optimal Care s.r.o., Haanova 14/A, 851 04 Bratislava, SK;
(740) BBLegal s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2485-2013
31.12.2013
19, 37
19 - Nekovové okná, okenice, dvere a brány.
37 - Montáž dverí a okien.

(540)

(591) biela, modrá
(731) L.M.J. Salamander s.r.o., Pražská 840/15, 949 01
Nitra, SK;
(740) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK;

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

2486-2013
28.12.2013
35, 38, 41
35 - Reklama; televízna reklama; spracovanie textov; on line reklama na počítačovej komunikačnej
sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; písanie reklamných textov; tvorba
reklamných filmov.
38 - Televízne vysielanie; spravodajské agentúry;
prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača.
41 - Filmové štúdiá; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; on line vydávanie elektronických kníh a časopisov; on line poskytova-
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nie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); reportérske služby; on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania).

(540)

(591) tmavo modrá #2a396e (HEX), tmavo sivá #7f7f7f
(HEX), čierna #000000 (HEX), hnedá #ac812b
(HEX), #c99732 (HEX), biela #ffffff (HEX)
(731) Zväz Maďarských televíznych tvorcov na Slovensku-Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége občianske združenie, Alžbetínske námestie
1203/1, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5366-2013
29.5.2013
33, 35, 43
33 - Víno; alkoholické nápoje (iné ako pivo).
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; reklama a obchodné informačné služby (poskytované prostredníctvom internetu); podpora predaja
(pre tretie osoby); administratívne spracovanie
obchodných objednávok; reklamné služby na
podporu predaja nápojov a na podporu služieb
elektronického obchodu, najmä poskytovanie informácií o produktoch prostredníctvom telekomunikačných sietí na reklamné a predajné účely;
obchodné poradenstvo a obchodný manažment
pre obchodné spoločnosti a pre servisné firmy;
obchodné poradenstvo a obchodný manažment
pri organizovaní komerčných alebo reklamných
výstav; organizovanie podujatí, výstav a veľtrhov
na komerčné, propagačné a reklamné účely.
43 - Služby vinární.

(540)

(731) Spolok vinohradníkov, vinárov a priateľov vína
vo Veľkom Bieli, Mierová 19, 900 24 Veľký Biel,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

5367-2013
29.5.2013
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(554) trojrozmerná známka
(731) IM „Vinaria Bostavan“ SRL, s. Etulia, r-nul Vulcanesti, MD-5352 UTA Gagauzia, MD;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

5408-2013
13.6.2013
29, 30, 35, 43
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky, konzervované, mrazené, sušené a tepelne
opracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy,
ovocné zaváraniny; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.
30 - Soľ, horčica, omáčky ako chuťové prísady;
korenie.
35 - Reklamné služby, propagačné služby, najmä
prostredníctvom internetu a internetových aplikácií; organizovanie a usporadúvanie spotrebiteľských súťaží (podpora predaja pre tretie osoby).
43 - Reštauračné služby (strava, nápoje); prechodné ubytovanie.

(540) Môj Burger
(731) McDonald´s Slovakia spol. s r.o., Kráľovské údolie 1, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5449-2013
28.6.2013
1, 4, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 42
1 - Plyny na priemyselné účely.
4 - Vykurovacie plyny; palivové plyny; elektrická energia.
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; vedecké, fotografické,
optické, signalizačné, kontrolné, dozorné, záchranné a vzdelávacie prístroje a nástroje; poplašné zariadenia; elektrické a elektronické zariadenia na
výpočet a odovzdávanie štatistických údajov a informácií; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií a procesov; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; elektrické vedenia; elektrické akumulátory; bleskozvody; elektrické káble; elektrické spojky; elektrické svorky; elektrické hlásiče; elektrické kondenzátory; elektrické meniče; elektrické
objímky; elektrotechnické odbočné skrinky; elektrotechnické prípojky; prúdové usmerňovače; elektrické regulátory; rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrina); svetelné alebo mechanické signalizačné panely; skriňové rozvádzače (elektrina);
transformátory a trafostanice (elektrotechnika);
meracie prístroje; elektrické meracie zariadenia;
elektrické monitorovacie prístroje; rozvody verejného osvetlenia (elektrina); softvér; nahrané operačné programy.
11 - Diely zariadení ústredného kúrenia patriace
do tejto triedy; diely vetracích zariadení patriace
do tejto triedy; regulačné a bezpečnostné zariadenia plynových potrubí a plynových zariadení;
regulačné a bezpečnostné príslušenstvo plynových potrubí a plynových zariadení; plynové zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie a varenie;
tlakové zásobníky vody; parné a horúcovodné
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potrubia pre vykurovacie zariadenia; výhrevné kotly; parné akumulátory; lampy verejného osvetlenia; bojlery, ohrievače vody.
16 - Firemné listiny; papierové propagačné materiály; manuály počítačových programov (tlačené
príručky); letáky; prospekty; papierové tlačivá;
grafické zobrazenia a grafiky v papierovej forme
vytvorené pomocou počítača.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s palivovými plynmi, vykurovacími plynmi, plynmi
určenými na priemyselné účely a s elektrickou
energiou; obchodné konzultácie a obchodné poradenstvo v oblasti plynárenstva a elektroenergetiky; poskytovanie odborných obchodných informácií v oblasti plynárenstva a elektroenergetiky; sprostredkovanie obchodu s tovarom prostredníctvom internetu; marketingové štúdie a analýzy; analýzy obchodných a podnikateľských rizík
(obchodné analýzy); sprostredkovanie nákupu
a predaja palivových plynov, vykurovacích plynov, plynov určených na priemyselné účely, elektrickej energie a tepla; služby reklamnej agentúry;
rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch;
uverejňovanie reklamných textov; inzertné služby; obchodné prieskumy; reklamné a propagačné
služby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti;
obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti energetiky pre tretie osoby; služby kancelárií zaoberajúcich sa dovozom a vývozom elektriny; marketing; dojednávanie a uzatváranie zmlúv o dodávke plynu, elektrickej energie a tepla pre tretie
osoby (obchodná administratíva); obchodný manažment; obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce, kopírovanie; personálne
poradenstvo; poradenstvo v oblasti personálnej
komunikácie a v oblasti vzťahov s verejnosťou;
obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti využívania geotermálnej energie pre tretie osoby;
konzultačné a poradenské služby týkajúce sa obchodnej činnosti s geotermálnou energiou; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými
v triedach 1, 4, 11 a 16 tohto zoznamu; účtovníctvo; ekonomické poradenstvo týkajúce sa obchodnej činnosti; účtovné poradenstvo; organizačné poradenstvo týkajúce sa obchodnej a reklamnej činnosti; prieskum trhu; prieskum verejnej
mienky; vzťahy s verejnosťou (public relations);
sekretárske služby; správa registratúry a registratúrnych záznamov (administratívna činnosť); maloobchodné a veľkoobchodné služby s tepelnou
a elektrickou energiou a s vykurovacími plynmi;
automatizované spracovanie dát; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodná administratíva súvisiaca s verejným obstarávaním tovarov a služieb.
37 - Opravy a inštalácia meradiel, zvlášť plynových; inštalácia a opravy vyhradených plynových
zariadení; inštalácia, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení; inštalácia a opravy
meracej a regulačnej techniky; inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov; protikorózne
izolovanie; inštalácia plynárenských zariadení;
inštalácia, údržba a opravy protikoróznych zariadení; opravy plynových spotrebičov; inštalácia
elektrických zariadení; opravy a údržba motorových vozidiel; inštalácia a opravy vyhradených
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motorových zariadení; inštalácia vodárenských
zariadení; inštalácia a opravy ústredného kúrenia
a vetrania s výnimkou elektročastí; prenájom stavebných čistiacich strojov, nástrojov a zariadení
bez obsluhujúceho personálu; prenájom stavebných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom; inštalácia, opravy a údržba plynárenských
zariadení a plniacich staníc na plnenie zemného
plynu a propán-butánu do motorových vozidiel;
tankovanie zemného plynu a propán-butánu do
motorových vozidiel; výstavba inžinierskych stavieb a plynovodov; banské dobývanie; výstavba,
údržba a demolácia banských diel a lomov; opravy zdvíhacích zariadení; výkopové a kopáčske
práce stavebnými mechanizmami; umývanie motorových vozidiel; inštalácia, opravy, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení po
rozhranie s jednotnou telekomunikačnou sieťou;
inštalácia, údržba a opravy telekomunikačných
zariadení; čistiace a upratovacie služby s výnimkou čistenia vzduchu; stavebný dozor; rekonštrukcie plynárenských zariadení a plniacich staníc na plnenie zemného plynu a propán-butánu
do motorových vozidiel; údržba a opravy hardvérovej časti počítačových sietí; výstavba, údržba
a opravy odvalov, výsypiek a odkalísk súvisiacich s banskou činnosťou.
38 - Elektronická pošta; hlasová odkazová služba; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; počítačová komunikácia; on-line posielanie pohľadníc; posielanie správ; poskytovanie
priestoru na diskusiu na internete; prenos digitálnych súborov; prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača; prenosy správ
faxmi; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; telefonická komunikácia; telefonické služby; telekomunikačné informácie; telefónne služby centra telefonickej podpory zákazníkom (call centrum).
39 - Distribúcia, dodávka a odber elektrickej energie a tepla; rozvod elektriny, rozvod tepla; odborné konzultačné a poradenské služby týkajúce
sa distribúcie elektrickej energie; poskytovanie
informácií týkajúcich sa distribúcie elektrickej
energie; doprava, rozvod, skladovanie a dodávka
vykurovacích plynov odberateľom; distribúcia
a skladovanie plynu; služby spojené s prepravou
a s uskladňovaním plynu patriace do tejto triedy;
doručovanie tovaru; kuriérske služby; skladovanie tovaru; tranzitná preprava zemného plynu;
preprava a skladovanie odpadu s výnimkou nebezpečného odpadu; verejná cestná hromadná
nepravidelná doprava; verejná cestná nákladná
doprava; prenájom motorových vozidiel; logistické služby v doprave; prenájom garáží; prenájom
miesta na parkovanie; prenájom skladov; sťahovanie; sprostredkovanie dopravy a prepravy.
40 - Výroba elektrickej energie; poskytovanie informácií týkajúcich sa výroby elektrickej energie; poskytovanie informácií týkajúcich sa výroby elektrickej energie prostredníctvom telefónu
a počítačovej siete; odborné konzultačné a poradenské služby týkajúce sa výroby elektrickej energie; prenájom strojov, prístrojov a zariadení na
výrobu elektrickej energie.
42 - Poradenstvo v oblasti úspory energie; poskytovanie informácií v oblasti navrhovania, výskumu, vývoja a projektovania v elektroenergetike;
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overovanie meradiel v rozsahu autorizácie štátneho metrologického strediska; zememeračstvo;
revízie a revízne skúšky tlakových nádob; revízie
a revízne skúšky plynových zariadení; revízie
elektrických zariadení; nedeštruktívne zisťovanie
chýb materiálov a výrobkov (defektoskopia); zisťovanie technického stavu materiálov a výrobkov
(diagnostika); overovanie vlastností materiálov
a výrobkov (skúšobníctvo); overovacie skúšky
materiálov a výrobkov; revízie a revízne skúšky
zdvíhacích zariadení; technické konzultačné a technické poradenské služby týkajúce sa využívania
geotermálnej energie; geologické expertízy; vedecký výskum inžiniersko-geologických hydrologických pomerov územia, a to pre potreby územného plánovania, dokumentácie a uskutočňovania
stavieb; technická stabilizácia zosuvných území na
zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na
uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných
priestoroch; vedecký výskum geologických vplyvov na životné prostredie; vedecký výskum vplyvov na životné prostredie, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou; vedecké laboratórne služby pre
ložiskový prieskum; ložiskový prieskum ropy,
zemného plynu a tepelnej energie zemskej kôry;
projektová činnosť v investičnej výstavbe; technická diagnostika plynovodov z hľadiska protikoróznej ochrany; vedecký výskum a vývoj v oblasti plynárenstva; geologický výskum zemskej
kôry; geologický výskum prostredníctvom vstreľovania expanznými prístrojmi; technické štúdie
počítačových systémov pre oblasť dátovej a komunikačnej techniky; navrhovanie a projektovanie počítačových sietí; poradenstvo v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti
návrhu a vývoja výpočtovej techniky; systémová
údržba softvéru; obnova a aktualizovanie softvérovej časti počítačových sietí; obnovovanie počítačových databáz; tvorba softvéru pre počítačové
databázy; prieskumy a expertízy (inžinierske práce); technické poradenstvo týkajúce sa prieskumov a expertíz; geologický prieskum; expertízy
(inžinierske práce) pre technické, technologické
a energetické vybavenie stavieb.

(540)

(591) čierna, žltá
(731) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5450-2013
28.6.2013
1, 4, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 42
1 - Plyny na priemyselné účely.
4 - Vykurovacie plyny; palivové plyny; elektrická energia.
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; vedecké, fotografické,
optické, signalizačné, kontrolné, dozorné, zách-

ranné a vzdelávacie prístroje a nástroje; poplašné
zariadenia; elektrické a elektronické zariadenia
na výpočet a odovzdávanie štatistických údajov
a informácií; elektrické zariadenia na diaľkové
ovládanie priemyselných operácií a procesov;
elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; elektrické vedenia; elektrické
akumulátory; bleskozvody; elektrické káble; elektrické spojky; elektrické svorky; elektrické hlásiče; elektrické kondenzátory; elektrické meniče; elektrické objímky; elektrotechnické odbočné
skrinky; elektrotechnické prípojky; prúdové usmerňovače; elektrické regulátory; rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrina); svetelné alebo
mechanické signalizačné panely; skriňové rozvádzače (elektrina); transformátory a trafostanice
(elektrotechnika); meracie prístroje; elektrické meracie zariadenia; elektrické monitorovacie prístroje; rozvody verejného osvetlenia (elektrina);
softvér; nahrané operačné programy.
11 - Diely zariadení ústredného kúrenia patriace
do tejto triedy; diely vetracích zariadení patriace
do tejto triedy; regulačné a bezpečnostné zariadenia plynových potrubí a plynových zariadení;
regulačné a bezpečnostné príslušenstvo plynových potrubí a plynových zariadení; plynové zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie a varenie;
tlakové zásobníky vody; parné a horúcovodné
potrubia pre vykurovacie zariadenia; výhrevné
kotly; parné akumulátory; lampy verejného osvetlenia; bojlery, ohrievače vody.
16 - Firemné listiny; papierové propagačné materiály; manuály počítačových programov (tlačené
príručky); letáky; prospekty; papierové tlačivá;
grafické zobrazenia a grafiky v papierovej forme
vytvorené pomocou počítača.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby
s palivovými plynmi, vykurovacími plynmi, plynmi- určenými na priemyselné účely a s elektrickou energiou; obchodné konzultácie a obchodné
poradenstvo v oblasti plynárenstva a elektroenergetiky; poskytovanie odborných obchodných informácií v oblasti plynárenstva a elektroenergetiky; sprostredkovanie obchodu s tovarom prostredníctvom internetu; marketingové štúdie a analýzy; analýzy obchodných a podnikateľských rizík (obchodné analýzy); sprostredkovanie nákupu a predaja palivových plynov, vykurovacích
plynov, plynov určených na priemyselné účely,
elektrickej energie a tepla; služby reklamnej agentúry; rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; prenájom reklamných
plôch; uverejňovanie reklamných textov; inzertné
služby; obchodné prieskumy; reklamné a propagačné služby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti energetiky pre tretie osoby; služby kancelárií zaoberajúcich sa dovozom a vývozom elektriny; marketing; dojednávanie a uzatváranie zmlúv
o dodávke plynu, elektrickej energie a tepla pre
tretie osoby (obchodná administratíva); obchodný manažment; obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce, kopírovanie; personálne poradenstvo; poradenstvo v oblasti personálnej komunikácie a v oblasti vzťahov s verejnosťou; obchodné sprostredkovanie služieb
v oblasti využívania geotermálnej energie pre tretie osoby; konzultačné a poradenské služby týka-
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júce sa obchodnej činnosti s geotermálnou energiou; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach 1, 4, 11 a 16 tohto zoznamu;
účtovníctvo; ekonomické poradenstvo týkajúce
sa obchodnej činnosti; účtovné poradenstvo; organizačné poradenstvo týkajúce sa obchodnej
a reklamnej činnosti; prieskum trhu; prieskum
verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public
relations); sekretárske služby; správa registratúry
a registratúrnych záznamov (administratívna činnosť); maloobchodné a veľkoobchodné služby
s tepelnou a elektrickou energiou a s vykurovacími plynmi; automatizované spracovanie dát;
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodná administratíva súvisiaca s verejným obstarávaním tovarov a služieb.
37 - Opravy a inštalácia meradiel, zvlášť plynových; inštalácia a opravy vyhradených plynových
zariadení; inštalácia, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení; inštalácia a opravy
meracej a regulačnej techniky; inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov; protikorózne
izolovanie; inštalácia plynárenských zariadení; inštalácia, údržba a opravy protikoróznych zariadení; opravy plynových spotrebičov; inštalácia
elektrických zariadení; opravy a údržba motorových vozidiel; inštalácia a opravy vyhradených
motorových zariadení; inštalácia vodárenských
zariadení; inštalácia a opravy ústredného kúrenia
a vetrania s výnimkou elektročastí; prenájom stavebných čistiacich strojov, nástrojov a zariadení
bez obsluhujúceho personálu; prenájom stavebných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom; inštalácia, opravy a údržba plynárenských
zariadení a plniacich staníc na plnenie zemného
plynu a propán-butánu do motorových vozidiel;
tankovanie zemného plynu a propán-butánu do
motorových vozidiel; výstavba inžinierskych stavieb a plynovodov; banské dobývanie; výstavba,
údržba a demolácia banských diel a lomov; opravy zdvíhacích zariadení; výkopové a kopáčske
práce stavebnými mechanizmami; umývanie motorových vozidiel; inštalácia, opravy, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení po
rozhranie s jednotnou telekomunikačnou sieťou;
inštalácia, údržba a opravy telekomunikačných
zariadení; čistiace a upratovacie služby s výnimkou čistenia vzduchu; stavebný dozor; rekonštrukcie plynárenských zariadení a plniacich staníc na plnenie zemného plynu a propán-butánu
do motorových vozidiel; údržba a opravy hardvérovej časti počítačových sietí; výstavba, údržba
a opravy odvalov, výsypiek a odkalísk súvisiacich s banskou činnosťou.
38 - Elektronická pošta; hlasová odkazová služba; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; počítačová komunikácia; on-line posielanie pohľadníc; posielanie správ; poskytovanie
priestoru na diskusiu na internete; prenos digitálnych súborov; prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača; prenosy správ
faxmi; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; telefonická komunikácia; telefonické služby; telekomunikačné informácie; telefónne služby centra telefonickej podpory zákazníkom (call centrum).
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39 - Distribúcia, dodávka a odber elektrickej energie a tepla; rozvod elektriny, rozvod tepla; odborné konzultačné a poradenské služby týkajúce
sa distribúcie elektrickej energie; poskytovanie
informácií týkajúcich sa distribúcie elektrickej energie; doprava, rozvod, skladovanie a dodávka vykurovacích plynov odberateľom; distribúcia a skladovanie plynu; služby spojené s prepravou a s uskladňovaním plynu patriace do tejto triedy; doručovanie tovaru; kuriérske služby; skladovanie tovaru; tranzitná preprava zemného plynu; preprava a skladovanie odpadu s výnimkou nebezpečného odpadu; verejná cestná hromadná nepravidelná doprava; verejná cestná nákladná doprava;
prenájom motorových vozidiel; logistické služby
v doprave; prenájom garáží; prenájom miesta na
parkovanie; prenájom skladov; sťahovanie; sprostredkovanie dopravy a prepravy.
40 - Výroba elektrickej energie; poskytovanie informácií týkajúcich sa výroby elektrickej energie; poskytovanie informácií týkajúcich sa výroby elektrickej energie prostredníctvom telefónu
a počítačovej siete; odborné konzultačné a poradenské služby týkajúce sa výroby elektrickej energie; prenájom strojov, prístrojov a zariadení na
výrobu elektrickej energie.
42 - Poradenstvo v oblasti úspory energie; poskytovanie informácií v oblasti navrhovania, výskumu, vývoja a projektovania v elektronenergetike;
overovanie meradiel v rozsahu autorizácie štátneho metrologického strediska; zememeračstvo;
revízie a revízne skúšky tlakových nádob; revízie
a revízne skúšky plynových zariadení; revízie
elektrických zariadení; nedeštruktívne zisťovanie
chýb materiálov a výrobkov (defektoskopia); zisťovanie technického stavu materiálov a výrobkov
(diagnostika); overovanie vlastností materiálov
a výrobkov (skúšobníctvo); overovacie skúšky
materiálov a výrobkov; revízie a revízne skúšky
zdvíhacích zariadení; technické konzultačné
a technické poradenské služby týkajúce sa využívania geotermálnej energie; geologické expertízy; vedecký výskum inžiniersko-geologických
hydrologických pomerov územia, a to pre potreby územného plánovania, dokumentácie a uskutočňovania stavieb; technická stabilizácia zosuvných území na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín
a odpadov v prírodných horninových štruktúrach
a podzemných priestoroch; vedecký výskum geologických vplyvov na životné prostredie; vedecký výskum vplyvov na životné prostredie, ktoré
vznikajú ľudskou činnosťou; vedecké laboratórne
služby pre ložiskový prieskum; ložiskový prieskum ropy, zemného plynu a tepelnej energie zemskej kôry; projektová činnosť v investičnej výstavbe; technická diagnostika plynovodov z hľadiska protikoróznej ochrany; vedecký výskum
a vývoj v oblasti plynárenstva; geologický výskum
zemskej kôry; geologický výskum prostredníctvom vstreľovania expanznými prístrojmi; technické štúdie počítačových systémov pre oblasť
dátovej a komunikačnej techniky; navrhovanie
a projektovanie počítačových sietí; poradenstvo
v oblasti informačných technológií; poradenstvo
v oblasti návrhu a vývoja výpočtovej techniky;
systémová údržba softvéru; obnova a aktualizovanie softvérovej časti počítačových sietí; obno-
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vovanie počítačových databáz; tvorba softvéru
pre počítačové databázy; prieskumy a expertízy
(inžinierske práce); technické poradenstvo týkajúce sa prieskumov a expertíz; geologický prieskum; expertízy (inžinierske práce) pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

potravinárske účely; všetky uvedené tovary tiež
vo forme prášku (na potravinárske účely); ovocné a zeleninové šťavy na varenie; marmelády;
džemy; živočíšne a/alebo rastlinné práškové tuky
(jedlé tuky); maslo; výrobky z masla; smotana;
výrobky zo smotany; rastlinná smotana; výrobky
z rastlinnej smotany; kyslé mlieko; jogurty; jogurtové nápoje; bezlaktózové mlieko; výrobky
z bezlaktózového mlieka; smotana do kávy; náhradky syra; srvátka; tvaroh, syry; ovocné desiate; sójové mlieko (mliečna náhradka); šľahačka;
mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieka; margarín; kokosové maslo; kazeín na potravinárske
účely; ovocné šaláty; ovocné želé.
30 - Majonéza; omáčky (chuťové prísady); šalátové dresingy; omáčky na namáčanie malých kúskov jedla (dipy); ochutené omáčky; korenie; kakaové koncentráty pre potravinársky priemysel;
chlieb a pekárske výrobky; chlieb a pekárske výrobky natreté alebo plnené maslom, maslovými
výrobkami, syrom, syrovými výrobkami a/alebo
sójovými výrobkami; jemné pečivo; múčne cukrárske výrobky; ľad do nápojov; zmrzliny; prášky na výrobu zmrzliny; jedlá soľ; prírodné sladidlá; cukrovinky; nátierky alebo pasty zo sacharidov (patriace do tejto triedy); ovocné omáčky;
pudingy.
32 - Ovocné a zeleninové šťavy na pitie a/alebo
na výrobu nápojov alebo na pridanie do nápojov;
iné nealkoholické nápoje, najmä nápoje s prídavkom mlieka a mliečnych výrobkov (patriace do
tejto triedy); sirupy a iné prípravky na výrobu
nápojov; prípravky na výrobu alkoholických nápojov zo smotany, mlieka, srvátky, mliečneho cukru, ovocia, kakaa a/alebo proteínov (patriace do
tejto triedy); srvátkové nápoje.

(540)

(591) biela, čierna, žltá
(731) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;

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

5458-2013
3.7.2013
6, 7, 11, 19, 20
6 - Kovové stavebné materiály, najmä drenážne
rúry a rúrky, odbočkové a prípojkové rúrky a rúry, rúrkové plášte, rúrkové objímky; spojovacie
časti potrubí, odkvapové žľaby a ich časti, kanály, žľaby, odvodňovacie rúry a rúrky, kontajnery,
kontajnerové tesnenia a zátky, vsakovacie mriežky; klapky a ventily drenážnych rúrok (kovové).
7 - Vodné čerpadlá a pumpy (stroje).
11 - Prístroje a zariadenia na dodávku, rozvod,
čistenie a filtráciu vody; fontány; vsakovacie studne; čistiarne odpadových vôd; regulačné a bezpečnostné príslušenstvo vodných prístrojov a zariadení, najmä elektronické senzory a ovládacie
prvky, kontrolné ventily riadiace úroveň hladiny,
tlakom riadené prepínače, snímače prietoku, škrtiace ventily a klapky.
19 - Stavebné materiály z plastických hmôt alebo
betónu, najmä krytiny, rúry a rúrky, drenážne rúry s výnimkou kovových, vsakovacie dlažobné
kocky, odkvapové rúry a ich časti, kruhové skruže pre šachty a studne, plastové alebo betónové
nádrže; plastové a betónové vsakovacie bloky na
vodu; klapky a ventily drenážnych rúrok s výnimkou kovových.
20 - Prenosné nádrže (nekovové).

(540) Cream Farm
(731) RAJO, a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK;
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540) ELWA
(731) EKODREN s.r.o., Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5488-2013
19.8.2013
29, 30, 32
29 - Mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky;
nátierky alebo pasty z mlieka, vaječných bielkov
a tukov (patriace do tejto triedy); nátierky alebo
pasty z potravinárskych sójových bielkovín (patriace do tejto triedy); náhradky smotany alebo
mlieka do kávy alebo čaju zo sacharidov, vaječných bielkov a tukov (patriace do tejto triedy);
kakaové maslo; mliečne dezerty (hotové alebo
v prášku) a podobné mliečne jedlá; polievky; srvátka na potravinárske účely; koncentráty srvátky, kazeínu, ovocia alebo vaječných bielkov na

5513-2013
26.8.2013
16, 41, 43, 44
16 - Papier, lepenka; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelárske účely alebo
pre domácnosť; potreby pre umelcov; maliarske
štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem
nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem
prístrojov; plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; tlačiarenské typy; štočky.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat;
poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby.

(540)

(731) Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

5524-2013
28.8.2013
7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 21, 28
7 - Stroje a obrábacie stroje; motory s výnimkou
motorov pozemných vozidiel; elektrické stroje
a prístroje na čistenie; mlynčeky pre domácnosť
s výnimkou ručných; elektricky poháňané kefy
(časti strojov); miešacie stroje; elektrické stroje
a prístroje na čistenie kobercov pomocou šampónov; krájače chleba (stroje); elektrické kuchynské roboty; elektrické kuchynské stroje; elektrické stroje a prístroje na leštenie; elektrické stroje
na lisovanie odpadu; lisy na hrozno; elektrické lisy na ovocie pre domácnosť; mangle; mlynčeky
na mäso (stroje); ručné nástroje a náradie na iný
než ručný pohon; elektrické kuchynské stroje na
miesenie; mixéry (stroje); mlynčeky na kávu s výnimkou ručných; umývačky riadu; elektrické nože; nožnice na strihanie srsti zvierat (stroje);
elektrické nožnice; etiketovacie stroje; odsávače
prachu a podobných nečistôt; príslušenstvo vysávačov na rozprašovanie osviežovačov vzduchu
a dezinfekčných prípravkov; elektrické stroje na
čistenie zeleniny; elektrické drviče pre domácnosť; kompresory; kosačky; žehliace stroje; elektromechanické stroje na výrobu nápojov; elektrické leštičky na obuv; stroje na odsávanie pachu z obuvi; odprašovacie zariadenia na čistenie;
odsávače (stroje); zariadenia na odsávanie prachu
(upratovacie stroje); stroje na odstopkovanie; odstredivky na smotanu; centrifúgy, odstredivky
(stroje); žmýkačky; elektrické otvárače na konzervy; pohyblivé pásy pre chodcov; pečiatkovacie
stroje; pedálové šliapadlo šijacieho stroja; elektrické pištole na zlepovanie; striekacie pištole na
nanášanie farieb (stroje); plničky fliaš; pracie a premývacie zariadenia; práčky bielizne; práčky na
pranie a bielenie; práčky na pranie a farbenie;
kempingové práčky bielizne; stroje na vypletanie
rakiet; navijaky na rybárske siete; strihacie stroje;
strúhacie stroje na zeleninu; stroje na výrobu sýtených nápojov; šijacie stroje; elektrické šľahače
pre domácnosť; elektrické stroje a prístroje na tepovanie kobercov; zariadenia na umývanie automobilov; umývačky fliaš; stroje na varenie piva; vrecká do vysávačov; elektrické ručné vŕtačky; vysávače; hadice vysávačov prachu; elektrické prístroje na čistenie pre vysávače prachu;
vzduchové chladiče; samohybné zametacie stroje; zdvíhacie zariadenia; robotické vysávače;
predajné automaty; spájkovacie lampy.
8 - Dierovače (ručné nástroje); dúchadlo ku kozubu (ručný nástroj); hrable na golf; holiace potreby, puzdrá na holiace potreby; kazety na holiace strojčeky; klieštiky na očné riasy; kľúče na
matice (ručné nástroje); otvárače na konzervy
(nie elektrické); neelektrický krájač vajec; neelektrický krájač na pizzu; krájače na zeleninu;
neelektrické krájače syrov; kulmy (na kučeravenie vlasov); glazúrovacie nástroje; elektrické alebo neelektrické leštičky na nechty; nástroje na
predierkovanie lístkov; lopatky na sadenie alebo
presádzanie; luskáčiky na orechy; lyžice; manikúrové súpravy; elektrické manikúrové súpravy;
sekáčiky na mäso (ručné nástroje); puzdrá na
meče; misky na peniaze; motyčky na okopávanie; motyčky, plečky (ručné náradie); motyky;
murárska lyžica; naberačky; ručné nástroje na re-
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zanie, sekanie, krájanie; elektrické alebo neelektrické kliešte na nechty; kliešte na nechty; škatuľky s ručnými nástrojmi na nechty; nože na zeleninu; nožiarsky tovar, príbor (nože, vidličky
a lyžice); nožnice; elektrické alebo neelektrické
nožnice na strihanie vlasov; nožnice na trávniky
a živé ploty (ručné náradie); oberače na ovocie
(ručné náradie); neelektrické ručné náradie na
onduláciu vlasov; opasky, remene na nosenie náradia; orezávačky (ručné nástroje); pedikúrové
súpravy; perforovačky (ručné nástroje); pilníky
(nástroje); elektrické pilníky na nechty; pinzety;
epilačné pinzety; pinzety, kliešte; ručné pištole
na vtláčanie tmelu; prístroje na tetovanie; puzdrá
na britvy, žiletky, holiace strojčeky; rezačky;
ručné vŕtačky (ručné nástroje); rýle; sekáče, sekačky, rezačky; sekáčiky (ručné nástroje); sekerky; sekery; skrutkovače; strihacie kliešte na prerezávanie stromov; ručné strojčeky na strihanie;
škrabky (ručné nástroje); škrabky na ryby (ručné
nástroje); škrabky na zeleninu (ručné nástroje);
vyťahovače klincov; záhradnícke nožnice; želiezka na kučeravenie vlasov; elektrické žehličky.
9 - Elektrické akumulátory; antény; audiovizuálna technika na výučbu; automobilové výstražné
trojuholníky; autorádiá; batérie do svietidiel; batérie do vreckových lámp; fotografické blesky;
svetelné bóje a majáky; buzoly, kompasy; elektrické bzučiaky; fotografické clony; čítače čiarových kódov; prístroje na čistenie gramofónových
platní; ďalekohľady; detektory; detektory dymu;
detektory kovov na priemyselné alebo vojenské
účely; detektory na zisťovanie falošných mincí;
diaľkové ovládače; diapozitívy; premietacie prístroje na diapozitívy; rámčeky na diapozitívy;
rámovacie zariadenia na diapozitívy; diaprojektory; kancelárske dierovacie stroje; diktovacie stroje; dochádzkové hodiny; DVD prehrávače; prenosné DVD prehrávače; elektronické perá na vizuálne zobrazovacie zariadenia; elektronický prístroj na označovanie výrobkov (etikety); faxy;
fotoaparáty; digitálne fotorámiky; fotoskenery
(zariadenia na snímanie a spracovanie údajov);
digitálne mikroskopy; gramofónové platne; gramofóny; hasiace prístroje; hudobné hracie automaty uvádzané do chodu vhodením mince; elektrické káble; koaxiálne káble; kamery; pamäťové
a mikroprocesorové karty (v počítačoch); kazetový prehrávač; koľajnice na prichytenie projektorov, reflektorov (s elektrickým ovládaním); krokomery; magnetické médiá; magnetické pásky;
magnetofóny; megafóny; mikrofóny; minútové
hodiny na použitie v kuchyni; námorné kompasy;
navigačné nástroje; neónové reklamy; nepriestrelné vesty; premietacie plátna; plavebné prístroje a nástroje; počítače; tlačiarne k počítačom;
podložky pod myš; opierky zápästia na prácu
s počítačom; prenosné prehrávače; rádiá; rádiobudíky; reproduktory, amplióny; aktívne reproduktory; pasívne reproduktory; statívy na fotoaparáty; trojnožky alebo statívy na fotoaparáty;
stereoskopické zariadenia; stereoskopy; sušičky
na fotografie; reklamné svetelné tabule; televízne
prijímače; váhy; videokamery; zosilňovače; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie
zariadenia; Hi-Fi zariadenia a prístroje; diktafóny
(prístroje na záznam a reprodukciu zvuku); prenosné multimediálne prehrávače; slúchadlá; do-
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kovacie stanice pre mobilné zariadenia; externé
telefónne slúchadlá; čítačky pamäťových kariet;
USB flash disky; notebooky (prenosné počítače);
tablety (prenosné počítače); počítačové zostavy
(počítačový hardvér); mininotebooky (prenosné
počítače); smartfóny; čítačky elektronických kníh;
ultrabooky (prenosné počítače); zariadenia na ukladanie dát; tlačiarne; káble a konektory (elektrotechnický materiál); počítačové klávesnice; LCD
monitory; LED monitory; pevné disky (počítačový hardvér); procesory (centrálne procesorové
jednotky); grafické karty (počítačový hardvér);
GPS navigačné zariadenia; skenery na dokumenty (zariadenia na snímanie a spracovanie údajov);
prenosné krátkovlnné vysielačky; zariadenia na
mixovanie hudby a videa; lasery s výnimkou laserov na lekárske účely.
11 - Ohrievače vody; destilačné prístroje; elektrické ohrievače na detské fľaše; elektrické lampy; filtre na pitnú vodu; elektrické fritézy; grily
(prístroje na pečenie); horáky; horúce platne;
hriankovače; chladiace nádoby; chladničky; stroje na pečenie chleba; sprchovacie kabíny; kachle;
elektrické kanvice; elektrické kávovary; klimatizačné prístroje; klimatizačné zariadenia; kozuby;
kuchynské odsávače; elektrické kuchynské potreby na pečenie a varenie; kuchynské sporáky;
stroje na výrobu ľadu; lampáše; lampióny; plynové lampy; lampy na kučeravenie vlasov; lampy
na osvetľovanie akvárií; lampy na svietenie; lustre; mikrovlnné rúry; zariadenia na chladenie
mlieka; mraziace boxy na výrobu ľadu; mraziace
vitríny; mraziace zariadenia, mrazničky; naparovacie prístroje (sauna); nápojové chladničky; odmrazovače automobilov; odparovače; ohrievacie
fľaše; ohrievače tanierov; osvetľovacie prístroje
a zariadenia; ozdobné fontány; zariadenia na výrobu pary; prenosné kabíny na parné kúpele; rúry
na pečenie; pražiče kávy; elektrické vyhrievacie
prikrývky nie na lekárske účely; prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách; prístroje na
chladenie vzduchu; prístroje na chlórovanie vody
v bazénoch; prístroje na výrobu ľadu; elektrické
radiátory; soláriá (prístroje); solárne kolektory na
ohrev vody a vykurovanie; splachovacie zariadenia; sporáky; sprchovacie kúty; sprchy; zariadenia na sušenie; zariadenia na sušenie krmiva;
vzduchové sušiče; sušiče na vlasy; elektrické sušiče bielizne; teplovzdušné rúry; teplovzdušné
zariadenia; tienidlá na lampy; umývadlá; UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske účely; kúpeľňové vane; variče; varné prístroje a zariadenia; ventilátory (klimatizácia); vetracie zariadenia; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; vreckové
baterky; ionizátory na úpravu vzduchu; zariadenia na filtrovanie vzduchu; prenosné záchody;
zariadenia na dezinfikovanie; zariadenia na praženie kávy; žiarovky; digestory (kuchynské odsávače); elektrické stroje na výrobu pukancov;
LED svietidlá.
12 - Riaditeľné balóny; bicykle; člny; detské kočíky; detské športové kočíky; dvojkolesové vozíky; golfové vozíky; jachty; karavany (obytné prívesy); kolobežky; kormidlové veslá; kozmické
dopravné prostriedky; lode, loďky; mopedy; motocykle; nosiče lyží na autá; sánky; trojkolky;
veslá; volanty vozidiel; nákupné vozíky.

14 - Manžetové gombíky; nástroje na meranie
času; náramkové hodinky; náušnice; ozdoby, šperky; prívesky na kľúče (bižutéria); puzdrá na hodinky; puzdrá na chronometre (na meracie prístroje, hodinky); puzdrá na hodinky s elektromotorčekom; remienky na hodinky; retiazky na hodinky; spony na kravaty; šperkovnice; šperky,
klenoty.
15 - Hudobné nástroje; hudobné skrinky; kobylky hudobných nástrojov; podstavce pod hudobné
nástroje; hudobné syntetizátory.
21 - Potreby pre domácnosť; žehliace dosky; kuchynské dosky na krájanie; dosky na pranie; cestovné fľaše; stojany na grily; formy na prípravu
jedál; grily, rošty (potreby na opekanie); jedálenské súpravy; kávovary (nie elektrické); kávové
filtre (nie elektrické); ručné kávové mlynčeky;
kávové súpravy (stolový riad); kefy na obuv;
vtáčie klietky, voliéry; košíky na chlieb, na použitie v domácnosti; kovové zásobníky na papierové uteráky, utierky; kozmetické pomôcky; krájače cesta; napínače na kravaty; kuchynské hrnce; kuchynské mixéry s výnimkou elektrických;
kuchynské nádoby; kuchynský riad; kvetináče;
vedierka na ľad; formy na ľadové kocky; likérové súpravy; mechanické metly; miešače pre domácnosť (nie elektrické); ručné mlynčeky pre
domácnosť; napínadlá na odevy; otvárače na fľaše; pohlcovače dymu pre domácnosť; strúhadlá
pre domácnosť; sušiaky na bielizeň; svietniky;
šejkre, ručné mixéry; šľahače pre domácnosť (nie
elektrické); vývrtky; grily na kebab a gyros (potreby na opekanie).
28 - Atrapy, napodobeniny tovarov; autá (hračky); bábiky; balóny (hračky); bazény (na hranie);
stacionárne bicykle na cvičenie; biliardové gule;
biliardové stoly; boby; tréningové boxovacie vrecia; boxerské rukavice; cvičebné náradie na posilňovanie svalov; cvičebné náradie na posilňovanie hrudníka; vzpieračské činky; diaľkovo ovládané vozidlá (hračky); disky (športové náradie);
divadelné masky; domčeky pre bábiky; elektrické terče; gymnastické zariadenia; hojdacie kone;
hojdačky; hokejky; hracie lopty; hračky; hračky
pre zvieratá chované v domácnosti; prístroje na
hry; hry; chrániče na lakte (športové potreby);
stavebnicové kocky (hračky); kolieskové korčule; jednoradové kolieskové korčule; kolky; ruletové kolesá; kolobežky; konfety; rybárske náradie; obaly na lyže; golfové palice; paličky mažoretiek; hračkárske pištole; plutvy na plávanie;
plyšové hračky; posilňovacie stroje; puzzle; rakety (športové náradie); skejtbordy; spoločenské
hry; stavebnice; stoly na stolný tenis; stoly na
stolový futbal; surfovacie dosky; surfovacie lyže;
šachovnice; šarkany; šípky (hra); prístroje na vystreľovanie tenisových loptičiek; tenisové siete;
terče; topánky na korčuľovanie s pripevnenými
korčuľami; rybárske udice; umelé vianočné stromčeky (s výnimkou osvetlenia a cukroviniek); ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; umelé vianočné stromčeky;
vodné lyže; vozidlá (hračky); zariadenia na kulturistiku; zariadenia na telesné cvičenia; zariadenia na bowling; zvončeky na vianočné stromčeky; hracie žetóny; trampolíny; nafukovacie pomôcky na plávanie; elektrické autá (hračky); rybárske plaváky; hudobné panely (hračky).
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(540) FAMTASTIK
(731) electronic-star a.s., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

5525-2013
28.8.2013
7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 21, 28
7 - Stroje a obrábacie stroje; motory s výnimkou
motorov pozemných vozidiel; elektrické stroje
a prístroje na čistenie; mlynčeky pre domácnosť
s výnimkou ručných; elektricky poháňané kefy
(časti strojov); miešacie stroje; elektrické stroje
a prístroje na čistenie kobercov pomocou šampónov; krájače chleba (stroje); elektrické kuchynské roboty; elektrické kuchynské stroje; elektrické stroje a prístroje na leštenie; elektrické stroje
na lisovanie odpadu; lisy na hrozno; elektrické lisy na ovocie pre domácnosť; mangle; mlynčeky
na mäso (stroje); ručné nástroje a náradie na iný
než ručný pohon; elektrické kuchynské stroje na
miesenie; mixéry (stroje); mlynčeky na kávu s výnimkou ručných; umývačky riadu; elektrické nože; nožnice na strihanie srsti zvierat (stroje); elektrické nožnice; etiketovacie stroje; odsávače prachu a podobných nečistôt; príslušenstvo vysávačov na rozprašovanie osviežovačov vzduchu
a dezinfekčných prípravkov; elektrické stroje na
čistenie zeleniny; elektrické drviče pre domácnosť; kompresory; kosačky; žehliace stroje; elektromechanické stroje na výrobu nápojov; elektrické leštičky na obuv; stroje na odsávanie pachu z obuvi; odprašovacie zariadenia na čistenie;
odsávače (stroje); zariadenia na odsávanie prachu
(upratovacie stroje); stroje na odstopkovanie; odstredivky na smotanu; centrifúgy, odstredivky
(stroje); žmýkačky; elektrické otvárače na konzervy; pohyblivé pásy pre chodcov; pečiatkovacie stroje; pedálové šliapadlo šijacieho stroja;
elektrické pištole na zlepovanie; striekacie pištole na nanášanie farieb (stroje); plničky fliaš; pracie a premývacie zariadenia; práčky bielizne; práčky na pranie a bielenie; práčky na pranie a farbenie; kempingové práčky bielizne; stroje na vypletanie rakiet; navijaky na rybárske siete; strihacie
stroje; strúhacie stroje na zeleninu; stroje na výrobu sýtených nápojov; šijacie stroje; elektrické
šľahače pre domácnosť; elektrické stroje a prístroje na tepovanie kobercov; zariadenia na umývanie automobilov; umývačky fliaš; stroje na varenie piva; vrecká do vysávačov; elektrické ručné
vŕtačky; vysávače; hadice vysávačov prachu;
elektrické prístroje na čistenie pre vysávače prachu; vzduchové chladiče; samohybné zametacie
stroje; zdvíhacie zariadenia; robotické vysávače;
predajné automaty; spájkovacie lampy.
8 - Dierovače (ručné nástroje); dúchadlo ku kozubu (ručný nástroj); hrable na golf; holiace potreby, puzdrá na holiace potreby; kazety na holiace strojčeky; klieštiky na očné riasy; kľúče na
matice (ručné nástroje); otvárače na konzervy
(nie elektrické); neelektrický krájač vajec; neelektrický krájač na pizzu; krájače na zeleninu;
neelektrické krájače syrov; kulmy (na kučeravenie vlasov); glazúrovacie nástroje; elektrické alebo neelektrické leštičky na nechty; nástroje na
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predierkovanie lístkov; lopatky na sadenie alebo
presádzanie; luskáčiky na orechy; lyžice; manikúrové súpravy; elektrické manikúrové súpravy;
sekáčiky na mäso (ručné nástroje); puzdrá na
meče; misky na peniaze; motyčky na okopávanie; motyčky, plečky (ručné náradie); motyky;
murárska lyžica; naberačky; ručné nástroje na rezanie, sekanie, krájanie; elektrické alebo neelektrické kliešte na nechty; kliešte na nechty; škatuľky s ručnými nástrojmi na nechty; nože na zeleninu; nožiarsky tovar, príbor (nože, vidličky
a lyžice); nožnice; elektrické alebo neelektrické
nožnice na strihanie vlasov; nožnice na trávniky
a živé ploty (ručné náradie); oberače na ovocie
(ručné náradie); neelektrické ručné náradie na
onduláciu vlasov; opasky, remene na nosenie náradia; orezávačky (ručné nástroje); pedikúrové
súpravy; perforovačky (ručné nástroje); pilníky
(nástroje); elektrické pilníky na nechty; pinzety;
epilačné pinzety; pinzety, kliešte; ručné pištole
na vtláčanie tmelu; prístroje na tetovanie; puzdrá
na britvy, žiletky, holiace strojčeky; rezačky;
ručné vŕtačky (ručné nástroje); rýle; sekáče, sekačky, rezačky; sekáčiky (ručné nástroje); sekerky; sekery; skrutkovače; strihacie kliešte na prerezávanie stromov; ručné strojčeky na strihanie;
škrabky (ručné nástroje); škrabky na ryby (ručné
nástroje); škrabky na zeleninu (ručné nástroje);
vyťahovače klincov; záhradnícke nožnice; želiezka na kučeravenie vlasov; elektrické žehličky.
9 - Elektrické akumulátory; antény; audiovizuálna technika na výučbu; automobilové výstražné
trojuholníky; autorádiá; batérie do svietidiel; batérie do vreckových lámp; fotografické blesky;
svetelné bóje a majáky; buzoly, kompasy; elektrické bzučiaky; fotografické clony; čítače čiarových kódov; prístroje na čistenie gramofónových
platní; ďalekohľady; detektory; detektory dymu;
detektory kovov na priemyselné alebo vojenské
účely; detektory na zisťovanie falošných mincí;
diaľkové ovládače; diapozitívy; premietacie prístroje na diapozitívy; rámčeky na diapozitívy;
rámovacie zariadenia na diapozitívy; diaprojektory; kancelárske dierovacie stroje; diktovacie stroje; dochádzkové hodiny; DVD prehrávače; prenosné DVD prehrávače; elektronické perá na vizuálne zobrazovacie zariadenia; elektronický prístroj na označovanie výrobkov (etikety); faxy;
fotoaparáty; digitálne fotorámiky; fotoskenery
(zariadenia na snímanie a spracovanie údajov);
digitálne mikroskopy; gramofónové platne; gramofóny; hasiace prístroje; hudobné hracie automaty uvádzané do chodu vhodením mince; elektrické káble; koaxiálne káble; kamery; pamäťové
a mikroprocesorové karty (v počítačoch); kazetový prehrávač; koľajnice na prichytenie projektorov, reflektorov (s elektrickým ovládaním); krokomery; magnetické médiá; magnetické pásky;
magnetofóny; megafóny; mikrofóny; minútové
hodiny na použitie v kuchyni; námorné kompasy;
navigačné nástroje; neónové reklamy; nepriestrelné vesty; premietacie plátna; plavebné prístroje a nástroje; počítače; tlačiarne k počítačom;
podložky pod myš; opierky zápästia na prácu
s počítačom; prenosné prehrávače; rádiá; rádiobudíky; reproduktory, amplióny; aktívne reproduktory; pasívne reproduktory; statívy na fotoaparáty; trojnožky alebo statívy na fotoaparáty;
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stereoskopické zariadenia; stereoskopy; sušičky
na fotografie; reklamné svetelné tabule; televízne
prijímače; váhy; videokamery; zosilňovače; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie
zariadenia; Hi-Fi zariadenia a prístroje; diktafóny
(prístroje na záznam a reprodukciu zvuku); prenosné multimediálne prehrávače; slúchadlá; dokovacie stanice pre mobilné zariadenia; externé
telefónne slúchadlá; čítačky pamäťových kariet;
USB flash disky; notebooky (prenosné počítače);
tablety (prenosné počítače); počítačové zostavy
(počítačový hardvér); mininotebooky (prenosné
počítače); smartfóny; čítačky elektronických kníh;
ultrabooky (prenosné počítače); zariadenia na ukladanie dát; tlačiarne; káble a konektory (elektrotechnický materiál); počítačové klávesnice; LCD
monitory; LED monitory; pevné disky (počítačový
hardvér); procesory (centrálne procesorové jednotky); grafické karty (počítačový hardvér); GPS
navigačné zariadenia; skenery na dokumenty (zariadenia na snímanie a spracovanie údajov); prenosné krátkovlnné vysielačky; zariadenia na mixovanie hudby a videa; lasery s výnimkou laserov na lekárske účely.
11 - Ohrievače vody; destilačné prístroje; elektrické ohrievače na detské fľaše; elektrické lampy; filtre na pitnú vodu; elektrické fritézy; grily
(prístroje na pečenie); horáky; horúce platne;
hriankovače; chladiace nádoby; chladničky; stroje na pečenie chleba; sprchovacie kabíny; kachle;
elektrické kanvice; elektrické kávovary; klimatizačné prístroje; klimatizačné zariadenia; kozuby;
kuchynské odsávače; elektrické kuchynské potreby na pečenie a varenie; kuchynské sporáky;
stroje na výrobu ľadu; lampáše; lampióny; plynové lampy; lampy na kučeravenie vlasov; lampy
na osvetľovanie akvárií; lampy na svietenie; lustre; mikrovlnné rúry; zariadenia na chladenie
mlieka; mraziace boxy na výrobu ľadu; mraziace
vitríny; mraziace zariadenia, mrazničky; naparovacie prístroje (sauna); nápojové chladničky; odmrazovače automobilov; odparovače; ohrievacie
fľaše; ohrievače tanierov; osvetľovacie prístroje
a zariadenia; ozdobné fontány; zariadenia na výrobu pary; prenosné kabíny na parné kúpele; rúry
na pečenie; pražiče kávy; elektrické vyhrievacie
prikrývky nie na lekárske účely; prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách; prístroje na
chladenie vzduchu; prístroje na chlórovanie vody
v bazénoch; prístroje na výrobu ľadu; elektrické
radiátory; soláriá (prístroje); solárne kolektory na
ohrev vody a vykurovanie; splachovacie zariadenia; sporáky; sprchovacie kúty; sprchy; zariadenia na sušenie; zariadenia na sušenie krmiva;
vzduchové sušiče; sušiče na vlasy; elektrické sušiče bielizne; teplovzdušné rúry; teplovzdušné
zariadenia; tienidlá na lampy; umývadlá; UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske účely; kúpeľňové vane; variče; varné prístroje a zariadenia; ventilátory (klimatizácia); vetracie zariadenia; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; vreckové
baterky; ionizátory na úpravu vzduchu; zariadenia na filtrovanie vzduchu; prenosné záchody;
zariadenia na dezinfikovanie; zariadenia na praženie kávy; žiarovky; digestory (kuchynské odsávače); elektrické stroje na výrobu pukancov;
LED svietidlá.

12 - Riaditeľné balóny; bicykle; člny; detské kočíky; detské športové kočíky; dvojkolesové vozíky; golfové vozíky; jachty; karavany (obytné prívesy); kolobežky; kormidlové veslá; kozmické
dopravné prostriedky; lode, loďky; mopedy; motocykle; nosiče lyží na autá; sánky; trojkolky;
veslá; volanty vozidiel; nákupné vozíky.
14 - Manžetové gombíky; nástroje na meranie času; náramkové hodinky; náušnice; ozdoby, šperky; prívesky na kľúče (bižutéria); puzdrá na hodinky; puzdrá na chronometre (na meracie prístroje, hodinky); puzdrá na hodinky s elektromotorčekom; remienky na hodinky; retiazky na hodinky; spony na kravaty; šperkovnice; šperky,
klenoty.
15 - Hudobné nástroje; hudobné skrinky; kobylky hudobných nástrojov; podstavce pod hudobné
nástroje; hudobné syntetizátory.
21 - Potreby pre domácnosť; žehliace dosky; kuchynské dosky na krájanie; dosky na pranie; cestovné fľaše; stojany na grily; formy na prípravu
jedál; grily, rošty (potreby na opekanie); jedálenské súpravy; kávovary (nie elektrické); kávové
filtre (nie elektrické); ručné kávové mlynčeky;
kávové súpravy (stolový riad); kefy na obuv;
vtáčie klietky, voliéry; košíky na chlieb, na použitie v domácnosti; kovové zásobníky na papierové uteráky, utierky; kozmetické pomôcky; krájače cesta; napínače na kravaty; kuchynské hrnce; kuchynské mixéry s výnimkou elektrických;
kuchynské nádoby; kuchynský riad; kvetináče;
vedierka na ľad; formy na ľadové kocky; likérové súpravy; mechanické metly; miešače pre domácnosť (nie elektrické); ručné mlynčeky pre
domácnosť; napínadlá na odevy; otvárače na fľaše; pohlcovače dymu pre domácnosť; strúhadlá
pre domácnosť; sušiaky na bielizeň; svietniky;
šejkre, ručné mixéry; šľahače pre domácnosť (nie
elektrické); vývrtky; grily na kebab a gyros (potreby na opekanie).
28 - Atrapy, napodobeniny tovarov; autá (hračky); bábiky; balóny (hračky); bazény (na hranie);
stacionárne bicykle na cvičenie; biliardové gule;
biliardové stoly; boby; tréningové boxovacie vrecia; boxerské rukavice; cvičebné náradie na posilňovanie svalov; cvičebné náradie na posilňovanie hrudníka; vzpieračské činky; diaľkovo ovládané vozidlá (hračky); disky (športové náradie);
divadelné masky; domčeky pre bábiky; elektrické terče; gymnastické zariadenia; hojdacie kone;
hojdačky; hokejky; hracie lopty; hračky; hračky
pre zvieratá chované v domácnosti; prístroje na
hry; hry; chrániče na lakte (športové potreby);
stavebnicové kocky (hračky); kolieskové korčule; jednoradové kolieskové korčule; kolky; ruletové kolesá; kolobežky; konfety; rybárske náradie; obaly na lyže; golfové palice; paličky mažoretiek; hračkárske pištole; plutvy na plávanie;
plyšové hračky; posilňovacie stroje; puzzle; rakety (športové náradie); skejtbordy; spoločenské
hry; stavebnice; stoly na stolný tenis; stoly na
stolový futbal; surfovacie dosky; surfovacie lyže;
šachovnice; šarkany; šípky (hra); prístroje na vystreľovanie tenisových loptičiek; tenisové siete;
terče; topánky na korčuľovanie s pripevnenými
korčuľami; rybárske udice; umelé vianočné stromčeky (s výnimkou osvetlenia a cukroviniek); ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvet-
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lenia a cukroviniek; umelé vianočné stromčeky;
vodné lyže; vozidlá (hračky); zariadenia na kulturistiku; zariadenia na telesné cvičenia; zariadenia na bowling; zvončeky na vianočné stromčeky; hracie žetóny; trampolíny; nafukovacie pomôcky na plávanie; elektrické autá (hračky); rybárske plaváky; hudobné panely (hračky).
(540) FAMTASTIC
(731) electronic-star a.s., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5526-2013
28.8.2013
9, 16, 35, 37, 38, 41, 42
9 - Počítačový softvér; počítačový softvér na zálohovanie dát, vyhľadávanie, spracovanie, vyhodnocovanie a indexovanie informácií; počítačový softvér nahraný na optických nosičoch údajov, CD a DVD diskoch a magnetických médiách; počítačový softvér s možnosťou stiahnutia
zo vzdialených počítačov; počítačový softvér pre
servery; počítačový softvér na správu počítačových systémov a na správu počítačov; monitorovací a komunikačný počítačový softvér; počítačový hardvér na získavanie, spracovanie a indexovanie dát a informácií; sieťové počítače; počítačové doplnky; periférne zariadenia k počítačom.
16 - Periodické a neperiodické publikácie týkajúce sa správy počítačových systémov, manažmentu technických a obchodných činností súvisiacich
s prevádzkou a využitím výpočtovej techniky; informačné tlačoviny; tlačené príručky pre používateľov softvéru.
35 - Maloobchodné služby s počítačovým hardvérom; maloobchodné služby s počítačovým softvérom; rozširovanie reklamných oznamov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; prenájom reklamných priestorov a virtuálnych reklamných priestorov; spracovanie textov; reklamné a inzertné
služby poskytované prostredníctvom dátovej alebo informačnej siete; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; poskytovanie reklamných informácií; poskytovanie multimediálnych
a iných informačných produktov reklamného
charakteru; prenájom reklamných informačných
a reklamných komunikačných priestorov; obchodné sprostredkovateľské služby; automatizované
spracovanie dát; maloobchodné a veľkoobchodné
služby s tovarmi uvedenými v triedach 9 a 16
tohto zoznamu; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; sprostredkovanie obchodu
s tovarmi uvedenými v triedach 9 a 16 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; maloobchodné
a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými
v triedach 9 a 16 tohto zoznamu prostredníctvom
internetu; obchodné sprostredkovanie služieb
v oblasti telefónnej komunikácie; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti hosťovania na počítačových serveroch; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti grafického dizajnu.

187

37 - Inštalácia, údržba a opravy počítačového
hardvéru; poradenstvo v oblasti inštalácie, údržby a opráv počítačového hardvéru; údržba hardvéru počítačových systémov.
38 - Elektronická pošta; počítačová komunikácia;
prenos správ a obrazových informácií pomocou
počítača; telefónna komunikácia; komunikácia
prostredníctvom optických káblov; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; telekomunikačné služby; videokonferenčné služby;
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do
svetovej počítačovej siete; poskytovanie používateľského pripojenia do svetovej počítačovej siete;
poradenstvo v oblasti telekomunikačných služieb; komunikačné služby poskytované prostredníctvom diskusných fór; poskytovanie online prístupu ku správam, novinám a informáciám; diaľkový prenos dát.
41 - Online vydávanie publikácií (s výnimkou
reklamných a náborových); elektronická publikačná činnosť v oblasti správy počítačových systémov, manažmentu technických a obchodných
činností súvisiacich s prevádzkou a využitím výpočtovej techniky; produkcia multimediálnych
nahrávok (s výnimkou reklamných alebo náborových); poskytovanie elektronických publikácií
online (bez možnosti kopírovania); vzdelávanie
v oblasti výpočtovej techniky, obchodu a podnikania; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení.
42 - Grafický dizajn; hosťovanie na webových
stránkach; hosťovanie na počítačových serveroch; správa počítačových serverov a počítačových sietí; inštalácia počítačových programov;
obnovovanie počítačových databáz; počítačové
programovanie; údržba počítačových programov;
poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja hardvéru;
poradenstvo v oblasti počítačových programov;
prenájom počítačového softvéru; prenájom počítačových pamätí; prenájom počítačov; vytváranie
a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov;
analýzy počítačového softvéru; analýzy počítačového hardvéru; navrhovanie počítačových systémov a dátových sietí; expertízne služby v oblasti počítačového hardvéru a softvéru; prenájom
počítačového softvéru na správu počítačových
systémov; služby technickej podpory v oblasti
počítačového softvéru určeného pre technické
a obchodné procesy vo firmách; navrhovanie dočasných a trvalých počítačových sietí; online poskytovanie informácií pomocou počítačovej siete
týkajúcich sa poskytovania služieb serverhousingu a virtuálneho serverhousingu; online poskytovanie informácií pomocou počítačovej siete týkajúcich sa prenájmu výpočtovej a úložnej kapacity
na serveroch poskytovateľa; online poskytovanie
informácií pomocou počítačovej siete týkajúcich
sa administrácie serverov a archivácie dát; online
poskytovanie informácií pomocou počítačovej siete týkajúcich sa prenájmu serverov a programového vybavenia; technická správa počítačových
systémov; vývoj počítačového hardvéru pre dočasné a trvalé počítačové siete.
(540) DIGITALIS
(731) VNET a.s., Námestie Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
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5529-2013
28.8.2013
30, 33, 35, 41, 43
30 - Cukrovinky; torty; zákusky, koláče; pekárske a cukrárske výrobky; čokoláda; cestá na koláče; čokoládová pena; arašidové cukrovinky;
aromatické prípravky do potravín; bonbóny; múčne jedlá; jemné pečivo; keksy; koláče s plnkou;
karamelky; krekery (slané pečivo); krupica; lístkové cesto; mandľové cukrovinky; marcipán;
mrazené polevy na koláče; výrobky z múky; palacinky; penové zákusky (cukrovinky); perníky,
medovníky; pečivo (rožky); sladké žemle; pizza;
pralinky; puding; quiches (pečivo); sušienky; sucháre; biskvity; syrové sendviče (cheeseburgers);
výrobky z kakaa; ovocné želé (cukrovinky); múka; vyrážková pšeničná múka; müsli (zmes obilninových vločiek a sušeného ovocia); prášok do
pečiva; príchute do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov; cestoviny; cukor; dresingy
na šaláty; droždie; fondán; glukóza na kulinárske
účely; horčica; chalva; chlieb; chuťové prísady;
chuťovky na báze cereálií; chuťovky na báze ryže; jedlá z rezancov; kečup; klinčeky (korenie);
konzervačná soľ; korenie; koreniny; kuchynská
soľ; mletá kukurica; pražená kukurica; kukuričná
krupica; kukuričná múka; kukuričné vločky;
kuskus; kvasnice; ľanové semená (potraviny);
obilninové lupienky a vločky; majonéza; marinády; med; mentol pre cukrárstvo; cukríky; mentolové cukríky; niťovky; nekysnutý chlieb; obilné
klíčky (potraviny); prípravky z obilnín; oblátky;
ocot; sójová omáčka; paradajková omáčka; ovocné omáčky; muškátové orechy; ovsené vločky;
lúpaný ovos; mletý ovos; ovsená potrava; príchute do potravín (s výnimkou esencií a éterických
olejov); ravioly; rezance; ryža; sendviče; prírodné sladidlá; slíže; sóda bikarbóna na pečenie; sójová múka; suši; šafran (korenie); škorica (korenina); špagety; tacos; tapioka; tortilly; vanilka
(príchuť); vanilín (vanilková náhrada); cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; zázvor;
zmrzliny; zvitky; žuvačky; čaj; nápoje na báze
čajov; čokoládové nápoje; kakao; kakaové nápoje; káva; kávové nápoje; kávové príchute; kávovinové náhradky; ľad do nápojov; ľadový čaj;
mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové
nápoje; mliečne kávové nápoje; príchute do nápojov s výnimkou esencií; šerbety (zmrzlinové
nápoje).
33 - Víno; alkoholické nápoje (okrem piva); aperitívy; likéry; brandy; alkoholické koktaily; destilované nápoje; alkoholické ovocné mušty; medovina; liehoviny; alkoholické nápoje s ovocím;
rum; saké; vodka; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie z piva).
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; odborné posudky efektívnosti podnikov; prieskum trhu; prieskum verejnej
mienky; obchodný prieskum; podnikateľský prieskum; vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre zákazníkov); marketingové štúdie;
reklamné a propagačné služby; personálne pora-

denstvo; 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; 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; obchodný manažment týkajúci sa franchisingu v oblasti stravovania, ubytovania, výroby a predaja pekárskych,
cukrárskych výrobkov a vína; marketing; nábor
zamestnancov; zbieranie údajov do počítačovej
databázy; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie komerčných alebo reklamných 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); veľkoobchodné
a maloobchodné služby s pekárenskými a cukrárenskými výrobkami, s hotovými jedlami a nápojmi; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu;
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triedach 41 a 43 tohto zoznamu.
41 - Organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie kongresov;
organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie vedomostných
a zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych
a vzdelávacích aktivít v oblasti vinárstva (nie na
reklamné a propagačné účely).
43 - Reštaurácie; vinárne; vínne pivnice; služby
vínoték (poskytovanie jedál a nápojov); služby
ochutnávky vín (poskytovanie nápojov); stravovacie služby; bufety (rýchle občerstvenie); kaviarne; príprava a dodávka jedál a nápojov na objednávku do domu; keteringové služby (dodávanie jedál a nápojov pri rôznych príležitostiach);
poskytovanie nápojov; prenájom párty stanov
a mobilných hál na kultúrne a prezentačné účely;
poradenstvo pri výbere a zostavovaní menu, jedálnych a nápojových lístkov (poradenstvo týkajúce sa prípravy jedál a nápojov); reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie; poskytovanie
prechodného ubytovania a stravovania v podnikoch, hoteloch, penziónoch; prenájom prednáškových sál; prenájom prechodného ubytovania;
prenájom stoličiek, stolov, obrusov, gastrotechniky
a nápojového skla; zostavovanie menu rôznych
štýlových kuchýň (príprava jedál a nápojov); ubytovacie služby (prechodné ubytovanie); penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania; prevádzkovanie kempingov; turistické ubytovne; pos-
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kytovanie prechodného ubytovania; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty,
SMS správ, počítačových sietí a internetu.
(540)

(591) sivá, biela
(731) DVEDECI s. r. o., Prešovská 38/A, 821 02 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5530-2013
28.8.2013
30, 33, 35, 41, 43
30 - Cukrovinky; torty; zákusky, koláče; pekárske a cukrárske výrobky; čokoláda; cestá na koláče; čokoládová pena; arašidové cukrovinky;
aromatické prípravky do potravín; bonbóny; múčne jedlá; jemné pečivo; keksy; koláče s plnkou;
karamelky; krekery (slané pečivo); krupica; lístkové cesto; mandľové cukrovinky; marcipán;
mrazené polevy na koláče; výrobky z múky; palacinky; penové zákusky (cukrovinky); perníky,
medovníky; pečivo (rožky); sladké žemle; pizza;
pralinky; puding; quiches (pečivo); sušienky; sucháre; biskvity; syrové sendviče (cheeseburgers);
výrobky z kakaa; ovocné želé (cukrovinky); múka; vyrážková pšeničná múka; müsli (zmes obilninových vločiek a sušeného ovocia); prášok do
pečiva; príchute do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov; cestoviny; cukor; dresingy
na šaláty; droždie; fondán; glukóza na kulinárske
účely; horčica; chalva; chlieb; chuťové prísady;
chuťovky na báze cereálií; chuťovky na báze ryže; jedlá z rezancov; kečup; klinčeky (korenie);
konzervačná soľ; korenie; koreniny; kuchynská
soľ; mletá kukurica; pražená kukurica; kukuričná
krupica; kukuričná múka; kukuričné vločky; kuskus; kvasnice; ľanové semená (potraviny); obilninové lupienky a vločky; majonéza; marinády;
med; mentol pre cukrárstvo; cukríky; mentolové
cukríky; niťovky; nekysnutý chlieb; obilné klíčky
(potraviny); prípravky z obilnín; oblátky; ocot;
sójová omáčka; paradajková omáčka; ovocné omáčky; muškátové orechy; ovsené vločky; lúpaný
ovos; mletý ovos; ovsená potrava; príchute do
potravín (s výnimkou esencií a éterických olejov); ravioly; rezance; ryža; sendviče; prírodné
sladidlá; slíže; sóda bikarbóna na pečenie; sójová
múka; suši; šafran (korenie); škorica (korenina);
špagety; tacos; tapioka; tortilly; vanilka (príchuť);
vanilín (vanilková náhrada); cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; zázvor; zmrzliny;
zvitky; žuvačky; čaj; nápoje na báze čajov; čokoládové nápoje; kakao; kakaové nápoje; káva; kávové nápoje; kávové príchute; kávovinové náhradky; ľad do nápojov; ľadový čaj; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; príchute do nápojov s výnimkou esencií; šerbety (zmrzlinové nápoje).
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33 - Víno; alkoholické nápoje (okrem piva); aperitívy; likéry; brandy; alkoholické koktaily; destilované nápoje; alkoholické ovocné mušty; medovina; liehoviny; alkoholické nápoje s ovocím;
rum; saké; vodka; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie z piva).
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; odborné posudky efektívnosti podnikov; prieskum trhu; prieskum verejnej
mienky; obchodný prieskum; podnikateľský prieskum; vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre zákazníkov); marketingové štúdie;
reklamné a propagačné služby; 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; 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; obchodný manažment týkajúci sa franchisingu v oblasti stravovania, ubytovania, výroby a predaja pekárskych, cukrárskych výrobkov a vína; marketing;
nábor zamestnancov; zbieranie údajov do počítačovej databázy; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie komerčných
alebo reklamných 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); veľkoobchodné a maloobchodné služby s pekárenskými
a cukrárenskými výrobkami, s hotovými jedlami
a nápojmi; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 41 a 43 tohto zoznamu.
41 - Organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie kongresov;
organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie vedomostných
a zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych
a vzdelávacích aktivít v oblasti vinárstva (nie na
reklamné a propagačné účely).
43 - Reštaurácie; vinárne; vínne pivnice; služby
vínoték (poskytovanie jedál a nápojov); služby
ochutnávky vín (poskytovanie nápojov); stravovacie služby; bufety (rýchle občerstvenie); ka-
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viarne; príprava a dodávka jedál a nápojov na objednávku do domu; keteringové služby (dodávanie jedál a nápojov pri rôznych príležitostiach);
poskytovanie nápojov; prenájom párty stanov
a mobilných hál na kultúrne a prezentačné účely;
poradenstvo pri výbere a zostavovaní menu, jedálnych a nápojových lístkov (poradenstvo týkajúce sa prípravy jedál a nápojov); reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie; poskytovanie
prechodného ubytovania a stravovania v podnikoch, hoteloch, penziónoch; prenájom prednáškových sál; prenájom prechodného ubytovania;
prenájom stoličiek, stolov, obrusov, gastrotechniky a nápojového skla; zostavovanie menu rôznych štýlových kuchýň (príprava jedál a nápojov); ubytovacie služby (prechodné ubytovanie);
penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania;
prevádzkovanie kempingov; turistické ubytovne;
poskytovanie prechodného ubytovania; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.

nosť v oblasti obchodu s tovarom; maloobchodné
a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými
v triedach 14, 16, 17, 18, 20, 24 a 25 a so slnečnými a dioptrickými okuliarmi (dámske, panské,
detské, športové) prostredníctvom internetu; reklama; propagácia a inzercia všetkými druhmi
médií; marketing; publikácia inzertných tlačovín;
prieskum trhu; poradenstvo v oblasti uvedených
služieb; obchodné sprostredkovanie uvedených
služieb.
(540) MIONDE
(731) Signs.sk, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava,
SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(731) DVEDECI s. r. o., Prešovská 38/A, 821 02 Bratislava, SK;

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

5540-2013
9.10.2013
14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 35
14 - Prívesky (bižutéria); prívesky na kľúče (bižutéria); manžetové gombíky; hodinky; šperky
z jantáru, kazety na šperky; ihlice na kravaty;
spony na kravaty; náhrdelníky.
16 - Perá (kancelárske potreby).
17 - Guma (surová alebo polotovar); polotovary
z plastických hmôt.
18 - Aktovky (kožený tovar); batohy; chlopne
(kožené); puzdrá na kľúče (kožené); kožené
šnúrky; kožené vôdzky; kufríky na toaletné potreby; kožené peňaženky; remene (kožené); kožené školské tašky; kabelky; koža; koženka; kožušiny; kufre a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky.
20 - Ozdoby na okuliare z perlete.
24 - Textil nezahrnutý v iných triedach; tkaniny
a textílie na výrobu tašiek.
25 - Obuv usňová, plastová, z textilu a ostatných
príbuzných materiálov; vložky do topánok s výnimkou ortopedických; konfekcia (odevy); košele; kostýmy, obleky; opasky (časti odevov); kravaty; nepremokavý odev; nohavice; plážové oblečenie; pulóvre; rukavice; saká, bundy; šály;
šatky; pokrývky hlavy; spodná bielizeň pohlcujúca pot; tričká; tielka; vesty; vrchné ošatenie;
župany; palčiaky; pančuchy absorbujúce pot; papuče; plavky; ponožky.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi v triede 14, 16, 17, 18, 20, 24, a 25 a so slnečnými a dioptrickými okuliarmi (dámske, panské, detské, športové); sprostredkovateľská čin-

5558-2013
17.10.2013
35, 36, 41, 42, 44, 45
35 - Maloobchodné alebo veľkoobchodné služby
s farmaceutickými a zdravotníckymi prípravkami
a s lekárskymi potrebami, marketing, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, odborné obchodné poradenstvo, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, vzťahy s verejnosťou (public relations), reklama, sekretárske služby, účtovníctvo.
36 - Finančné služby.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov, kongresov a konferencií, vydávanie kníh, periodických
a neperiodických publikácií.
42 - Návrh a vývoj v oblasti hardvéru a softvéru.
44 - Lekárnické služby (príprava predpísaných
liekov), lekárske služby; zdravotnícka starostlivosť;
prenájom lekárskeho vybavenia, prenájom zdravotníckeho zariadenia, poradenstvo v oblasti
zdravotníckej starostlivosti.
45 - Právne služby

(540)

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

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

5570-2013
23.10.2013
9, 16, 35, 38, 41
9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky na všetkých druhoch nosičov, ako aj v digitálnej (elektronickej) podobe; informácie, dáta,
databázy, katalógy, programy v elektronickej podobe; elektronické publikácie s možnosťou kopírovania; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu.
16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy a iné tlačoviny; papiernický tovar a písacie potreby; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; divadelné dekorácie; papierové propagačné materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; obálky, obaly
(papiernický tovar); peračníky, puzdrá na perá;
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štítky (papierové nálepky); vyučovacie pomôcky
vo forme hier; kancelárske potreby s výnimkou
nábytku; kalendáre; príručky; plagáty; listový
papier; stolové prestieranie z papiera; papierové
obrusy; záložky do kníh; vrecká z papiera alebo
plastických materiálov; školské potreby s výnimkou prístrojov; papierové podložky na stôl; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ročenky; stojany na perá a ceruzky; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); papierové vlajky; papierové zástavy; nože na papier; otvárače na listy; puzdrá na
písacie potreby; pútače z papiera alebo lepenky;
papierové obrúsky, utierky; etikety s výnimkou
textilných.
35 - Reklamná činnosť; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, ako aj
v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch;
televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov a materiálov;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie reklamných textov a materiálov; obchodný
manažment a poradenstvo; prezentácia výrobkov
a služieb v komunikačných médiách; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja;
vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v tejto
triede; komerčné informačné kancelárie; produkcia reklamných filmov; služby výberu umelcov
do zábavných relácií, spevákov, tanečníkov a nových tvárí (modeliek, modelov, hostesiek).
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov; interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; interaktívne vysielacie a komunikačné služby; telefonická komunikácia; komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; poskytovanie telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného
pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos a šírenie správ, informácií, publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu; tlačové kancelárie; poradenské a informačné služby v oblasti
služieb uvedených v tejto triede.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov; výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; výroba interaktívnych televíznych programov a hier;
interaktívna zábava; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných,
hudobných a športových súťaží; organizovanie
kvízov, hier a súťaží; súťaže prevádzkované prostredníctvom telefónu; zábavné služby; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie
a organizovanie večierkov; moderovanie relácií,
programov a podujatí; zábavné parky; služby poskytované v prázdninových táboroch (zábava);
služby klubov zdravia (cvičenie); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie
seminárov, kongresov, školení, konferencií; or-
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ganizovanie živých seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenia;
produkcia filmov s výnimkou reklamných; divadelná a hudobná tvorba; služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služby;
požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné
predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; služby agentúr sprostredkúvajúcich
divadelných, koncertných a varietných umelcov;
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; vydávanie kníh, časopisov a iných
tlačovín s výnimkou reklamných textov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných;
poskytovanie elektronických publikácií online;
vydávanie a zverejňovanie elektronických publikácií; elektronická edičná činnosť (DTP služby);
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; modelingové služby pre umelcov; kempingové služby spojené so športovým programom;
telesné cvičenia; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (online); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach
zábavy a rekreácie; informácie, správy, novinky
z oblasti šoubiznisu; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb na oddych
a rekreáciu; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, premietačiek, televíznych
prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom športového výstroja
s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske
služby; poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania; organizovanie lotérií a stávkových hier;
poradenské a informačné služby v oblasti služieb
uvedených v tejto triede; všetky uvedené služby
tiež vrátane služieb poskytovaných prostredníctvom internetu, online a interaktívnych počítačových služieb.
(540)

(591) biela, modrá, červená
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5571-2013
25.10.2013
35, 36, 41, 45
35 - Zakladanie obchodných spoločností (obchodný manažment a podnikové poradenstvo),
odborné poradenstvo v oblasti obchodnej analýzy, odborné obchodné a podnikateľské poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií.
36 - Daňové poradenstvo (s výnimkou účtovníctva), advokátske úschovy (úschovné služby).
41 - Organizovanie a vedenie odborných seminárov a školení.
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45 - Advokátske služby, právne poradenstvo
v oblasti podnikania a obchodu, mimosúdne riešenie sporov, mediačné služby, služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva, poradenstvo
v oblasti práv duševného vlastníctva, poradenské
služby v oblasti udeľovania licencií na práva duševného vlastníctva, overovanie podpisov.

(540)

HAVEL, HOLÁSEK
& PARTNERS: ÚSPECH
SPÁJA

(731) Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska
kancelária, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava,
SK;

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

5579-2013
30.10.2013
35, 36, 37, 38, 39
35 - Propagácia – reklama na poštových zásielkach;
maloobchodná činnosť s papiernickým a kancelárskym tovarom, ceninami, kolkami, s filatelistickým tovarom, s tabakovými výrobkami, žrebmi, s fotografickým materiálom; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodné odhady v oblasti podnikania, obchodné poradenstvo
pre podnikateľov; prieskum trhu a verejnej mienky; reklama; rozširovanie reklamných materiálov
(letáky, prospekty, tlačivá) zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama;
rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; televízna reklama; vzťahy s verejnosťou.
36 - Sústredené inkaso platieb obyvateľstva (finančné služby); inkaso koncesionárskych poplatkov, vyplácanie dôchodkov (finančné služby); finančníctvo; finančné služby; finančné oceňovanie v oblasti poistenia, bankovníctva, oceňovanie
nehnuteľností; oceňovanie numizmatických zbierok, mincí, šperkov, umeleckých diel, známok,
starožitností; platobné prevody vykonávané elektronicky; vydávanie cenín, prenájom nebytových
priestorov a nehnuteľností, poradenstvo týkajúce
sa služieb uvedených v triede 36 tohto zoznamu.
37 - Opravárstvo a údržba balíkomatov.
38 - Prenos digitálnych súborov; prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom
počítača; telefaxové; telegrafné a telefonické služby; posielanie správ.
39 - Podanie, preprava a dodanie listových, hybridných, balíkových a peňažných zásielok; (doručovacie služby); doručovanie dôchodkov (doručovacie služby); doručovacie a kuriérske služby,
dovoz a doprava, poradenstvo týkajúce sa služieb
uvedených v triede 39 tohto zoznamu; poštové
doručovacie služby.

(540)

(591) žltá, biela, čierna
(731) Postal Terminals s.r.o., Lamačská cesta 109, 841 03
Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5589-2013
6.11.2013
9, 16, 35, 38, 41
9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky na všetkých druhoch nosičov, ako aj v digitálnej (elektronickej) podobe, informácie, dáta,
databázy, katalógy, programy v elektronickej podobe; elektronické publikácie s možnosťou kopírovania; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu.
16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy a iné tlačoviny; papiernický tovar a písacie potreby;
vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov;
divadelné dekorácie; papierové propagačné materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; obálky; obaly (papiernický tovar); peračníky; puzdrá na perá;
štítky (papierové nálepky); vyučovacie pomôcky
vo forme hier; kancelárske potreby s výnimkou
nábytku; kalendáre; príručky; plagáty; listový papier; stolové prestieranie z papiera; papierové obrusy; záložky do kníh; vrecká z papiera alebo plastických materiálov; školské potreby s výnimkou
prístrojov; papierové podložky na stôl; nálepky
na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ročenky; stojany na perá a ceruzky; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); papierové vlajky; papierové zástavy; nože
na papier; otvárače na listy; puzdrá na písacie potreby; pútače z papiera alebo lepenky; papierové
obrúsky, utierky; etikety s výnimkou textilných.
35 - Reklamná činnosť; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, ako aj
v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch;
televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov a materiálov;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie reklamných textov a materiálov; obchodný
manažment a poradenstvo; prezentácia výrobkov
a služieb v komunikačných médiách; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informačné
služby v oblasti služieb uvedených v tejto triede;
komerčné informačné kancelárie; produkcia reklamných filmov; služby výberu umelcov do zábavných relácií, spevákov, tanečníkov a nových
tvárí (modeliek, modelov, hostesiek).
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov; interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; interaktívne vysielacie a komunikačné služby; telefonická komunikácia, komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov, poskytovanie telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného
pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos a šírenie správ, informácií, publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu; tlačové kancelárie; poradenské a informačné služby v oblasti
služieb uvedených v tejto triede.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných,
vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; výroba hudobných programov; výroba in-
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teraktívnych televíznych programov a hier; interaktívna zábava; hudobno-skladateľské služby;
organizovanie zábavných, kultúrnych, športových
a vzdelávacích podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží; organizovanie kvízov,
hier a súťaží; súťaže prevádzkované prostredníctvom telefónu; zábavné služby; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov
a podujatí; zábavné parky; služby poskytované
v prázdninových táboroch (zábava); služby klubov zdravia (cvičenia); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov,
kongresov, školení, konferencií; organizovanie
živých seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie
živých vystúpení; živé predstavenia; produkcia
filmov s výnimkou reklamných; divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných
a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkúvajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov;
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; vydávanie kníh, časopisov a iných
tlačovín s výnimkou reklamných textov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných;
poskytovanie elektronických publikácií online;
vydávanie a zverejňovanie elektronických publikácií; elektronická edičná činnosť (DTP služby);
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; modelingové služby pre umelcov; kempingové služby spojené so športovým programom;
telesné cvičenia; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (online); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach
zábavy a rekreácie; informácie, správy, novinky
z oblasti šoubiznisu; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb na oddych
a rekreáciu; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, premietačiek, televíznych
prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom športového výstroja
s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske
služby; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo
v oblasti výchovy a vzdelávania); organizovanie
lotérií a stávkových hier; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v tejto
triede; všetky uvedené služby tiež vrátane služieb
poskytovaných prostredníctvom internetu, online
a interaktívnych počítačových služieb.
(540)

(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK;
(740) FAJNOR IP, s.r.o., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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5590-2013
6.11.2013
9, 16, 35, 38, 41
9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky na všetkých druhoch nosičov, ako aj v digitálnej (elektronickej) podobe, informácie, dáta,
databázy, katalógy, programy v elektronickej podobe; elektronické publikácie s možnosťou kopírovania; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu.
16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy a iné tlačoviny; papiernický tovar a písacie potreby; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; divadelné dekorácie; papierové propagačné materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; obálky; obaly
(papiernický tovar); peračníky; puzdrá na perá;
štítky (papierové nálepky); vyučovacie pomôcky
vo forme hier; kancelárske potreby s výnimkou
nábytku; kalendáre; príručky; plagáty; listový papier; stolové prestieranie z papiera; papierové obrusy; záložky do kníh; vrecká z papiera alebo
plastických materiálov; školské potreby s výnimkou prístrojov; papierové podložky na stôl; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ročenky; stojany na perá a ceruzky; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); papierové vlajky; papierové zástavy; nože na papier; otvárače na listy; puzdrá na
písacie potreby; pútače z papiera alebo lepenky;
papierové obrúsky, utierky; etikety s výnimkou
textilných.
35 - Reklamná činnosť; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, ako aj
v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch;
televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov a materiálov;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie reklamných textov a materiálov; obchodný
manažment a poradenstvo; prezentácia výrobkov
a služieb v komunikačných médiách; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informačné
služby v oblasti služieb uvedených v tejto triede;
komerčné informačné kancelárie; produkcia reklamných filmov; služby výberu umelcov do zábavných relácií, spevákov, tanečníkov a nových
tvárí (modeliek, modelov, hostesiek).
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov; interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; interaktívne vysielacie a komunikačné služby; telefonická komunikácia, komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov, poskytovanie telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného
pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos a šírenie správ, informácií, publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu; tlačové kancelárie; poradenské a informačné služby v oblasti
služieb uvedených v tejto triede.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových pro-
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gramov; výroba hudobných programov; výroba
interaktívnych televíznych programov a hier; interaktívna zábava; hudobno-skladateľské služby;
organizovanie zábavných, kultúrnych, športových
a vzdelávacích podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží; organizovanie kvízov,
hier a súťaží; súťaže prevádzkované prostredníctvom telefónu; zábavné služby; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov
a podujatí; zábavné parky; služby poskytované
v prázdninových táboroch (zábava); služby klubov zdravia (cvičenia); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov,
kongresov, školení, konferencií; organizovanie
živých seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie
živých vystúpení; živé predstavenia; produkcia
filmov s výnimkou reklamných; divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných
a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkúvajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov;
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných
materiálov; vydávanie kníh, časopisov a iných
tlačovín s výnimkou reklamných textov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných;
poskytovanie elektronických publikácií online;
vydávanie a zverejňovanie elektronických publikácií; elektronická edičná činnosť (DTP služby);
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; modelingové služby pre umelcov; kempingové služby spojené so športovým programom;
telesné cvičenia; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (online); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach
zábavy a rekreácie; informácie, správy, novinky
z oblasti šoubiznisu; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb na oddych
a rekreáciu; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, premietačiek, televíznych
prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdelávacích
potrieb a prístrojov; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); organizovanie lotérií a stávkových hier; poradenské
a informačné služby v oblasti služieb uvedených
v tejto triede; všetky uvedené služby tiež vrátane
služieb poskytovaných prostredníctvom internetu, online a interaktívnych počítačových služieb.

(540)

(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK;
(740) FAJNOR IP, s.r.o., Bratislava, SK;

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

5595-2013
11.11.2013
25
25 - Tričká, bundy, mikiny, svetre, obuv, vesty, tielka, čapice, rukavice, tepláky, teplákové súpravy,
rifľové nohavice, spodná bielizeň.

(540)

(731) Baranyi Richard, Skalná 5, 811 01 Bratislava, SK;
Vaník Patrik, Židovská 21, 811 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5605-2013
13.11.2013
9, 16, 35, 41, 42
9 - Počítače a ich príslušenstvo; periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér; počítačové
hry (softvér); nahrané počítačové programy; počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej
siete; monitorovacie počítačové programy; počítačové programy pre informačné technológie
a komunikácie; nosiče s informáciami a záznamami v elektronickej podobe; USB kľúče; elektronické databázy; elektrické a elektronické prístroje a zariadenia patriace do tejto triedy; kancelárske stroje na dierne štítky; prístroje na meranie
a váženie; vedecké a vzdelávacie prístroje a nástroje; detektory; fyzikálne a chemické prístroje
a nástroje; pozorovacie prístroje; teleskopy; mikroskopy; lasery s výnimkou laserov na lekárske
účely; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; príslušenstvo zabezpečovacích zariadení proti
odcudzeniu; držiaky na elektronické zariadenia
(najmä počítače, notebooky, organizéry, telefóny); telefóny, prenosné telefóny; telefonické a telegrafické zariadenia; rádiá; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); fotoaparáty a fotografické príslušenstvo; kamery a ich príslušenstvo; videorekordéry a videokamery; optické prístroje a nástroje; optické výrobky; optické čítačky; diaprojektory; elektronické perá na vizuálne
zobrazovacie zariadenia; elektronické svetelné ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní a prednáškach);
špeciálne puzdrá na fotoaparáty; statívy na fotoaparáty; tašky, kufríky a puzdrá na notebooky
a prenosné elektronické zariadenia; tašky na
elektronické a počítačové prístroje; puzdrá na
kalkulačky; puzdrá na počítače; hologramy; prístroje a zariadenia na zaznamenávanie, prenos
alebo reprodukciu zvuku; prístroje a zariadenia
na zaznamenávanie, prenos alebo reprodukciu obrazu; elektrické batérie; elektrické akumulátory; nosiče zvukových, dátových a/alebo obrazových informácií; magnetické záznamové médiá; optické
a kompaktné disky; mikroprocesory; registračné
pokladnice; počítacie stroje; číslicové súradnicové zapisovače; diaľkové ovládače; hasiace prístroje; hlasovacie zariadenia; kalkulačky; elektronické informačné tabule; automaty na vydávanie lístkov; požiarnické hadice; azbestové požiarnické ochranné štíty; požiarnické autá; požiarnické čerpadlá; dýzy požiarnych hadíc; požiarne rebríky; záchranné prístroje a zariadenia;
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špeciálny laboratórny nábytok; osobné ochranné
prostriedky proti nehodám; otáčkomery; stroje na
počítanie a triedenie peňazí; premietacie plátna;
slúchadlá; navigačné prístroje a nástroje; zástrčky, zásuvky (elektrické kontakty); okuliare a slnečné okuliare; kontaktné šošovky; puzdrá na
kontaktné šošovky; puzdrá na okuliare; šnúrky na
okuliare; zariadenia na spracovanie údajov; informačné materiály, periodiká, časopisy, knihy,
obchodné a odborné publikácie v elektronickej
podobe; zoznamy a adresáre v elektronickej podobe; audiovizuálna technika na výučbu; sťahovateľné hudobné a obrazové súbory; sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, a to časopisy, noviny, tlačené prílohy novín, knihy, prospekty, ročenky,
príručky, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, pútače, fotografie, pohľadnice, oznámenia, kalendáre, komiksy; formuláre a obežníky (tlačoviny); nákresy; pečiatky;
obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; grafické zobrazenia a grafiky; rytiny; litografie; olejotlače; grafické reprodukcie; knihárske
potreby a knihárske výrobky; etikety s výnimkou
textilných; papierové propagačné materiály; papierové propagačné predmety; papierové ozdobné predmety; papierové obrusy a papierové obrúsky; toaletný papier; filtračný materiál (papier);
baliaci papier; plastové obaly; papiernický tovar;
kancelárske potreby s výnimkou nábytku; potreby pre umelcov a písacie potreby, a to maliarske
plátna, štetce, vodové farby, palety pre maliarov,
ceruzky, perá, pastelky, tuš, maliarske stojany,
modelovacia hlina a modelovacie potreby; papier; drevitý papier; lepenka; tlačiarenské typy
a štočky; učebné a vyučovacie pomôcky okrem
prístrojov; histologické rezy (učebné pomôcky);
biologické vzorky na mikroskopické pozorovanie
(učebné pomôcky); glóbusy, mapy; školské tabule;
tabule na zapichovanie oznamov; reklamné a vývesné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky.
35 - Obchodný manažment; obchodná správa;
obchodná administratíva; kancelárske práce; účtovníctvo a vedenie účtovných kníh; príprava
a vyhotovovanie daňových priznaní; fakturácia;
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; personálne
poradenstvo; výber osôb pomocou psychologických testov; obchodný manažment v oblasti umenia; vyhľadávanie sponzorov; hospodárske, ekonomické analýzy a predpovede; analýzy nákladov; komerčné informačné služby v oblasti reklamy, inzercie a marketingu; marketingové štúdie; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; obchodné a podnikateľské informácie; komerčné
informačné kancelárie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský
výskum; zbieranie a zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch pre zákazníkov; správa
počítačových súborov; vzťahy s verejnosťou (public relations); prieskum vzťahov medzi podnikmi,
inštitúciami a spoločenským prostredím; reklama; reklamné služby; inzertné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; uverejňo-
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vanie reklamných textov; rozhlasová reklama; televízna reklama; multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti; tvorba reklamných
filmov; prenájom reklamného času vo všetkých
komunikačných prostriedkoch; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); predvádzanie tovaru; vylepovanie plagátov; prenájom reklamných priestorov a plôch; zásielkové reklamné služby; organizovanie podujatí na podporu predaja; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely;
organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; kopírovanie a rozmnožovanie dokumentov; polygrafické rozmnožovacie služby v oblasti
reklamy a marketingu; spracovanie textu a grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; sprostredkovanie obchodu s tovarom uvedeným v triedach
9 a 16 tohto zoznamu; podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a obchodnej činnosti; poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania a riadenia (manažmentu) podnikov; poradenstvo v oblasti akvizícií, spájania a predaja podnikov; riadenie elektronického obchodu prostredníctvom komunikačných médií; maloobchodné
a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými
v triedach 9 a 16 tohto zoznamu prostredníctvom
internetu; poskytovanie a obchodné sprostredkovanie vyššie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb
uvedených v triedach 35, 41 a 42 tohto zoznamu;
poradenstvo v oblasti uvedených služieb.
41 - Vydávanie zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín a publikácií
(okrem reklamných); publikačné služby s výnimkou vydávania a publikovania reklamných alebo
náborových textov; vydávanie kníh, periodických
a neperiodických publikácií (okrem reklamných);
vydávanie publikácií na CD a DVD nosičoch,
magnetických kazetách a videokazetách (okrem
reklamných); vydávanie a poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); zverejňovanie textov (okrem reklamných);
produkcia filmov (okrem reklamných); hudobná
tvorba; tvorba rozhlasových a televíznych programov; filmové štúdiá; prevádzkovanie kinosál;
organizovanie a tvorba divadelných alebo iných
predstavení; informácie o možnostiach rozptýlenia; hazardné hry; fitnes kluby; kurzy telesného
cvičenia; informácie o výchove a vzdelávaní; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie konferencií, kolokvií, kongresov, seminárov a sympózií; korešpondenčné kurzy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie spoločenských, kultúrnych
a športových podujatí (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie športových súťaží;
organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží; organizovanie súťaží krásy; produkčná
a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy
a kultúry; organizovanie živých vystúpení a predstavení; služby diskoték; plánovanie a organizovanie večierkov; služby na oddych a rekreáciu;
fotografická reportáž; fotografovanie; reportérske
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služby; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy; diaľkové štúdium; akadémie (vzdelávanie); služby múzeí (prehliadky, výstavy); internátne školy; knižnice (požičiavanie kníh); organizácia a vedenie dielní na
výučbu; pedagogické informácie; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti výchovy
a vzdelávania); praktický výcvik (ukážky); skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); školenie, vyučovanie a vzdelávanie; organizovanie
podujatí na účely popularizácie vedy a techniky;
tvorba rozhlasových a televíznych programov na
účely popularizácie vedy a techniky; vydávanie
a publikovanie textov na účely popularizácie vedy a techniky; tvorba rozhlasových a televíznych
programov z oblasti vedy a techniky; vydávanie
a publikovanie textov z oblasti vedy a techniky;
prekladateľské a tlmočnícke služby; prenájom
audioprístrojov, rozhlasových a televíznych prijímačov, videotechniky, dekorácií, audionahrávok, športových plôch; zábavné parky; služby
zoologických záhrad; poradenstvo v oblasti uvedených služieb.
42 - Navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru
a softvéru; navrhovanie a analýzy počítačových
systémov; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja
počítačového hardvéru; počítačové programovanie; tvorba, prenájom, inštalácia, aktualizácia
a údržba počítačových programov; zhotovovanie
kópií počítačových programov; vývoj, údržba
a obnovovanie počítačových databáz; poskytovanie internetových vyhľadávačov; prenájom počítačov; prenájom počítačového softvéru; prenájom
webových serverov; prenájom diskového priestoru serverov; prevod a konverzia počítačových
programov a údajov (okrem fyzickej konverzie);
prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; digitalizácia dokumentov (skenovanie); hosťovanie na počítačových (webových) stránkach; tvorba a udržiavanie webových stránok, interaktívnych a grafických programov; grafické dizajnérstvo; interiérová výzdoba; módne návrhárstvo; priemyselné dizajnérstvo; dizajn umeleckých diel; vypracovanie stavebných výkresov; štúdie technických
projektov, projektová činnosť; vedecké a technologické služby; výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, lekárskych, pôdohospodárskych,
spoločenských a humanitných vied; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; prieskumy
(inžinierske práce); geologický prieskum; podmorský výskum; rozbory vody; priemyselné analýzy; priemyselný výskum a vývoj; klinické skúšky; kontrola kvality; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu alebo verbálne; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo v oblasti úspory energie; architektonické poradenstvo; urbanistické plánovanie; energetické audity; určovanie kvality nezoťatého dreva;
predpovede počasia; vytváranie oblakov; služby
počítačovej grafiky; poradenstvo v oblasti uvedených služieb.

(540) OGMIUM
(731) Ogmium s.r.o., Blagoevova 16, 851 04 Bratislava, SK;

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

5617-2013
18.11.2013
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 stiahnuteľné
z telekomunikačnej siete; nahrané zvukové a zvukovo-obrazové a obrazové záznamy vrátane softvéru na CD a DVD diskoch a magnetických nosičoch; softvér pre počítače.
16 - Tlačoviny všetkých druhov, najmä periodické a neperiodické publikácie na papierových nosičoch, napríklad časopisy, noviny, knihy, prospekty, plagáty; dáta a databázy na papierových
nosičoch; kalendáre; fotografie; pohľadnice; samolepky; knihárske výrobky; informačné a propagačné výrobky z papiera vrátane dekoračných
predmetov z papiera patriace do tejto triedy; obalový materiál z papiera a baliace fólie z plastu;
papierové a plastové vrecká a tašky na balenie;
kancelárske potreby (s výnimkou nábytku).
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu s tovarom; 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 používateľov v počítačovej sieti internet;
obchodné využitie siete internet v oblasti vyhľadávacích služieb a e-biznisu; vydávanie reklamných a/alebo náborových textov, propagačných
a inzertných tlačovín; rozširovanie reklamných
a/alebo inzertných materiálov; obchodný prieskum a analýza trhu; marketing; organizácia reklamných a obchodných predvádzacích akcií výrobkov a služieb vrátane obchodných výstav a ich
sprievodných akcií, napr. komerčných módnych
prehliadok; distribúcia tovarov a tlačovín na reklamné účely; obchodné zastúpenie tuzemských
a zahraničných firiem; obchodný a podnikateľský
informačný servis; obchodné poradenské a konzultačné služby.
38 - Šírenie elektronických informácií, správ textových, zvukových a zvukovo-obrazových, napr.
elektronických časopisov, kníh a diel prostredníctvom počítačovej siete internet a satelitov; výmena elektronických správ a informácií; služby
zabezpečujúce audiovizuálnu komunikáciu prostredníctvom informačných a telekomunikačných
sietí, napr. počítačovej siete internet a satelitov;
šírenie audiovizuálnych diel, správ a informácií,
ankiet a súťaží; odborné poradenstvo a poskytovanie informácií v oblasti služieb uvedených
v triede 38 tohto zoznamu.
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo periodických a neperiodických publikácií (s výnimkou reklamných), 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, mag-
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netických a optických nosičoch všetkých druhov;
edičná a publikačná činnosť (s výnimkou reklamnej) 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
a poradenské služby v odbore nakladateľskej a vydavateľskej činnosti; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, kultúry, vzdelávania, záujmovej činnosti a spoločenských aktivít.
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činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; odborné obchodné alebo podnikateľské
poradenstvo; obchodné odhady; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; zbieranie údajov do počítačovej databázy; zoraďovanie údajov v počítačovej databáze; poradenstvo v obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; prieskum trhu; prieskum
verejnej mienky; reklama; reklama na počítačovej komunikačnej sieti; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia.
36 - Finančné služby, finančné konzultačné služby.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie
a vedenie seminárov; prevádzkovanie športových
zariadení.
(540)

(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)
(510)

5631-2013
25.11.2013
5
5 - Výrobky na veterinárne použitie patriace do
triedy 5.

(540) ALDIFAL
(731) MIKROCHEM spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01
Pezinok, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(510)

5632-2013
25.11.2013
3
3 - Prípravky na starostlivosť o nechty, prípravky
na spevňovanie nechtov; laky na nechty.

(540)

(731) OPI Products, Inc., 13034 Saticoy Street, North
Hollywood, CA 91605, US;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5645-2013
2.12.2013
35, 36, 41
35 - Analýzy nákladov; hospodárske, ekonomické predpovede; obchodné alebo podnikateľské
informácie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing; marketingové štúdie; pomoc pri riadení obchodnej

(591) Modrá, biela
(731) Plulík Marián, Zadunajská cesta 5, 851 01 Bratislava, SK;
(740) KRION Partners s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5659-2013
6.12.2013
10, 37
10 - Stomatologické nástroje a náradie; olejový
sprej na čistenie stomatologického náradia.
37 - Inštalácia, opravy a servis stomatologických
nástrojov, náradia a ich častí.

(540) DENSIM
(731) DIPLOMAT DENTAL, s.r.o., Vrbovská cesta 17,
921 01 Piešťany, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5660-2013
6.12.2013
9
9 - Optické prístroje a nástroje, teleskopické zameriavače, teleskopy, mikroskopy, binokulárne
ďalekohľady, operné ďalekohľady, sklá do okuliarov, okuliare, slnečné okuliare, rámy okuliarov, kamery, fotoaparáty.

(540) TASCO
(731) Bushnell, Inc., 9200 Cody, Overland Park, KS
66214, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5662-2013
6.12.2013
1, 3, 4
1 - Hydraulické a brzdové kvapaliny; chladiace
a nemrznúce zmesi do automobilov a motocyklov.
3 - Čistiace a leštiace prípravky pre automobily;
autokozmetika.
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4 - Oleje a mazivá na priemyselné účely.

(540) COYOTE
(731) HomeBrands, a.s., Klimentská 1746/52, 110 00
Praha - Nové Město, CZ;
(740) Fajnor IP, s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5663-2013
6.12.2013
1, 3, 4
1 - Hydraulické a brzdové kvapaliny; chladiace
a nemrznúce zmesi do automobilov a motocyklov.
3 - Čistiace a leštiace prípravky pre automobily;
autokozmetika.
4 - Oleje a mazivá na priemyselné účely.

(540)

(731) HomeBrands, a.s., Klimentská 1746/52, 110 00
Praha - Nové Město, CZ;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5665-2013
9.12.2013
9, 32, 33, 35, 38, 41, 42
9 - Počítače; počítačové programy; počítačové
programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete);
počítačový softvér.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholické nápoje s ovocím.
35 - Reklama; reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; aktualizovanie
reklamných materiálov; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; uverejňovanie reklamných
textov; príprava inzertných stĺpcov; rozširovanie
vzoriek tovarov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; rozhlasová
reklama; televízna reklama; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod;
podpora predaja (pre tretie osoby); vzťahy s verejnosťou (public relations); marketingové štúdie;
organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; zásielkové reklamné služby; kopírovanie alebo roz-

množovanie dokumentov; lepenie plagátov; predvádzanie tovaru; hospodárske, ekonomické predpovede; vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch; obchodné alebo podnikateľské informácie; informačné kancelárie; obchodné odhady;
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; poradenstvo pri vedení podnikov; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; služby outsourcingu; štatistické kompilácie.
38 - Elektronická pošta; komunikácia prostredníctvom optických sietí; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; on-line posielanie
pohľadníc; počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov;
posielanie správ; poskytovanie diskusných fór on
line; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej
počítačovej siete; poskytovanie užívateľského
prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom
telefónov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom zariadení na prenos informácií; prenos digitálnych súborov; prenos faxom; prenos
signálu prostredníctvom satelitu; prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom
počítača; rozhlasové vysielanie; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné
služby); služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; spravodajské kancelárie; telefonická komunikácia; telefonické služby; telegrafická komunikácia; telegrafné služby; telekomunikačné informácie; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; telexové služby; videokonferenčné služby; vysielanie káblovej televízie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
41 - Vydávanie kníh; vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); písanie textov (okrem reklamných); formátovanie textov nie na reklamné účely; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; fotografická reportáž; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie predstavení; organizovanie živých vystúpení; organizovanie a plánovanie večierkov;
organizovanie plesov; organizovanie a vedenie
tvorivých dielní; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; organizovanie vedomostných
alebo zábavných súťaží; školenie; informácie
o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní;
výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie športových súťaží; organizovanie súťaží krásy; zábavné parky; cirkusy; služby v oblasti estrád; poradenstvo pri voľbe povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); vyučovanie; vzdelávanie; poskytovanie elektronických
publikácií on-line; poskytovanie počítačových
hier (on line, z počítačových sietí); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); prevádzkovanie karaoke; organizovanie športových podujatí; služby športovísk; rezervácia vstupeniek;
zábava.
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42 - Výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov; tvorba softvéru; údržba počítačového
softvéru; prenájom počítačového softvéru; návrh
počítačových systémov; analýzy počítačových
systémov; počítačové programovanie; ochrana
počítačov proti počítačovým vírusom; aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; poradenstvo v oblasti počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; grafické dizajnérstvo; vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov; obnovovanie počítačových databáz; hosťovanie na počítačových stránkach (webových
stránkach); poskytovanie internetových vyhľadávačov.

(731) Mário Mišovič - MEDOVÉ ZDRAVIE, Pod Skalami 217/15, 034 01 Ružomberok, SK;

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

(540)

(731) Pernod Ricard Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 49,
821 09 Bratislava, SK;
(740) Pavol Cvik - advokát, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5669-2013
11.12.2013
30
30 - Káva; nepražená káva; kávové náhradky na
báze rastlín; kávové nápoje; kakao; čaj; čokoláda.
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5672-2013
13.12.2013
9, 41, 42
9 - Počítačové softvéry; počítačové softvéry na
ochranu dát; stroje a zariadenia na spracovanie
údajov; počítače a ich časti; počítačové príslušenstvo; periférne zariadenia počítačov.
41 - Poskytovanie elektronických publikácií online bez možnosti kopírovania; vydávanie kníh
a časopisov v elektronickej forme; vydávanie textov v elektronickej forme s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov.
42 - Tvorba, výroba a vývoj počítačových softvérov, a to najmä počítačových softvérov na ochranu dát; poskytovanie softvérov; poradenské, konzultačné a expertízne služby v oblasti počítačových softvérov; poskytovanie informácií v oblasti počítačových softvérov; prenájom počítačov
a príslušenstva k počítačom; odborné poradenstvo v oblasti počítačov, počítačových programov
a v oblasti zariadení na spracovanie dát.

(540)

(591) zelená, sivá, biela
(731) ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(540)
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(591) žltá, hnedá
(731) Čulák Martin, Mgr., Ľudovíta Štúra 190/19, 922 42
Madunice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5670-2013
12.12.2013
33, 35
33 - Medovina; alkoholický nápoj z kvaseného medu.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
s tovarmi uvedenými v triede 33.

(540)

3-2014
7.1.2014
30, 43
30 - Kávové nápoje.
43 - Kaviarne.

(540)

(731) VV REGNUM s.r.o., Čigérska 1833/24, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

4-2014
7.1.2014
31, 39, 44
31 - Vence zo živých kvetov; živé kvety; sušené
kvety na dekoráciu; čerstvé záhradné bylinky;
rastliny; sušené rastliny na dekoráciu.
39 - Doručovanie kvetov.
44 - Aranžovanie kvetov.

(540)

(591) biela, čierna, fialovo-modrá

(731) fiori s.r.o., A. Rudnaya 97, 010 01 Žilina, SK;
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13-2014
8.1.2014
9, 39, 42
9 - Monitorovacie počítačové programy; počítačový softvér; ERV – informačný systém (softvér)
na registráciu a monitoring motorových vozidiel.
39 - Informácie o dopravnej premávke.
42 - Uchovávanie elektronických údajov.

(540) ERV
(731) EEI s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

14-2014
8.1.2014
39, 42
39 - Parkovanie automobilov (služby); prenájom
garáží; prenájom miest na parkovanie.
42 - Inžinierska činnosť; tvorba softvéru; uchovávanie elektronických údajov.

(540)

(591) modrá, zelená
(731) EEI s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

18-2014
9.1.2014
16, 35, 41
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu
alebo lepenky; brožúry; katalógy; fotografie (tlačoviny); tlačoviny; tlačené publikácie; ročenky;
kalendáre; oznámenia (papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar); letáky.
35 - Reklama; predvádzanie (služby modeliek)
na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov.
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; služby estrádnych umelcov; filmové štúdiá; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; prenájom dekorácií na predstavenia; vydávanie textov (okrem reklamných);
školenia; televízna zábava; pózovanie modelov
výtvarným umelcom; organizovanie a vedenie
kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií;
diskotéky (služby); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie plesov;
nahrávanie videopások; organizovanie módnych
prehliadok na zábavné účely.

(731) MEDIAIMPRESS, s.r.o., Šafárikova 431, 924 01
Galanta, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

20-2014
9.1.2014
5
5 - Farmaceutické prípravky a výrobky, dietetické látky na lekárske použitie.

(540) Camlotis
(731) Abbott Products Operations AG, Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, CH;
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

21-2014
9.1.2014
5
5 - Farmaceutické prípravky a výrobky, dietetické látky na lekárske použitie.

(540) Bucretis
(731) Abbott Products Operations AG, Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, CH;
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

22-2014
10.1.2014
9, 35, 42, 45
9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové programy (sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné).
35 - Optimalizácia prenosu dát na webových stránkach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru;
obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby);
hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov
alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti
počítačových programov; prenájom webových
serverov; diaľkové monitorovanie počítačových
systémov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; prenájom počítačových serverov
(serverhosting); zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových
stránok; poskytovanie počítačových technológií
prostredníctvom internetu (cloud computing).
45 - Udeľovanie licencií na počítačové programy
(právne služby).

(540)

(591) čierna, magenta

(591) Pantone 213, CMYK:0/91/18/0, Pantone 534,
CMYK:100/52/0/50
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ky, detské plavky, plážová obuv, plážové oblečenie, pletené svetre, pleteniny - oblečenie, podprsenky, pokrývky hlavy, ponožky, potné vložky,
pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, rukavice, saká - bundy, sandále, spodničky, sukne, svetre, šály, šaty, šilty na čiapke, šilty na pokrývky hlavy,
šnurovacie topánky, športová obuv, športové
tričká - dresy, tielka - tričká, tielka - vesty, celé topánky, topánky na šport, tričká, vlnené šály, vnútorné podošvy, vrchné ošatenie, zvrchníky, zvršky, zvršky - obuv, zvršky topánok, župany.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, predvádzanie tovaru, reklama, reklama online na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky.

(731) VOXEL, s.r.o., Námestie hraničiarov 29, 851 03
Bratislava, SK;
(740) Zlochová Ingrid, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
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25-2014
10.1.2014
3
3 - Gél na pranie; aviváž; tekuté mydlo; čistiaci
prípravok na sporák; čistiaci prípravok na okná;
čistiaci prípravok na dlažbu; čistiaci prípravok na
parkety; čistiaci prípravok na WC; saponát na riad.

(540)

(540) COMJEANS OUTDOOR
(731) Xueyan Ye, Százados út. 15-17, 1007 Budapest 06,
HU;

(591) čierna, telová, biela, žltá, zelená
(731) DEJA SLOVAKIA, s.r.o., Andrusovova 9, 851 01
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

27-2014
10.1.2014
9, 42
9 - Počítačové programy a softvér všetkých druhov
bez ohľadu na typ záznamového média a spôsob
rozširovania, počítačový softvér zapísaný na magnetických nosičoch alebo stiahnutý z externej počítačovej siete.
42 - Navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru
a softvéru.

(540) eboz
(731) BOZPO, s. r. o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

28-2014
13.1.2014
16, 25, 35
16 - Baliaci papier, bublinové obaly z plastových
materiálov (na balenie), farebné pásky, plastové
fólie na balenie, naťahovacie priľnavé plastové
fólie na paletizáciu, predmety z kartónu, kartón - lepenka, lepenkové alebo papierové škatule, lepiaca páska (kancelárska pomôcka na lepenie).
25 - Baretky, bielizeň, osobná bielizeň, bielizeň
pohlcujúca pot, bielizeň zabraňujúca poteniu, body
(bielizeň), bundy, čelenky, čiapky, priliehavé čiapky, detská výbavička, detské nohavičky, espadrily (letná obuv s pláteným zvrškom a podošvou
z prírodného materiálu), futbalová obuv, futbalové topánky (kopačky), galoše, gamaše, gymnastické dresy, gymnastické cvičky, kabáty, kombiné, kombinézy - oblečenie, konfekcia - odevy,
kostýmy a obleky, košele, krátke kabátiky, krátke
teplé kabáty s kapucňou, kravaty, kúpacie plášte,
obuv na kúpanie, šľapky na kúpanie, nepremokavý odev, nohavice, oblečenie z imitácie kože,
oblečenie z kože, obuv, vysoká obuv, odevy, opasky, palčiaky, pančuchy, pančuškové nohavice,
pánske spodky, papuče, plášte, dámske plášte lemované kožušinou, dámske plavky, pánske plav-

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

30-2014
13.1.2014
16, 25, 35
16 - Baliaci papier, bublinové obaly z plastových
materiálov (na balenie), farebné pásky, plastové
fólie na balenie, naťahovacie priľnavé plastové
fólie na paletizáciu, predmety z kartónu, kartón - lepenka, lepenkové alebo papierové škatule, lepiaca páska (kancelárska pomôcka na lepenie).
25 - Baretky, bielizeň, osobná bielizeň, bielizeň
pohlcujúca pot, bielizeň zabraňujúca poteniu, body (bielizeň), bundy, čelenky, čiapky, priliehavé
čiapky, detská výbavička, detské nohavičky, espadrily (letná obuv s plátenným zvrškom a podošvou z prírodného materiálu), futbalová obuv,
futbalové topánky (kopačky), galoše, gamaše,
gymnastické dresy, gymnastické cvičky, kabáty,
kombiné, kombinézy - oblečenie, konfekcia - odevy, kostýmy a obleky, košele, krátke kabátiky,
krátke teplé kabáty s kapucňou, kravaty, kúpacie
plášte, obuv na kúpanie, šľapky na kúpanie, nepremokavý odev, nohavice, oblečenie z imitácie
kože, oblečenie z kože, obuv, vysoká obuv, odevy, opasky, palčiaky, pančuchy, pančuškové nohavice, pánske spodky, papuče, plášte, dámske
plášte lemované kožušinou, dámske plavky, pánske plavky, detské plavky, plážová obuv, plážové
oblečenie, pletené svetre, pleteniny - oblečenie,
podprsenky, pokrývky hlavy, ponožky, potné vložky, pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, rukavice,
saká - bundy, sandále, spodničky, sukne, svetre,
šály, šaty, šilty na čiapke, šilty na pokrývky hlavy, šnurovacie topánky, športová obuv, športové
tričká - dresy, tielka - tričká, tielka - vesty, celé topánky, topánky na šport, tričká, vlnené šály, vnútorné podošvy, vrchné ošatenie, zvrchníky, zvršky, zvršky - obuv, zvršky topánok, župany.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, predvádzanie tovaru, reklama, reklama online na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky.

(540) SEA ELVES
(731) Xueyan Ye, Százados út. 15-17, 1007 Budapest 06,
HU;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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51-2014
14.1.2014
37, 39
37 - Čistenie automobilov; leštenie automobilov;
mazanie automobilov; údržba automobilov; autoservisy a autoopravovne (údržba, opravy, tankovanie).
39 - Automobilová preprava; taxislužba; prenájom dopravných prostriedkov; požičiavanie nosičov na automobily; parkovanie automobilov; autobusová doprava.

(540)

(591) oranžová, čierna, biela
(731) Zanex s.r.o., Nám. Hraničiarov 31, 851 03 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

52-2014
13.1.2014
14, 18, 26, 35, 44
14 - Dámske šperky; ozdoby, šperky; doplnky
šperkov; šperky s pravými kožušinami, najmä
ako náhrdelníky, náramky, prstene, náušnice, prívesky; ozdobné výrobky (drobná bižutéria alebo
šperky) pre osobné použitie; ozdoby a šperky
(bižutéria) najmä z minerálov a drahých kameňov, z ušľachtilých kovov, štrasu, brúseného skla,
kožušín, lávy, kaučuku, dreva, plastu, papiera
a textilu; prívesky (šperky); bižutéria; náhrdelníky; prívesky na kľúče (bižutéria); prívesky na
mobil (bižutéria); prívesky na kabelky (bižutéria); náušnice; náramky (šperky); retiazky (šperky); retiazky z drahých kovov; prstene (šperky);
brošne (šperky); klenoty; medailóny (šperky);
amulety (šperky); kríže (šperky); drôtiky z drahých kovov (šperky); polospracované výrobky zo
vzácnych kovov používané pri výrobe šperkov;
vlákna z drahých kovov; zlaté vlákna; strieborné
vlákna; strieborný drôt; štras (farebné sklo); slonovina; polodrahokamy; perly na výrobu šperkov; striebro (surovina alebo polotovar); zlato
(surovina alebo polotovar); ozdoby na odevy
z drahých kovov; ozdoby na obuv z drahých kovov; klobúkové ozdoby z drahých kovov; ozdobné ihlice; šperkovnice; kazety na šperky; drahé
kovy (surovina alebo polotovar); zliatiny drahých
kovov; drahokamy; hodinárske výrobky a chronometre.
18 - Kožené šnúrky; kožené remienky; ozdoby
na osobné použitie a interiérové doplnky s pravými kožušinami; zvieracie kože; surové kože;
vypracované kože; teľacia koža; imitácie kože;
moleskin (imitácia kože); semiš okrem semišu na
čistenie; kožené náramenné pásy; koža, koženka;
kožušiny; peňaženky; puzdrá na kľúče; puzdrá na
navštívenky; kabelky; spoločenské kabelky; tašky; kufre a cestovné tašky; kožené vrecká a tašky
na balenie; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; vulkanfíbrové škatule a obaly; dáždniky a slnečníky; usne (surovina alebo polotovar).
26 - Ozdobné brošne; brošne (doplnky oblečenia); brmbolce; umelé kvety; strapce (stužkársky
tovar); ozdobné spony; ozdoby do vlasov; spon-

ky do vlasov (ozdobné); stuhy do vlasov; rozety
(galantéria); perie (odevný doplnok); pštrosie perá (odevné doplnky); perly nie na výrobu šperkov; koráliky na ozdobovanie; zlaté výšivky (galantéria); strieborné výšivky (galantéria); ozdoby
na klobúky s výnimkou ozdôb z drahých kovov;
odznaky na odevy s výnimkou odznakov z drahých kovov; ozdoby na obuv s výnimkou ozdôb
z drahých kovov; pletené šnúry; vlnené šnúrky;
nášivky, aplikácie (galantérny tovar); ozdobné
flitre; odevné doplnky a ozdobné textilné výrobky; bordúry, lemy, obruby (na odevy); stužky na
odevy; nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky
(galantéria); pracky (odevné doplnky); elastické
šnúrky; čipky, krajky; výšivky (galantéria); stužky a šnúrky; galantérny tovar s výnimkou nití
a priadzí; umelé girlandy; kokardy (galantéria);
gombíky, háčiky a očká, špendlíky a ihly; značky
na bielizeň a šatstvo.
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby so
šperkmi, najmä so šperkmi s pravými kožušinami, ako náhrdelníky, náramky, prstene, náušnice
a prívesky; veľkoobchodné a maloobchodné služby s bižutériou a šperkmi z brúseného skla, štrasu, porcelánu, dreva, papiera, textilu, kožušín, kože, ušľachtilých kovov, kameňov, plastu, kaučuku a lávy, s odevnými doplnkami, s príveskami
na kľúče, s príveskami na mobil, s príveskami na
kabelky, so záložkami do kníh, s ozdobami do
vlasov, s odevnými doplnkami, s ozdobnými textilnými výrobkami, s ozdobnými obliečkami na
vankúše, s interiérovými dekoračnými predmetmi, najmä s pravými kožušinami a s ostatnými
tovarmi uvedenými v triedach 14, 18 a 26 tohto
zoznamu; zhromažďovanie rozličných výrobkov
(okrem dopravy), najmä uvedených tovarov 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; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod;
podpora predaja pre tretie osoby; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); organizovanie módnych prehliadok na účely podpory predaja; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely
a podporu predaja; marketing; reklamné služby;
rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; grafická úprava tlačovín na reklamné
účely; vydávanie a aktualizovanie reklamných
alebo náborových materiálov; komerčné informačné kancelárie; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; vylepovanie plagátov; prenájom
reklamných priestorov; prenájom reklamných
plôch; prenájom reklamných materiálov; aranžovanie výkladov; predvádzanie tovaru; 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 podnika-
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teľské informácie; poskytovanie rád a informácií
o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
44 - Služby vizážistov; farebná typológia (kozmetické služby); služby týkajúce sa líčenia; štýlové poradenstvo; starostlivosť o zovňajšok; poradenstvo v oblasti starostlivosti o zovňajšok; poradenské služby v oblasti výberu oblečenia a šperkov; salóny krásy; poradenské služby v oblasti
starostlivosti o krásu; starostlivosť o hygienu
a krásu ľudí; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
(540) LA GARCÍA
(731) García Balašov Andrea, Mliekárenská 16013/19,
821 09 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

55-2014
14.1.2014
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 zariadenie 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; 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; reklama on line na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklamné materiály (vydávanie a aktualizovanie); rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné
služby; uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; spracovanie textov; televízna reklama; predplatné telekomunikačné služby.
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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); filmy (prenájom); 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; vydávanie kníh a časopisov
on line v elektronickej forme; zábava; zvukové
nahrávacie zariadenia (prenájom).
(540) Dobrý večer 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)

56-2014
15.1.2014
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 zariadenie 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; 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; reklama on line na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklamné materiály (vydávanie a aktualizovanie); rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová
reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; spracovanie textov; televízna reklama; predplatné telekomunikačné služby.
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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); filmy (prenájom); 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; vydávanie kníh a časopisov
on line v elektronickej forme; zábava; zvukové
nahrávacie zariadenia (prenájom).

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); filmy (prenájom); 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; vydávanie kníh a časopisov
on line v elektronickej forme; zábava; zvukové
nahrávacie zariadenia (prenájom).

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

(540) Prekvapenia
(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)

57-2014
15.1.2014
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 zariadenie 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; 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; reklama on line na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklamné materiály (vydávanie a aktualizovanie); rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová
reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; spracovanie textov; televízna reklama; predplatné telekomunikačné služby.

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

58-2014
15.1.2014
41
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení.

4. dôchodkový
pilier - EKODôCHODOK

(731) Občianske združenie OZÓN XXI, Prostějovská 62, 080 01 Prešov, SK;

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

59-2014
15.1.2014
9, 35, 42
9 - Čítače čiarového kódu; disková jednotka (do
počítačov); monitorovacie počítačové programy;
monitory (počítačový hardvér); nahraté operačné
programy; optické čítačky; periférne zariadenia
počítačov; počítače; tlačiarne k počítačom; počítačové klávesnice; počítačové pamäte; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); počítačový softvér; prenosné počítače (notebooky); počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete; pružné disky; rozhrania (pre počítače); snímače (zariadenia na spracovanie údajov); skenery; prenosné telefóny; videodispleje.
35 - Informácie (obchodné alebo podnikateľské);
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; štatistické kompilácie; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti;
poradenstvo v obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; pomoc
pri riadení obchodných alebo priemyselných
podnikov; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodné odhady; zbieranie údajov
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov
v počítačových databázach; poradenstvo pri vedení podnikov; prenájom kancelárskych strojov
a zariadení; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; služby outsourcingu; správa počítačových súborov; štatistické kompilácie.
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42 - Aktualizovanie počítačových programov;
analýzy počítačových systémov; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; inštalácia počítačových programov; kontrola kvality návrh
počítačových systémov; prenájom počítačov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových
programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; návrh počítačových programov; poradenstvo v oblasti informačných technológií, poradenstvo v oblasti počítačových programov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu
(SaaS); prenájom diskového priestoru serverov;
prenájom počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov a údajov (nie fyzický); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba softvéru; údržba počítačového softvéru; vytváranie oblakov, zhotovovanie kópií počítačových programov.
(540)

(731) CLEVERSOFT, s.r.o., Dostojevského 4532/71,
058 01 Poprad, SK;

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

60-2014
15.1.2014
9, 35, 42
9 - Čítače čiarového kódu; disková jednotka (do
počítačov); monitorovacie počítačové programy;
monitory (počítačový hardvér); nahraté operačné
programy; optické čítačky; periférne zariadenia
počítačov; počítače; tlačiarne k počítačom; počítačové klávesnice; počítačové pamäte; počítačové
programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete);
počítačový softvér; prenosné počítače (notebooky); počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete; pružné disky; rozhrania (pre počítače); snímače (zariadenia na spracovanie údajov); skenery; prenosné telefóny; videodispleje.
35 - Informácie (obchodné alebo podnikateľské);
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; štatistické kompilácie; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre
tretie osoby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; odborné
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných
podnikov; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodné odhady; zbieranie údajov
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov
v počítačových databázach; poradenstvo pri vedení podnikov; prenájom kancelárskych strojov
a zariadení; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; služby outsourcingu; správa počítačových súborov; štatistické kompilácie.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; analýzy počítačových systémov; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; inštalácia počítačových programov; kontrola kvality návrh počítačových systémov; prenájom počítačov; obno-
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vovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových
programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; návrh počítačových programov; poradenstvo v oblasti informačných technológií, poradenstvo v oblasti počítačových programov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS);
prenájom diskového priestoru serverov; prenájom počítačového softvéru; prevod (konverzia)
počítačových programov a údajov (nie fyzický);
prevod údajov alebo dokumentov z fyzických
médií na elektronické médiá; tvorba softvéru; údržba počítačového softvéru; vytváranie oblakov,
zhotovovanie kópií počítačových programov.
(540)

(591) modrá, zelená
(731) CLEVERSOFT, s.r.o., Dostojevského 4532/71,
058 01 Poprad, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

73-2014
16.1.2014
9, 42
9 - Softvér.
42 - Poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poskytovanie softvéru na vyžiadanie prostredníctvom internetu (SaaS); poskytovanie služieb typu Cloud (výpočtové mračno).

(540) veclis
(731) BISI plus, s.r.o., Nejedlého 20, 841 02 Bratislava, SK;

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

82-2014
20.1.2014
3, 5, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33
3 - Éterické esencie; esenciálne oleje; výťažky
z kvetov (parfuméria); mätové výťažky (esenciálne oleje); medicinálne mydlá; šampóny.
5 - Vitamínové prípravky; liečivé čaje; liečivé
rastliny; bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé nápoje; včelia materská kašička (výživový
doplnok); propolis na farmaceutické použitie;
propolisové výživové doplnky; peľové výživové
doplnky.
16 - Reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; obrazy; tlače (rytiny); obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; podložky pod
pivové poháre; pečate; pečatidlá; mapy; kartón,
lepenka; katalógy; obaly (papiernický tovar); baliaci papier; pečiatky; geografické mapy; pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); grafické znaky; samolepky (papiernický tovar).
18 - Horolezecké palice; dáždniky; slnečníky; horolezcké plecniaky; turistické plecniaky; športové
tašky; tašky.
19 - Reklamné stĺpy (nekovové); stavebné drevo;
pamätné tabule (nekovové); drevo na výrobu sudov, sudovina; umelé klziská (nekovové stavby);
tuf; nekovové značky (nie svetelné, nie mechanické); vitrážové okná; umelecké diela z kameňa,
betónu a mramoru; krištáľ.
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20 - Včelie úle; zobrazovacie tabule; plastové
ozdoby na potraviny; drevené sudy na odkaľovanie vína; drevené alebo plastové pútače; umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov; nekovové súdky; obruče na sudy (nie kovové); nekovové korunkové uzávery na fľašky; nekovové
fľaškové uzávery; identifikačné náramky (nie kovové); rámy na obrazy; drevené obaly na fľaše;
vývesné štíty z dreva alebo plastov; nafukovací
nábytok.
21 - Sklené ampulky (nádoby); sklené banky (nádoby); poháre, šálky, hrnčeky na pitie; demižóny;
fľaše; sklené nádoby; krištáľ (výrobky z krištáľového skla); čutory, cestovné fľaše; likérové súpravy; hrnčeky; flakóny; sklené poháre; cestovné, turistické fľaše.
25 - Čiapky; odevy, oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy.
29 - Ďumbierový džem (zázvorový).
30 - Bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); zmrzliny; pastilky (cukrovinky); pizza; šafran (korenie); príchute do nápojov okrem olejových esencií; propolis; včelia kašička (požívatiny); ľadový
čaj; čajové nápoje; konzervované záhradné bylinky (chuťové prísady).
31 - Vinič (rastlina); borovicové šišky.
32 - Nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné nápoje; sirupy na výrobu nápojov;
vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtenej vody;
minerálne vody (nápoje); sirupy na výrobu limonád; prípravky na výrobu likérov; nealkoholické
nápoje; sýtené vody; medové nealkoholické nápoje.
33 - Horké likéry; destilované nápoje; digestíva
(liehoviny a likéry); likéry; medovina; liehoviny;
brandy, vínovica; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom).

(540)

(731) Zámečník Miroslav, Štôla č. 9, 059 37 Štôla, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

83-2014
20.1.2014
43, 44
43 - Kaviarne; hotelierske služby; bufety (rýchle
občerstvenie); bary (služby); prenájom automatov na pitnú vodu.
44 - Rastlinné škôlky; krajinotvorba; zalesňovanie v rámci kompenzácie uhlíkových emisií; alternatívna medicína.

(540)

(731) Zámečník Miroslav, Štôla 9, 059 37 Štôla, SK;

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

84-2014
20.1.2014
3, 5, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33
3 - Éterické esencie; esenciálne oleje; výťažky
z kvetov (parfuméria); mätové výťažky (esenciálne oleje); medicinálne mydlá; šampóny.
5 - Vitamínové prípravky; liečivé čaje; liečivé
rastliny; bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé nápoje; včelia materská kašička (výživový
doplnok); propolis na farmaceutické použitie;
propolisové výživové doplnky; peľové výživové
doplnky.
16 - Reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky; obrazy; tlače (rytiny); obrazy (maľby)
zarámované alebo nezarámované; podložky pod
pivové poháre; pečate; pečatidlá; mapy; kartón,
lepenka; katalógy; obaly (papiernický tovar); baliaci papier; pečiatky; geografické mapy; pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); grafické znaky; samolepky (papiernický tovar).
18 - Horolezecké palice; dáždniky; slnečníky;
horolezcké plecniaky; turistické plecniaky; športové tašky; tašky.
19 - Reklamné stĺpy (nekovové); stavebné drevo;
pamätné tabule (nekovové); drevo na výrobu sudov, sudovina; umelé klziská (nekovové stavby);
tuf; nekovové značky (nie svetelné, nie mechanické); vitrážové okná; umelecké diela z kameňa,
betónu a mramoru; krištáľ.
20 - Včelie úle; zobrazovacie tabule; plastové
ozdoby na potraviny; drevené sudy na odkaľovanie vína; drevené alebo plastové pútače; umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov; nekovové súdky; obruče na sudy (nie kovové); nekovové korunkové uzávery na fľašky; nekovové
fľaškové uzávery; identifikačné náramky (nie kovové); rámy na obrazy; drevené obaly na fľaše;
vývesné štíty z dreva alebo plastov; nafukovací
nábytok.
21 - Sklené ampulky (nádoby); sklené banky (nádoby); poháre, šálky, hrnčeky na pitie; demižóny;
fľaše; sklené nádoby; krištáľ (výrobky z krištáľového skla); čutory, cestovné fľaše; likérové súpravy; hrnčeky; flakóny; sklené poháre; cestovné, turistické fľaše.
25 - Čiapky; odevy, oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy.
29 - Ďumbierový džem (zázvorový).
30 - Bylinkové čaje (nie na lekárske použitie);
zmrzliny; pastilky (cukrovinky); pizza; príchute
do nápojov okrem olejových esencií; propolis;
včelia kašička (požívatiny); ľadový čaj; čajové nápoje; konzervované záhradné bylinky (chuťové prísady).
31 - Vinič (rastlina); borovicové šišky.
32 - Nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné nápoje; sirupy na výrobu nápojov;
vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtenej vody;
minerálne vody (nápoje); sirupy na výrobu limonád; prípravky na výrobu likérov; nealkoholické
nápoje; sýtené vody; medové nealkoholické nápoje.
33 - Horké likéry; destilované nápoje; digestíva
(liehoviny a likéry); likéry; medovina; liehoviny;
brandy, vínovica; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom).
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zovanie živých vystúpení; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych
štúdií; 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)

(731) Zámečník Miroslav, Štôla č. 9, 059 37 Štôla, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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85-2014
21.1.2014
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; (vzťahy s verejnosťou) 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; organi-

(540) Súboj národov
(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)

87-2014
21.1.2014
36
36 - Realitné kancelárie; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; prenájom nehnuteľností.

(540)

(591) biela, červená, čierna
(731) Poláčik Peter, Pavlovičova 16, 821 04 Bratislava,
SK;
(740) Nechala & Co. s.r.o., Bratislava, SK;

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

98-2014
22.1.2014
31, 32, 33
31 - Čerstvé ovocie; rastliny; vianočné stromčeky.
32 - Pivo; ovocné džúsy; vody (nápoje); nealkoholické nápoje.
33 - Destilované nápoje; víno; liehoviny; alkoholické nápoje s výnimkou piva; vodka.

(540) mečiar
(731) Gálik Martin, Hlavná 95, 956 07 Veľké Ripňany - Behynce, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

100-2014
22.1.2014
13
13 - Delostrelecké zbrane; motorizované zbrane;
samohybné kanónové húfnice.

(540) ZUZANA 2000
(731) KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25,
018 41 Dubnica nad Váhom, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

101-2014
22.1.2014
13
13 - Delostrelecké zbrane; motorizované zbrane;
samohybné kanónové húfnice.

(540) ZUZANA 2
(731) KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25,
018 41 Dubnica nad Váhom, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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111-2014
24.1.2014
32
32 - Vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); nealkoholické nápoje.

(540)

(540)

(731) WELNEA SK s.r.o., Čerín 64, 974 01 Banská
Bystrica, SK;

(591) modrá, biela, červená
(731) WELNEA SK s.r.o., Čerín 64, 974 01 Banská
Bystrica, SK;

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

135-2014
28.1.2014
29
29 - Tukové nátierky na chlieb, slanina, bravčová
masť, mäsové konzervy.

(540)

(591) červená, ružová, čierna;
(731) K.B.Frutos spoločnosť s ručením obmedzeným
Prešov, Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

138-2014
28.1.2014
19
19 - Obruby hrobov (nekovové); náhrobné dosky
(nekovové); náhrobné tabule (nekovové); pamätné tabule (nekovové); kameň; granit; štrk; kameniny pre stavebníctvo; kamenárske výrobky; obkladové materiály na budovy (nekovové); sochy
z kameňa, betónu a mramoru; umelecké diela
z kameňa, betónu a mramoru; dlažby (nekovové);
dlaždice, obkladačky pre stavebníctvo (nekovové); dlaždicové podlahy (nekovové); figuríny
z kameňa, betónu alebo z mramoru; sošky z kameňa, betónu alebo mramoru; pomníky (nekovové); náhrobné stély (nekovové).

(540)

(731) Dokupil Jozef - Jozid, Hliny 1418/13, 017 01
Považská Bystrica, SK;

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

158-2014
31.1.2014
32
32 - Minerálne vody (nápoje); nealkoholické nápoje; vody (nápoje).

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

162-2014
31.1.2014
20, 21, 27, 42
20 - Plastové ozdoby na potraviny, príborníky,
skrinky na lieky, bambus, lavička (nábytok), police na knihy, drevené kostry postelí, servírovacie
stoly a pulty, písacie stoly, kancelársky nábytok,
nábytok, priehradkové skrine, stoličky, sedadlá,
chaise longue (typ čalúneného kresla), vešiaky na
odevy, kreslá; komody, zásuvkové kontajnery,
bielizníky; pulty, stoly, podušky, matrace, servírovacie stolíky, divány, stolárske umelecké výrobky, postele; police, stojany; nekovové posteľové vybavenie, nekovové dverové vybavenie,
slonovina (surovina alebo polotovar), kovový nábytok, ratan, novinové stojany, stojany na časopisy, skrinky s umývadlom (nábytok), stojany na
knihy, prútené koše, stojany na vešanie kabátov,
drevené časti nábytku, bytové zariadenie (dekoračné predmety), pracovné stoly, vankúše, stojany
na dáždniky; paravány, zásteny (nábytok); stolové dosky, dvierka na nábytok, nábytkové police,
plastové lišty na nábytok, písacie stoly, sofy, pohovky, rámy postelí; sochy z dreva, vosku, sadry
alebo plastov; toaletné stolíky, police, zrkadlá,
rozkladacie ležadlá, trojnožky (nábytok), vešiaky
na kľúče, stojany na taniere, prútený alebo košikársky tovar, vitríny (nábytok); umelecké diela
z dreva, vosku, sadry alebo plastov; nekovové
debny; nekovové truhlice; podstavce, kostry, stojany na počítače; pojazdné servírovacie stolíky;
busty z dreva, vosku, sadry alebo plastov; taburetky; figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastov; nekovové poštové schránky okrem murovaných, vývesné štíty z dreva alebo plastov, vozíky
(nábytok), skrinky na hračky, stolíky pod počítače, dekoratívne zvonkohry, stojany na uteráky
(nábytok), papierové tienidlá, samostatne stojace
deliace priečky (nábytok).
21 - Polievacie kanvy, sklenené nádoby (domáce
potreby), zásobníky na papierové utierky, dózy
na čaj, misy, záchodové kefy, kanvičky, podnosy
(tácne), karafy, keramické výrobky pre domácnosť, sklenené nádoby, stolné stojany na nože,
dekoračné práškové sklo, dávkovače mydla, smaltované sklo, lieviky, hrnčiarske výrobky, kvetináče, potreby pre domácnosť, mliečne sklo (opálové sklo), porcelán, vázy, smetné nádoby; porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené
sochy; ozdobné stolové misy, maľované sklenené
výrobky; porcelánové, keramické, kameninové
alebo sklenené umelecké predmety; svietniky;
porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené busty; ozdobné črepníky (nie papierové),
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koše pre domácnosť, džbány, krčahy, figuríny (sošky) z porcelánu, keramiky, kameniny alebo skla,
kvetináče.
27 - Papierové tapety, dverové rohožky, trstinové
rohože, koberce, tapisérie (nástenné dekorácie)
okrem textilných, textilné tapety.
42 - Architektonické poradenstvo, výzdoba interiérov, navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo).

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

(540) PTMD collection
(731) JOER s. r. o., Töböréte 631, 929 01 Kútniky, SK;
(740) Kubik Peter, JUDr., Dunajská Streda, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

164-2014
31.1.2014
31, 32, 33
31 - Čerstvé ovocie, rastliny, vianočné stromčeky.
32 - Pivo, ovocné džúsy, vody (nápoje), nealkoholické nápoje.
33 - Destilované nápoje, víno, liehoviny, alkoholické nápoje s výnimkou piva, vodka.
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196-2014
6.2.2014
34
34 - Tabak, tabakové náhradky, cigarety, cigary,
krátke cigary, cigarety obsahujúce cigaretové náhradky s výnimkou cigariet na lekárske účely,
byliny na fajčenie patriace do tejto triedy, šnupavý tabak, žuvací tabak, cigaretové filtre, cigaretový papier, zväzky cigaretových papierikov, papier do fajok, cigaretové dutinky, cigaretové násadky s výnimkou násadiek z drahých kovov, cigaretové náustky, čističe na fajky, fajčiarske súpravy, fajky, stojany na fajky, popolníky s výnimkou popolníkov z drahých kovov, vrecúška
na tabak, kazety na cigary a cigarety s výnimkou
kaziet z drahých kovov, zápalky, zápalkové škatuľky, držiaky na zápalky s výnimkou držiakov
z drahých kovov, zapaľovače, náplne do zapaľovačov.

(540)

(540) kováč
(731) Gálik Martin, Hlavná 95, 956 07 Veľké Ripňany - Behynce, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

165-2014
31.1.2014
31, 32, 33
31 - Čerstvé ovocie, rastliny, vianočné stromčeky.
32 - Pivo, ovocné džúsy, vody (nápoje), nealkoholické nápoje.
33 - Destilované nápoje, víno, liehoviny, alkoholické nápoje s výnimkou piva, vodka.

(540) schuster
(731) Gálik Martin, Hlavná 95, 956 07 Veľké Ripňany - Behynce, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

166-2014
31.1.2014
36
36 - Poisťovacia činnosť pre odvetvie životného
poistenia a odvetvie neživotného poistenia; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo;
finančné služby; informácie o poistení; finančné
informácie; kapitálové investície; konzultačné
služby v oblasti poisťovníctva; finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti);
zdravotné poistenie; poistenie (pri námornej preprave); poistky životné; uzatváranie poistiek; poistno-technické služby (štatistika); poradenstvo
v oblasti poistenia; sprostredkovanie poistenia;
hypotéky (poskytovanie pôžičiek); finančné analýzy; finančné sponzorstvo; finančný lízing; garancie, záruky, kaucie; investovanie kapitálu; kapitálové investície; poistenie proti nehodám;
spravovanie financií; uzatváranie poistiek proti
požiaru; zriaďovanie fondov.

(540) Život nás baví
(731) Poisťovna Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group, Tomášikova 48, 832 68 Bratislava, SK;

(731) herMMMes, s.r.o., Vysokoškolákov 41, 010 08
Žilina, SK;

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

197-2014
6.2.2014
35, 38, 41, 42
35 - Marketing; marketingové štúdie; odborné
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné alebo podnikateľské informácie; organizovanie komerčných a reklamných veľtrhov; organizovanie komerčných a reklamných výstav.
38 - Videokonferenčné služby; poskytovanie prístupu do databáz.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie predstavení (manažérske služby).
42 - Grafické dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti
počítačových programov; návrh počítačových systémov; počítačové programovanie; aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; poradenstvo v oblasti informačných technológií; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); prenájom počítačového softvéru; tvorba softvéru.

(540) Lionexpo
(731) Triadic Lab s.r.o., Borová 3176/2, 010 07 Žilina,
SK;
(740) Steiniger Ondrej, JUDr., Bratislava, SK;

210
(210)
(220)
10 (511)
(511)
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259-2014
14.2.2014
3, 5, 10, 35, 44
3 - Kozmetické prípravky; kozmetické krémy.
5 - Vitamínové prípravky; farmaceutické prípravky; krémy na lekárske použitie; potravinové
doplnky; diétne látky na lekárske účely.
10 - Chirurgické, lekárske, zubárske prístroje a nástroje; ortopedické pomôcky; laser na lekárske
použitie; lampy na lekárske použitie; prístroje
a zariadenia na lekárske analýzy; elektricky vyhrievané prikrývky na lekárske použitie; fyzioterapeutické zariadenia; diagnostické prístroje na
lekárske použitie; rehabilitačné prístroje na lekárske použitie; prístroje na meranie pulzu; krvné
tlakomery; podušky na lekárske použitie; vankúše proti nespavosti; urologické prístroje a nástroje; UV-lampy na lekárske použitie; vibromasážne
prístroje; nafukovacie matrace na lekárske použitie.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5 a 10 tohto zoznamu.
44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí; farmaceutické poradenstvo; terapeutické
služby; zdravotné poradenstvo; prenájom zdravotníckeho zariadenia; zdravotné strediská (služby); zdravotnícka starostlivosť; fyzioterapia; súkromné kliniky alebo sanatóriá; ošetrovateľské služby; salóny krásy.

(540)

(591) zelená, biela, červená
(731) Lugaprofit s.r.o., Dovalovo 382, 033 01 Liptovský Hrádok, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5028-2014
21.1.2014
9, 16, 35, 41, 42
9 - Počítačové hry; softvér na hry; interaktívne
multimediálne počítačové hry; softvér na počítačové hry; softvér na elektronické hry; softvérové
aplikácie; počítačové operačné systémy; elektronické vzdelávacie hry; elektronické učebné pomôcky; elektronické vzdelávacie prístroje; vzdelávací softvér v oblasti elektronického vzdelávania; vzdelávacie nástroje pre elektronické vyučovanie.
16 - Učebnice; inštrukčné príručky na počítačové
hry; návody, príručky; počítačové príručky; tlačené príručky; referenčné príručky k počítačovému hardvéru; počítačové príručky; príručky;
vzdelávacie/učebné potreby.
35 - Konzultačné služby v oblasti manažmentu;
odborné poradenstvo v oblasti obchodného manažmentu.
41 - Školiace kurzy v oblasti manažmentu; školiace kurzy v oblasti financií; školiace kurzy v oblasti práva; školiace kurzy v oblasti vedy; počítačové školenie; profesionálne školenie; školenie
v oblasti počítačového programovania; konzultačné služby pre školenie manažmentu; školenie;
vzdelávanie; doučovacie vzdelávanie; vedenie

workshopov (ďalšie vzdelávanie); vzdelávanie
v oblasti počítačov; vzdelávanie v oblasti obchodu; koučovanie (školenie); počítačový výcvik; počítačový vzdelávací výcvik; služby odborného
výcviku; školiace (výcvikové) služby; služby elektronického vzdelávania (e-learning); služby v oblasti elektronického vzdelávania; e-learningové
vyučovanie; služby v oblasti virtuálneho vzdelávacieho prostredia; vzdelávacie služby v oblasti
diaľkového štúdia; dodávanie výcvikových programov na elektronické vzdelávanie; vzdelávacie
služby; vzdelávacie poradenské služby; vzdelávacie konzultačné služby; študijné informačné
služby; vzdelávacie služby týkajúce sa počítačov;
vzdelávacie služby v oblasti manažmentu; vývoj
vzdelávacích príručiek; vývoj vzdelávacích materiálov; odborné preškoľovanie; odborné konzultačné služby v oblasti vzdelávania.
42 - Poradenstvo v oblasti informačnej technológie; poradenstvo a konzultácie týkajúce sa aplikácií počítačovej siete; počítačové poradenstvo;
poradenstvo v oblasti informatiky; poradenstvo
v oblasti počítačov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti počítačových systémov; výskum softvéru; navrhovanie
hier; navrhovanie hardvéru; navrhovanie počítačových webových stránok; zákazkové navrhovanie softvérových balíkov; navrhovanie domovských a webových stránok; výskum, vývoj, navrhovanie a aktualizovanie počítačového softvéru;
navrhovanie informačných systémov; navrhovanie softvéru počítačových hier; navrhovanie a realizácia webových stránok pre zákazníkov; navrhovanie, vývoj a zavádzanie počítačového softvéru; navrhovanie webových stránok na reklamné účely; vytváranie, navrhovanie a udržiavanie
webových stránok; navrhovanie domovských stránok; navrhovanie počítačových kódov; navrhovanie a vývoj softvéru; navrhovanie počítačových programov; navrhovanie informačných systémov v oblasti financií; navrhovanie a zápisy do
počítačového softvéru; navrhovanie informačných systémov v oblasti manažmentu; vývoj, navrhovanie a aktualizovanie domovských internetových stránok; vývoj softvéru počítačových hier;
výskum; počítačový výskum; webový dizajn; dizajn softvéru; grafický dizajn; počítačové poradenské služby; počítačové konzultačné služby;
konzultačné služby pre informatiku; počítačové
konzultačné a poradenské služby; informačné
služby v oblasti počítačov; vývoj softvéru; vývoj
počítačových kódov; vývoj počítačových sietí;
vývoj počítačového softvéru; vývoj počítačových
programov; vývoj dátových programov; tvorba
webstránok; tvorba softvéru; tvorba počítačových
programov; tvorba počítačového softvéru; odborné poradenstvo spojené s počítačovými sieťami; odborné poradenské služby v oblasti počítačov; odborné poradenstvo v oblasti počítačového softvéru; odborné konzultačné služby v oblasti počítačového programovania; počítačové programovanie; počítačové programovanie videohier;
počítačové programovanie počítačových hier; počítačové programovanie pre internet; počítačové
programovanie a údržba počítačových programov; počítačové programovanie a dizajn softvéru; počítačové programovanie videohier a počítačových hier; vývoj softvéru, programovanie a zavádzanie programov.
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(540)

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

(591) tmavosivá, svetlosivá, svetlozelená.
(731) IT Academy s.r.o., Pionierska 1588/15, 831 02
Bratislava - Nové mesto, SK;
(740) Abelovský Tomáš, Mgr., Bratislava - Nové mesto,
SK;

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

5051-2014
24.1.2014
5
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; potravinové doplnky pre ľudí.

(540)

(591) čierna, sivá
(731) ALBATROS BROKER s.r.o., Vážska 20, 821 07
Bratislava, SK;
(740) Daňový Igor, Bratislava, SK;
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5090-2014
31.1.2014
16, 33, 35
16 - Reklamné tlačoviny; propagačné a informačné materiály v papierovej forme; etikety s výnimkou textilných; tlačené fotografie; obaly a tašky z papiera a plastov neuvedené v iných triedach.
33 - Vína.
35 - Maloobchodná činnosť s vínami; vydávanie
a rozširovanie reklamných materiálov; reklama;
reklamná a propagačná činnosť; online reklama
na počítačovej komunikačnej sieti; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; podpora predaja
(pre tretie osoby); rozširovanie vzoriek tovarov;
predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu
predaja.

(540) vins winery
(731) VINS s.r.o., Školská 53, 902 01 Vinosady, SK;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

5661-2010
5662-2010
1461-2012
1573-2012
5210-2012
5723-2012
5816-2012
5817-2012
137-2013
743-2013
782-2013
832-2013
833-2013
834-2013
835-2013
846-2013
847-2013
902-2013
903-2013
904-2013
905-2013
926-2013
943-2013
973-2013
987-2013
1006-2013
1010-2013
1059-2013
1063-2013
1082-2013
1192-2013
1194-2013
1208-2013
1209-2013
1210-2013
1224-2013
1225-2013
1229-2013

236779
236780
236628
236789
236706
236629
236630
236631
236632
236633
236634
236635
236636
236637
236707
236638
236639
236640
236708
236709
236710
236641
236642
236643
236644
236645
236646
236647
236648
236711
236712
236713
236649
236650
236651
236652
236714
236653

1230-2013
1247-2013
1248-2013
1264-2013
1292-2013
1297-2013
1298-2013
1309-2013
1313-2013
1322-2013
1323-2013
1337-2013
1338-2013
1343-2013
1351-2013
1352-2013
1353-2013
1354-2013
1355-2013
1356-2013
1357-2013
1358-2013
1359-2013
1360-2013
1373-2013
1376-2013
1377-2013
1388-2013
1389-2013
1390-2013
1401-2013
1403-2013
1406-2013
1412-2013
1413-2013
1416-2013
1417-2013
1418-2013

236654
236655
236656
236657
236715
236658
236659
236660
236661
236662
236663
236664
236665
236666
236667
236668
236669
236716
236717
236718
236719
236720
236721
236722
236670
236723
236671
236724
236725
236726
236672
236673
236674
236675
236727
236676
236728
236677

1420-2013
1421-2013
1427-2013
1429-2013
1430-2013
1431-2013
1445-2013
1448-2013
1455-2013
1458-2013
1471-2013
1477-2013
1483-2013
1484-2013
1488-2013
1491-2013
1492-2013
1493-2013
1495-2013
1496-2013
1497-2013
1498-2013
1521-2013
1525-2013
1526-2013
1527-2013
1528-2013
1529-2013
1530-2013
1555-2013
1556-2013
1557-2013
1558-2013
1560-2013
1561-2013
1566-2013
1579-2013
1580-2013

236678
236679
236680
236729
236730
236731
236732
236681
236682
236683
236684
236685
236686
236687
236688
236689
236690
236691
236692
236693
236694
236695
236696
236697
236698
236699
236700
236701
236702
236733
236734
236735
236736
236737
236738
236703
236739
236740

1593-2013
1594-2013
1600-2013
1617-2013
1620-2013
1621-2013
1625-2013
1630-2013
1635-2013
1638-2013
1648-2013
1649-2013
1650-2013
1675-2013
1676-2013
1678-2013
1701-2013
1705-2013
1708-2013
1710-2013
1730-2013
5188-2013
5189-2013
5235-2013
5236-2013
5237-2013
5270-2013
5365-2013
5443-2013
5445-2013
5464-2013
5481-2013
5484-2013
5489-2013
5515-2013
5516-2013
5520-2013

236741
236742
236743
236704
236705
236744
236745
236746
236747
236748
236749
236750
236751
236752
236753
236754
236755
236791
236756
236757
236758
236759
236760
236761
236762
236763
236764
236765
236787
236766
236767
236768
236769
236770
236771
236772
236773

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

236628
12.2.2014
30.9.2022
1461-2012
30.9.2012
4.11.2013
Smolen Martin, Ing., Štefánikova 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK;

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

236629
12.2.2014
16.10.2022
5723-2012
16.10.2012
4.11.2013
Pingitzer Eduard, Mgr. art., Exnárova 26, 821 03
Bratislava, SK; Šoška Július, Mgr. art., Športová 136/8, 900 65 Záhorská Ves, SK;

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

236630
12.2.2014
16.11.2022
5816-2012
16.11.2012
4.11.2013
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)

236631
12.2.2014
16.11.2022
5817-2012
16.11.2012
4.11.2013
EPRAVO GROUP s.r.o., Zámocká 3, 811 09 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236632
12.2.2014
24.1.2023
137-2013
24.1.2013
4.11.2013
AutoCont Holding a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00
Ostrava - Moravská Ostrava, CZ;
(740) NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska
kancelária, s. r. o., Bratislava, SK;

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

236633
12.2.2014
25.4.2023
743-2013
25.4.2013
4.11.2013
Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG, Zollerstrasse 7, 86850 Aretsried, DE;
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236634
12.2.2014
2.5.2023
782-2013
2.5.2013
4.11.2013
Jarábková Jana, doc. Ing., PhD., Dolnohorská 28,
949 01 Nitra, SK; Fáziková Mária, doc. Ing., CSc.,
Trieda Andreja Hlinku 30, 949 01 Nitra, SK; Beresecká Janka, Ing., PhD., Moskovská 46, 949 01
Nitra, SK;

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

236635
12.2.2014
13.5.2023
832-2013
13.5.2013
4.11.2013
Orange Brand Services Limited, 3 More London
Riverside, Londýn SE1 2AQ, GB;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236636
12.2.2014
13.5.2023
833-2013
13.5.2013
4.11.2013
Orange Brand Services Limited, 3 More London
Riverside, Londýn SE1 2AQ, GB;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236637
12.2.2014
13.5.2023
834-2013
13.5.2013
4.11.2013
Orange Brand Services Limited, 3 More London
Riverside, Londýn SE1 2AQ, GB;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236638
12.2.2014
15.5.2023
846-2013
15.5.2013
4.11.2013
MPM - QUALITY v.o.s., Příborská 602, 738 02
Frýdek-Místek, CZ;
(740) Perkov Martina, JUDr., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236639
12.2.2014
15.5.2023
847-2013
15.5.2013
4.11.2013
MPM - QUALITY v.o.s., Příborská 602, 738 02
Frýdek-Místek, CZ;
(740) Perkov Martina, JUDr., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236640
12.2.2014
23.5.2023
902-2013
23.5.2013
4.11.2013
Orange Brand Services Limited, 3 More London
Riverside, Londýn SE1 2AQ, GB;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236641
12.2.2014
27.5.2023
926-2013
27.5.2013
4.11.2013
MP Krásno, a. s., Hranická 430, 757 61 Valašské
Meziříčí, CZ;
(740) Hořínková Miroslava, JUDr., Púchov, SK;

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

236642
12.2.2014
29.5.2023
943-2013
29.5.2013
4.11.2013
Turianica Ivan, Prof. Ing., DrSc., Balkánska 57/86,
851 10 Bratislava-Rusovce, SK;
(740) Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o.,
Nitra, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236643
12.2.2014
4.6.2023
973-2013
4.6.2013
4.11.2013
Miklošková Jana, Martinčekova 30, 821 08 Bratislava, SK;
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(180)
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(732)
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236644
12.2.2014
5.6.2023
987-2013
5.6.2013
4.11.2013
Komáromy Roman, Kollárova 7, 962 31 Sliač, SK;
Nič Petr, J. Kozáčeka 16, 960 01 Zvolen, SK;

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

236650
12.2.2014
15.7.2023
1209-2013
15.7.2013
4.11.2013
GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava, SK;
Repák Dušan, JUDr., Bratislava, SK;

236645
12.2.2014
10.6.2023
1006-2013
10.6.2013
4.11.2013
HERBIA, a.s., Podunajská 27, 821 06 Bratislava,
SK;
(740) BDM LEGAL s.r.o., Bratislava, SK;

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

236651
12.2.2014
15.7.2023
1210-2013
15.7.2013
4.11.2013
GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava, SK;
Repák Dušan, JUDr., Bratislava, SK;

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

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

236646
12.2.2014
11.6.2023
1010-2013
11.6.2013
4.11.2013
WEEK POSITIVE s.r.o., Rekreačná 388, 968 01
Nová Baňa, SK;
(740) Ondrúšek Martin, Nová Baňa, SK;

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

236647
12.2.2014
19.6.2023
1059-2013
19.6.2013
4.11.2013
Body Imrich, Ing., Bernolákova 329/54, 053 15
Hrabušice, SK;

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

236648
12.2.2014
19.6.2023
1063-2013
19.6.2013
4.11.2013
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH
& Co. KG, Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf, DE;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

236649
12.2.2014
15.7.2023
1208-2013
15.7.2013
4.11.2013
GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava, SK;
Repák Dušan, JUDr., Bratislava, SK;

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

236652
12.2.2014
15.7.2023
1224-2013
15.7.2013
4.11.2013
Pivovary Topvar, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

236653
12.2.2014
16.7.2023
1229-2013
16.7.2013
4.11.2013
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)

236654
12.2.2014
16.7.2023
1230-2013
16.7.2013
4.11.2013
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)

236655
12.2.2014
18.7.2023
1247-2013
18.7.2013
4.11.2013
deko deko s.r.o., Borovicová 2621/20, 900 31
Stupava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236656
12.2.2014
18.7.2023
1248-2013
18.7.2013
4.11.2013
deko deko s.r.o., Borovicová 2621/20, 900 31
Stupava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

236657
12.2.2014
19.7.2023
1264-2013
19.7.2013
4.11.2013
Šimek Jiří, Vršovická 1525/1D, 251 01 Praha, CZ;
Csenky Matej, Mgr., Trnava, SK;

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

236658
12.2.2014
24.7.2023
1297-2013
24.7.2013
4.11.2013
PRELIKA, a. s., Prešov, Protifašistických bojovníkov 4, 080 01 Prešov, SK;

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

236659
12.2.2014
27.8.2023
1298-2013
27.8.2013
4.11.2013
PRELIKA, a. s., Prešov, Protifašistických bojovníkov 4, 080 01 Prešov, SK;

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

236660
12.2.2014
25.7.2023
1309-2013
25.7.2013
4.11.2013
ČSOB Poisťovňa, a. s., Vajnorská 100/B, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236661
12.2.2014
24.7.2023
1313-2013
24.7.2013
4.11.2013
Športový lyžiarsky klub Junior Ski Club Dúbravka, Prievozská 18, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

236662
12.2.2014
25.7.2023
1322-2013
25.7.2013
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(442) 4.11.2013
(732) Any Solution s. r. o., Ružinovská 1, 821 02 Bratislava, SK;
(740) Ivanovič Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

236663
12.2.2014
26.7.2023
1323-2013
26.7.2013
4.11.2013
Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Cintorínska 31, 951 93 Topoľčianky, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236664
12.2.2014
29.7.2023
1337-2013
29.7.2013
4.11.2013
WayPoint s.r.o., Tomášiková 50/A, 831 04 Bratislava, SK;

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

236665
12.2.2014
30.7.2023
1338-2013
30.7.2013
4.11.2013
Milkin a. s., Českobrodská 1174, 198 00 Praha, Kyje, CZ;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;

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

236666
12.2.2014
30.7.2023
1343-2013
30.7.2013
4.11.2013
Macíková Gabriela, Ing., Tehelná 315/32, 976 97
Nemecká, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236667
12.2.2014
31.7.2023
1351-2013
31.7.2013
4.11.2013
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;

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

236668
12.2.2014
31.7.2023
1352-2013
31.7.2013
4.11.2013
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;
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(180)
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(220)
(442)
(732)
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236669
12.2.2014
31.7.2023
1353-2013
31.7.2013
4.11.2013
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;

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

236670
12.2.2014
31.7.2023
1373-2013
31.7.2013
4.11.2013
Valeant IPM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów,
PL;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;

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

236671
12.2.2014
1.8.2023
1377-2013
1.8.2013
4.11.2013
Plastonic s.r.o., Žiacka 256/11, 040 18 Košice, SK;

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

236672
12.2.2014
2.8.2023
1401-2013
2.8.2013
2.10.2013
Travel.Sk s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
SK;

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

236673
12.2.2014
5.8.2023
1403-2013
5.8.2013
4.11.2013
G + GASTRO spol. s r.o., Račianska 72, 831 02
Bratislava, SK;

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

236674
12.2.2014
5.8.2023
1406-2013
5.8.2013
4.11.2013
in-forma+ s.r.o., Sídl. Západ 1145/16, 028 01
Trstená, SK;
(740) Advokátska kancelária MHS Legal, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

236675
12.2.2014
6.8.2023
1412-2013
6.8.2013

(442) 4.11.2013
(732) Schvelm s.r.o., Padlých hrdinov 24, 821 06 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236676
12.2.2014
6.8.2023
1416-2013
6.8.2013
4.11.2013
KLEMENT s.r.o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236677
12.2.2014
7.8.2023
1418-2013
7.8.2013
4.11.2013
GAMO Consulting, spol. s r.o., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, SK;

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

236678
12.2.2014
7.8.2023
1420-2013
7.8.2013
4.11.2013
Krasokorčuliarsky športový klub Slovan Bratislava, Ružinovská 4, 821 01 Bratislava, SK;

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

236679
12.2.2014
7.8.2023
1421-2013
7.8.2013
4.11.2013
Paták Bohuslav, Bernolákova 452, 906 32 Jablonica, SK;

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

236680
12.2.2014
7.8.2023
1427-2013
7.8.2013
4.11.2013
Stadler & Stadler, s.r.o., Mariánska 19, 900 31
Stupava, SK;
(740) Štefanka Dávid, Mgr., Bratislava, SK;

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

236681
12.2.2014
9.8.2023
1448-2013
9.8.2013
4.11.2013
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236682
12.2.2014
9.8.2023
1455-2013
9.8.2013
4.11.2013
SAGITTA spol. s r.o., Turbínova 1, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

236683
12.2.2014
12.8.2023
1458-2013
12.8.2013
4.11.2013
GHS Legal, s.r.o., Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava, SK;

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

236684
12.2.2014
13.8.2023
1471-2013
13.8.2013
4.11.2013
EM Technologies s.r.o., A. Kmeťa 531, 957 01
Bánovce nad Bebravou, SK;

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

236685
12.2.2014
13.8.2023
1477-2013
13.8.2013
4.11.2013
RADIO, a.s., Prešovská 39, 821 02 Bratislava, SK;
Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

236686
12.2.2014
15.8.2023
1483-2013
15.8.2013
4.11.2013
CONVEC, s.r.o., Trstínska cesta 2, 917 01 Trnava,
SK;

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

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

236687
12.2.2014
16.8.2023
1484-2013
16.8.2013
4.11.2013
Chomo Matej, Mgr., Hrdinov SNP 2/21, 036 01
Martin, SK;

236688
12.2.2014
16.8.2023
1488-2013
16.8.2013
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(442) 4.11.2013
(732) Direct Parcel Distribution SK s. r. o., Technická 7,
821 04 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236689
12.2.2014
19.8.2023
1491-2013
19.8.2013
4.11.2013
Adoler s.r.o., Pri Šajbách 22B, 831 06 Bratislava,
SK;
(740) LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o., Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236690
12.2.2014
19.8.2023
1492-2013
19.8.2013
4.11.2013
Adoler s.r.o., Pri Šajbách 22B, 831 06 Bratislava,
SK;
(740) LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o., Bratislava,
SK;

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

236691
12.2.2014
20.8.2023
1493-2013
20.8.2013
4.11.2013
ScrumDesk s. r. o., Hviezdoslavova 6, 082 71
Lipany, SK;

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

236692
12.2.2014
20.8.2023
1495-2013
20.8.2013
4.11.2013
Ján Machovič EDEN, Priemyselná 2443, 963 01
Krupina, SK;

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

236693
12.2.2014
20.8.2023
1496-2013
20.8.2013
4.11.2013
Ján Machovič EDEN, Priemyselná 2443, 963 01
Krupina, SK;

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

236694
12.2.2014
20.8.2023
1497-2013
20.8.2013
4.11.2013
Ján Machovič EDEN, Priemyselná 2443, 963 01
Krupina, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236695
12.2.2014
20.8.2023
1498-2013
20.8.2013
4.11.2013
Ján Machovič EDEN, Priemyselná 2443, 963 01
Krupina, SK;

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

236696
12.2.2014
23.8.2023
1521-2013
23.8.2013
4.11.2013
Živický Bystrík, Lanškrounská 17, 060 01 Kežmarok, SK;

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

236697
12.2.2014
23.8.2023
1525-2013
23.8.2013
4.11.2013
Abbott Products Operations AG, Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, CH;
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

236698
12.2.2014
23.8.2023
1526-2013
23.8.2013
4.11.2013
LOVIS, s.r.o., Južná trieda 119, 040 01 Košice, SK;
Vojčík & Partners, s.r.o., Košice, SK;

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

236699
12.2.2014
23.8.2023
1527-2013
23.8.2013
4.11.2013
GH plus, s.r.o., Dlhá 85, 010 09 Žilina, SK;
Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina - Strážov, SK;

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

236700
12.2.2014
26.8.2023
1528-2013
26.8.2013
4.11.2013
CPB, s.r.o., Sklabiná 205, 991 05 Sklabiná, SK;

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

236701
12.2.2014
26.8.2023
1529-2013
26.8.2013
4.11.2013
CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, SK;

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

236702
12.2.2014
26.8.2023
1530-2013
26.8.2013
4.11.2013
PepsiCo, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu North Carolina, 700 Anderson Hill Road,
Purchase, New York 10577 - 1444, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

236703
12.2.2014
30.8.2023
1566-2013
30.8.2013
4.11.2013
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a. s.,
SNP č. 519, 039 12 Turčianske Teplice, SK;
(740) G. Lehnert, k. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

236704
12.2.2014
5.9.2023
1617-2013
5.9.2013
4.11.2013
SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR;
ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;

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

236705
12.2.2014
6.9.2023
1620-2013
6.9.2013
4.11.2013
Gastro-Vimayla s. r. o., Nábrežná 826/54, 053 11
Smižany, SK;

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

236706
12.2.2014
21.3.2022
5210-2012
21.3.2012
4.11.2013
Heinz Georg Baus, Wartbodenstrasse 35, 3626
Hünibach-Thun, CH;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236707
12.2.2014
13.5.2023
835-2013
13.5.2013
4.11.2013
Orange Brand Services Limited, 3 More London
Riverside, Londýn SE1 2AQ, GB;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236708
12.2.2014
23.5.2023
903-2013
23.5.2013
4.11.2013
Orange Brand Services Limited, 3 More London
Riverside, Londýn SE1 2AQ, GB;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;

236714
12.2.2014
15.7.2023
1225-2013
15.7.2013
4.11.2013
Pivovary Topvar, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

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

236715
12.2.2014
24.7.2023
1292-2013
24.7.2013
4.11.2013
Ivančík Viliam, Kukučinova 38, 831 03 Bratislava, SK;

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

236716
12.2.2014
31.7.2023
1354-2013
31.7.2013
4.11.2013
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;

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

236717
12.2.2014
31.7.2023
1355-2013
31.7.2013
4.11.2013
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;

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

236718
12.2.2014
31.7.2023
1356-2013
31.7.2013
4.11.2013
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;

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

236719
12.2.2014
31.7.2023
1357-2013
31.7.2013
4.11.2013
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;

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

236720
12.2.2014
31.7.2023
1358-2013
31.7.2013

236709
12.2.2014
23.5.2023
904-2013
23.5.2013
4.11.2013
Orange Brand Services Limited, 3 More London
Riverside, Londýn SE1 2AQ, GB;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236710
12.2.2014
23.5.2023
905-2013
23.5.2013
4.11.2013
Orange Brand Services Limited, 3 More London
Riverside, Londýn SE1 2AQ, GB;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236711
12.2.2014
21.6.2023
1082-2013
21.6.2013
4.11.2013
PIZZA PAZZA s. r. o., Lazaretská 19, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

236712
12.2.2014
12.7.2023
1192-2013
12.7.2013
4.11.2013
Newport Group, a.s., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, SK;
(740) Lelák Juraj, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236713
12.2.2014
12.7.2023
1194-2013
12.7.2013
4.11.2013
Klimo Ján, Ing., Námestie mieru 11, 962 12 Detva, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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(442) 4.11.2013
(732) COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;

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

236721
12.2.2014
31.7.2023
1359-2013
31.7.2013
4.11.2013
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;

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

236722
12.2.2014
31.7.2023
1360-2013
31.7.2013
4.11.2013
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;

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

236723
12.2.2014
1.8.2023
1376-2013
1.8.2013
4.11.2013
COFFEE WORLD s. r. o., Obchodná 231/19,
946 51 Nesvady, SK;

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

236724
12.2.2014
2.8.2023
1388-2013
2.8.2013
4.11.2013
Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava, SK;
(740) Švec Milan, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236725
12.2.2014
2.8.2023
1389-2013
2.8.2013
4.11.2013
Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava, SK;
(740) Švec Milan, JUDr., Bratislava, SK;

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

236726
12.2.2014
2.8.2023
1390-2013
2.8.2013
4.11.2013
Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava, SK;
(740) Švec Milan, JUDr., Bratislava, SK;

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

236727
12.2.2014
29.7.2023
1413-2013
29.7.2013
4.11.2013
Športový lyžiarsky klub Junior Ski Club Dúbravka, Prievozská 18, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236728
12.2.2014
6.8.2023
1417-2013
6.8.2013
4.11.2013
KLEMENT s.r.o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236729
12.2.2014
2.5.2023
1429-2013
2.5.2013
4.11.2013
GastroNet a.s., Liptovská 21, 821 09 Bratislava,
SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236730
12.2.2014
2.5.2023
1430-2013
2.5.2013
4.11.2013
GastroNet a.s., Liptovská 21, 821 09 Bratislava,
SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

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

236731
12.2.2014
2.5.2023
1431-2013
2.5.2013
4.11.2013
GastroNet a.s., Liptovská 21, 821 09 Bratislava,
SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236732
12.2.2014
9.8.2023
1445-2013
9.8.2013
4.11.2013
Tanečná skupina FS Krakovienka, občianske združenie, Hlavná 188/3, 922 02 Krakovany, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236733
12.2.2014
28.8.2023
1555-2013
28.8.2013
4.11.2013
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,
900 31 Stupava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

236734
12.2.2014
28.8.2023
1556-2013
28.8.2013
4.11.2013
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,
900 31 Stupava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236735
12.2.2014
28.8.2023
1557-2013
28.8.2013
4.11.2013
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,
900 31 Stupava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236736
12.2.2014
28.8.2023
1558-2013
28.8.2013
4.11.2013
FIIA Society, s. r. o., Považská 2, 040 11 Košice,
SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

236737
12.2.2014
30.8.2023
1560-2013
30.8.2013
4.11.2013
Door Financial Slovensko s.r.o., Staré Grunty 1/B,
841 04 Bratislava, SK;

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

236738
12.2.2014
30.8.2023
1561-2013
30.8.2013
4.11.2013
WOODFLEX s.r.o., Hrnčiarska 1, 971 01 Prievidza, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236739
12.2.2014
2.9.2023
1579-2013
2.9.2013
4.11.2013
UVEA MEDIKLINIK, s.r.o., Čsl. armády 3/10223,
036 08 Martin, SK;

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

236740
12.2.2014
2.9.2023
1580-2013
2.9.2013
4.11.2013
UVEA MEDIKLINIK, s.r.o., Čsl. armády 3/10223,
036 08 Martin, SK;

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

236741
12.2.2014
3.9.2023
1593-2013
3.9.2013
4.11.2013
REFRESHER, s.r.o., Bratislavská 66/82, 931 01
Šamorín, SK;

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

236742
12.2.2014
3.9.2023
1594-2013
3.9.2013
4.11.2013
Ing. Gejza Varga DREVAR, Dolné Obdokovce 603,
951 02 Dolné Obdokovce, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236743
12.2.2014
4.9.2023
1600-2013
4.9.2013
4.11.2013
GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 6900
Cork Airport Business Park, Kinsale Road, Cork,
IE;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236744
12.2.2014
6.9.2023
1621-2013
6.9.2013
4.11.2013
ČSOB Poisťovňa, a. s., Vajnorská 100/B, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

222
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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236745
12.2.2014
6.9.2023
1625-2013
6.9.2013
4.11.2013
Promt SR, s.r.o., Janka Borodáča 7, 080 01 Prešov, SK;

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

236746
12.2.2014
9.9.2023
1630-2013
9.9.2013
4.11.2013
Guderna Roman, Ing., Gorkého 13, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Usačev Borislav, Kráľová pri Senci, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236747
12.2.2014
9.9.2023
1635-2013
9.9.2013
4.11.2013
Chem - Crete Slovakia, s.r.o., Staničná 13, 908 51
Holíč, SK;
(740) Právne centrum s.r.o., Bratislava, SK;

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

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

236751
12.2.2014
10.9.2023
1650-2013
10.9.2013
4.11.2013
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)

236752
12.2.2014
12.9.2023
1675-2013
12.9.2013
4.11.2013
UNION poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, 813 60
Bratislava, SK;

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

236753
12.2.2014
5.9.2023
1676-2013
5.9.2013
4.11.2013
Cibulka Ľubomír, Babkov 69, 013 11 Lietavská
Svinná - Babkov, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina - Strážov, SK;

236748
12.2.2014
10.9.2023
1638-2013
10.9.2013
4.11.2013
KMJ Pro s.r.o., Bratislavská 4, 841 06 Bratislava,
SK;
(740) BG:LEGAL, s.r.o., Bratislava, SK;

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

236754
12.2.2014
13.9.2023
1678-2013
13.9.2013
4.11.2013
EQUUS a.s., Hviezdna 38, 821 06 Bratislava,
SK;

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

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

236755
12.2.2014
18.9.2023
1701-2013
18.9.2013
4.11.2013
MED-IN Alfa, spol. s r.o., Brančská 9, 851 05
Bratislava, SK;

236749
12.2.2014
10.9.2023
1648-2013
10.9.2013
4.11.2013
AGRO - MOLD akciová spoločnosť, Rožňavská 21, 045 01 Moldava nad Bodvou, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

236750
12.2.2014
10.9.2023
1649-2013
10.9.2013
4.11.2013
MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o., Bratislava, SK;

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

236756
12.2.2014
18.9.2023
1708-2013
18.9.2013
4.11.2013
Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou
2278/31a, 708 00 Ostrava, CZ;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236757
12.2.2014
19.9.2023
1710-2013
19.9.2013
4.11.2013
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

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

236758
12.2.2014
20.9.2023
1730-2013
20.9.2013
4.11.2013
Mačinec Ľubomír, Stožok 270, 962 12 Detva, SK;

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

236759
12.2.2014
20.3.2023
5188-2013
20.3.2013
4.11.2013
Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27
Hlohovec, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;

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

236760
12.2.2014
20.3.2023
5189-2013
20.3.2013
4.11.2013
Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27
Hlohovec, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

236761
12.2.2014
10.4.2023
5235-2013
10.4.2013
85/750569
10.10.2012
US
4.11.2013
BUDGET RENT A CAR SYSTEM, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)

236762
12.2.2014
10.4.2023
5236-2013
10.4.2013
85/750577
10.10.2012
US
4.11.2013
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(732) BUDGET RENT A CAR SYSTEM, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

236763
12.2.2014
10.4.2023
5237-2013
10.4.2013
85/750549
10.10.2012
US
4.11.2013
BUDGET RENT A CAR SYSTEM, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

236764
12.2.2014
18.4.2023
5270-2013
18.4.2013
85/842894
6.2.2013
US
4.11.2013
Budget Rent A Car System, Inc., 6 Sylvan Way,
Parsippany, New Jersey 07054, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236765
12.2.2014
28.5.2023
5365-2013
28.5.2013
4.11.2013
VIA VAREJO S/A, João Pessoa, n° 83, Centro,
São Caetano do Sul - SP - 09520010, BR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236766
12.2.2014
28.6.2023
5445-2013
28.6.2013
4.11.2013
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)

236767
12.2.2014
6.8.2023
5464-2013
6.8.2013
4.11.2013
Peter Seewald - WALDES, Mierová 85, 821 05
Bratislava, SK;
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236768
12.2.2014
14.8.2023
5481-2013
14.8.2013
4.11.2013
Gerža Jozef, Ing., Andreja Mráza 1, 821 03 Bratislava, SK;

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

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

236779
20.2.2014
1.10.2020
5661-2010
1.10.2010
4.11.2011
Pečivárne Liptovský Hrádok, s. r. o., Liptovská
Porúbka 347, 033 01 Liptovský Hrádok, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

236769
12.2.2014
16.8.2023
5484-2013
16.8.2013
4.11.2013
Maláček Martin, Znievska 22, 851 06 Bratislava,
SK;
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o., Bratislava, SK;

236780
20.2.2014
1.10.2020
5662-2010
1.10.2010
4.11.2011
Pečivárne Liptovský Hrádok, s. r. o., Liptovská
Porúbka 347, 033 01 Liptovský Hrádok, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

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

236770
12.2.2014
19.8.2023
5489-2013
19.8.2013
4.11.2013
T & C Style, s.r.o., Ždiarska 6, 949 01 Nitra, SK;

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

236771
12.2.2014
26.8.2023
5515-2013
26.8.2013
4.11.2013
JPLUS, s.r.o., Sezemická 2863/8, 193 00 Praha Horní Počernice, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

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

236772
12.2.2014
26.8.2023
5516-2013
26.8.2013
4.11.2013
JPLUS, s.r.o., Sezemická 2863/8, 193 00 Praha Horní Počernice, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

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

236773
12.2.2014
27.8.2023
5520-2013
27.8.2013
4.11.2013
SLIMIN s.r.o., Osadná 11, 831 03 Bratislava, SK;
BUŽEK & TEREM advokáti s.r.o., Bratislava,
SK;

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

236787
27.2.2014
27.6.2023
5443-2013
27.6.2013
4.11.2013
Bryndziareň a syráreň, s.r.o., SNP 376/7, 962 01
Zvolenská Slatina, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236789
27.2.2014
22.10.2022
1573-2012
22.10.2012
2.1.2013
PARAPETROL a. s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra, SK;

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

236791
28.2.2014
18.9.2023
1705-2013
18.9.2013
4.11.2013
MInergy, s.r.o., Zámocká 30/32, 811 01 Bratislava, SK; Cholvadt Michal, Nová 303, 032 03 Liptovský Ján, SK;
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Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

1547-2011
1985-2011
5370-2011
5897-2011

236774
236790
236784
236785

104-2012
314-2012
1318-2012
1490-2012

236786
236781
236788
236782

1529-2012
527-2013
530-2013
531-2013

236783
236792
236793
236794

836-2013
916-2013
1524-2013
5233-2013

236776
236778
236777
236775

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

236774
12.2.2014
13.9.2021
1547-2011
13.9.2011
2.10.2013
5, 41, 42
5 - Parafarmaceutické výrobky (patriace do tejto
triedy); vitamíny; prípravky pre ľudí a zvieratá
obsahujúce minerály a stopové prvky; diétne
a nutričné prípravky na liečebné účely; medicinálne sirupy; kombinované prípravky vitamínov,
minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov; potravinové doplnky aj obohatené vitamínmi alebo minerálmi, alebo stopovými prvkami na
lekárske účely; vitamínové prípravky; multivitamínové preparáty; potravinárske multiminerálové
preparáty; bylinné čaje na lekárske účely; liečivé
rastliny; dietetické látky upravené na lekárske
účely; bielkovinové prípravky alebo potrava na
lekárske účely; bylinné výťažky alebo sirupy na
lekárske účely; vitamínová výživa vo forme koncentrátov; proteínové koncentráty ako výživné
prídavky k potravinám na lekárske účely; liečivé
cukrárenské výrobky a cukrovinky s liečivými účinkami; prípravky a požívatiny obsahujúce biologické katalyzátory pre fyzicky aktívne osoby,
športovcov a rekonvalescentov na lekárske účely;
posilňujúce požívatiny, extrakty a potraviny na
zvláštnu výživu na lekárske účely; dietetické
a diabetické požívatiny a potraviny na zvláštnu
výživu na lekárske účely; potravinové doplnky
na posilnenie imunity organizmu a zlepšenie zdravia v tuhom i tekutom stave, vo forme práškových zmesí, kvapiek, sirupov, gélov, pást, tabliet,
šumivých tabliet, pastiliek, dražé, kapsúl, kapsuliek, bonbónov, želé, práškov, všetko už uvedené
na liečebné účely.
41 - Organizovanie a usporadúvanie športových
a výchovných podujatí, súťaží, najmä so zameraním na fitness a zdravý životný štýl; prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich
na regeneráciu a rekondíciu vrátane fit centier
a indoor cyclingu; organizovanie kurzov aerobiku; organizovanie športových pobytov; organizovanie kurzov pre cvičiteľov aerobiku, trénerov
a rozhodcov; organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov; športové
poradenstvo, vyučovacia, výchovná, vzdelávacia
a zábavná činnosť.
42 - Výskumná a vývojová činnosť v oblastí výživy ľudí a zvierat; výskum zameraný na optimalizáciu výživy v záťažových situáciách ako stres,
dlhodobá a krátkodobá fyzická alebo psychická
záťaž, nevhodné životné prostredie a športové

výkony; výskumná činnosť týkajúca sa optimalizácie zloženia stravy a potravinových doplnkov
pre človeka.
(540) HORSKÝ PRAMEN
(732) NUTREND D.S., a.s., Chválkovice 604, 779 00
Olomouc, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

236775
12.2.2014
9.4.2023
5233-2013
9.4.2013
2.10.2013
7, 8, 9, 12, 37, 42
7 - Obrábacie stroje; automatické dopravníkové
systémy (stroje); dopravníky (stroje); hydraulické
náradie (časti strojov); hydraulické nástroje (časti
strojov); hydraulické zdvíhadlá; manipulátory
(zariadenia na nakladanie a vykladanie); zdvíhacie ramená (časti strojov); zdvíhacie zariadenia;
upínacie zariadenia, upínacie vretená (časti strojov); čerpadlá (časti strojov, motorov a hnacích
strojov); čerpadlá na stlačený vzduch; čerpadlá,
pumpy (stroje); ejektory, prúdové čerpadlá; odstredivé čerpadlá; samoregulačné palivové čerpadlá; valcovne; lisovacie stroje; lisovacie nástroje (časti strojov); lisy (priemyselné stroje); brúsne
stroje; drviace stroje; zváracie stroje; formovacie
stroje; manipulátory (stroje); elektrické zváračské
zariadenia; montážne stroje; formy používané v
priemyselnej výrobe (časti strojov); odlievacie
formy (časti strojov); ručné nástroje a náradie na
iný než ručný pohon; nástroje ako časti strojov;
zariadenia na umývanie automobilov.
8 - Ručné nástroje a náradia.
9 - Elektronické merače; elektromery; meradlá;
hasiace prístroje; požiarnické vozidlá; požiarnické hadice; dýzy na požiarnické hadice.
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi,
vode, vo vzduchu a po koľajniciach; automobily;
elektromobily; automobilové obývacie prívesy;
prívesy pre motorové pozemné vozidlá; konštrukčné časti vozidiel (nie časti motorov); hnacie motory do pozemných vozidiel; elektrické
motory do pozemných vozidiel; fúriky; bočné
prívesné vozíky; dreziny, vozíky; dvojkolesové
vozíky; golfové vozíky; invalidné vozíky; vozíky
na kufre; lejárske vozíky; manipulačné vozíky; nákupné vozíky; transportné vozíky visutej lanovky; trojkolesové vozíky; upratovacie vozíky; vidlicové stohovacie alebo nakladacie vozíky; vozíky lanovej dráhy; vozíky na hadice; vyklápacie
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vozíky; výklopné vozíky; zdvižné vozíky; autopoťahy; autosedadlá; automobilové reťaze; batožinové nosiče na vozidlá; bezpečnostné pásy do
vozidiel; bezpečnostné sedačky pre deti do automobilov; ochranné prostriedky pre vodičov pri
nehodách; opierky hlavy na sedadlá automobilov; zariadenia do automobilov proti oslneniu;
ťažné zariadenia vozidiel.
37 - Údržba a opravy dopravných prostriedkov;
tankovanie palív; protektorovanie pneumatík; oprava pneumatík; čistenie a umývanie dopravných
prostriedkov; oprava a údržba zariadení na umývanie automobilov; údržba a oprava strojov na
výrobu automobilov; opravy a údržba dopravníkov; údržba a opravy strojov; zisťovanie porúch
vozidiel.
42 - Strojársky výskum; navrhovanie vozidiel
a ich častí pre zákazníkov; navrhovanie dizajnu
vozidiel; vývoj vozidiel; výskum a vývoj nových
výrobkov pre zákazníkov.

(540)

(732) MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta 45,
020 01 Púchov, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

236776
14.2.2014
10.5.2023
836-2013
10.5.2013
4.11.2013
29, 30, 43
29 - Mäso; mäsové výrobky a výťažky; šunka;
šunkové výrobky; mäkké mäsové výrobky; trvanlivé mäsové výrobky; varené mäsové výrobky;
špeciálne mäsové výrobky; klobásy; salámy; párky; tlačenka; spracované mäso; spracované mäsové výrobky; chladené jedlá vyrobené z mäsa;
chladené potraviny obsahujúce hlavne mäso; chuťovky s prevažným obsahom mäsa; dehydrované
hovädzie mäso; dehydrované morčacie mäso;
hydinové jedlá; dusené hovädzie mäso; hotové
mäsové výrobky; hotové jedlá obsahujúce hlavne
mäso; mäsové kaše; mäsové kocky; mäsové prípravky; mleté mäso; mrazené mäso; nasolené mäso; sušené mäso; grilované mäso; nakladané varené mäso; studené mäsové nárezy; koncentrované mäsové vývary; klobásové mäso; konzervované bravčové mäso; konzervované varené mäso;
konzervované pripravené mäso; konzervy s nasekaným hovädzím mäsom; mäsová sviečkovica;
mäsové fašírky; mäsové rezne; mäsové guľky;
mäsové plnky do pečiva; mäsové plnky do pirohov; mäsové výrobky s príchuťami; mäsové výťažky zo slaniny; potravinové pasty vyrobené zo
zveriny; potravinové pasty vyrobené z rýb; potravinové pasty z hydiny; dehydrovaná šunka;
varená šunka; šunkové koleno; bravčové mäso;
drobné mäsové výrobky; mäsové konzervy; brav-

čová masť; domáca škvarená masť; sedliacke
oškvarky; divina; tukové, mäsové a syrové nátierky na chlieb; tukové nátierky na chlieb; paštéty; pečienka; potravinárske výrobky z rýb; hydina nie živá; ryby nie živé; zverina; slanina; údeniny; domáce údené mäsá; huspenina; bujóny,
vývary; prípravky na bujóny; bujónové koncentráty; držky; krvavé jaternice; jedlý loj; rybie
plátky; prípravky na výrobu polievok; pečeňový
syr; špik ako potrava; solené a nasolené potraviny; jedlá želatína; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina;
ovocné rôsoly, husté zaváraniny, kompóty; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; syry; smotana;
jedlé oleje a tuky.
30 - Chlieb; chlieb všetkých druhov; pečivo
všetkých druhov; pečivo (rožky); jemné pečivo;
trvanlivé pečivo; pekárenské výrobky všetkých
druhov a náplní; sendviče; sladké žemle; múčne
jedlá; koláče; koláče s plnkou; zákusky; cestá;
cestá na koláče; mandľové cesto; lístkové cesto;
pirohy (cestoviny); pirôžky s mäsom; pizza; palacinky; puding; múka a výrobky z múky; potravinárska múka; múka z jačmeňa; krupica; kukuričná krupica; kukuričná múka; kukuričné vločky; múka z fazule; vyrážková pšeničná múka; sušienky, keksy; krekery (slané pečivo); quiches
(pečivo); pizza; tortilly; tacos; sucháre; nekysnutý chlieb; chuťovky na báze cereálií; chuťovky
na báze ryže; cereálne tyčinky; müsli; cukrovinky; perníky, medovníky; ovsené vločky; ovsená
potrava; mletý ovos; lupienky, vločky (obilninové); obilné klíčky (potraviny); ľanové semená
(potraviny); prípravky z obilnín; sójová múka;
lepok; droždie; droždie do cesta; droždie v prášku; droždie v tabletkách, nie na lekárske účely;
strúhanka; ryža a výrobky z ryže; cestoviny; rezance; špagety; cestovinové výrobky; slad na
ľudskú spotrebu; kvasnice; prášky do pečiva; sóda bikarbóna na pečenie; potravinársky škrob;
mak; rasca; zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie; quiches (pečivo); káva, čaj, ryža;
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; cukor, med, melasový sirup; kvasnice, prášky do
pečiva; soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreniny; korenie; koreninové zmesi, gluténové prísady na kuchárske účely; konzervované záhradné bylinky (chuťové prísady); aromatické prípravky do potravín; príchute do koláčov
a zákuskov s výnimkou éterických olejov chuťové prísady; zahusťovacie prípravky na kuchynské
použitie.
43 - Prevádzkovanie pekární (poskytovanie služieb pre tretie osoby); prenájom prístrojov na varenie a pečenie; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
(540) GRANČ
(732) Ondruš Milan, Spišská 590/1, 053 61 Spišské Vlachy, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

236777
14.2.2014
23.8.2023
1524-2013
23.8.2013
4.11.2013
3, 5
3 - Nosové spreje a nosové kvapky nie na lekárske účely.
5 - Farmaceutické prípravky, a to nosové spreje
a nosové kvapky.

(540) AQUASPIRA
(732) Abbott Products Operations AG, Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, CH;
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

236778
14.2.2014
23.5.2023
916-2013
23.5.2013
4.11.2013
9, 16, 35, 38, 41
9 - Nosiče hudobných nahrávok; nosiče zvukových a obrazových nahrávok; hudobné videozáznamy; hudobné zvukové zápisy; zvukové prehrávacie zariadenia; sťahovateľné hudobné súbory;
sťahovateľné obrazové súbory; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); pásky na zvukové nahrávanie; pásky so zvukovými
nahrávkami; zvukovody, akustické linky; mikrofóny; megafóny; reproduktory, amplióny; audiovizuálna technika na výučbu; čítacie zariadenia
(informatika); čítacie zariadenia (na napovedanie
pre účinkujúcich); zosilňovače; elektrické zosilňovače pre hudobné nástroje; akustické vedenie;
blikavé svetlá; automatické časové spínače; automatické meniče diskov; prístroje na čistenie zvukových diskov; diaprojektory; elektronické informačné tabule; neónové reklamy; reklamné svetelné tabule; premietacie plátna; balasty na osvetľovacie prístroje; videokamery; videokazety; videopásky; kinematografické kamery; magnetické
médiá; magnetické disky; optické disky; magnetické dekodéry; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; prerušovače; snímače (zariadenia na spracovanie údajov), skenery; spojky na
elektrické káble; spínače; vypínače; spojovacie
skrinky (elektrotechnika); strihacie zariadenia na
strihanie filmov; elektrické tlmiče svetla; USB kľúče; kompaktné disky; DVD disky; CD a DVD
prehrávače; CD a DVD rekordéry; audiodisky;
digitálne audiodisky; audio-spínacie zariadenia;
vysielacie zariadenia (telekomunikácie); vysielače elektronických signálov; bezdrôtové vysielače; kódovače satelitného televízneho signálu;
koncové transkodéry káblovej televízie; kryty na
televízne zariadenia; mobilné jednotky na televízne vysielanie; nahrávky televíznych programov
na nosičoch; nahrávky televíznych filmov na nosičoch; opakovače pre rozhlasové a televízne stanice; predplatené zariadenia pre televízne prístroje; prenosné kamery pre televízne vysielanie; priemyselné televízne kamery; rádiové a televízne
antény; televízne hry; televízne prístroje; televízne synchronizačné zariadenie; televízne vysiela-
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če; televízne zobrazovacie prístroje; terminály
(konektory) pre televízne súpravy; videokamery
na integrované televízne strihanie záznamu; videokamery pre televízne prenosové systémy; 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; záznamové disky;
kompaktné disky a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia
na spracovanie údajov, počítače; počítačové programy; hasiace prístroje.
16 - Tlačené periodické aj neperiodické publikácie; plagáty všetkých druhov a rozmerov; lístky;
tlačené vstupenky (lístky); časopisy (periodiká);
hudobné časopisy (periodiká); noviny; príručky;
letáky; pútače z papiera alebo lepenky; prospekty; knihy; brožúry; mapy; fotografie (tlačoviny);
spevníky; albumy; pohľadnice; grafické zobrazenia; komiksy; olejotlače; mapy; tlačivá; obežníky;
ročenky; kalendáre; formuláre (tlačoviny); papierové propagačné materiály; reklamné publikácie
(tlačoviny); katalógy, databázy na papierových
nosičoch; papierové vlajky; papierové zástavky;
kartónové reklamné materiály na rozširovanie;
kartónové reklamné značky; štočky, dekoratívne
papierové doplnky; šablóny na kreslenie a maľovanie; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických
materiálov na balenie; vrecúška a tašky z papiera
alebo plastických materiálov ako obalové materiály; nálepky na auto; nalepovacie nástenné ozdoby; nálepky na kancelárske použitie alebo pre
domácnosť; lepidlá na kancelárske účely alebo
pre domácnosť; netextilné etikety; lepiace pásky
na kancelárske účely alebo pre domácnosť; obtlačky; papiernický tovar a písacie potreby; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú
zahrnuté v iných triedach; lepenkové alebo papierové škatule; podložky na písanie; skicáre; záložky do kníh; reklamné tabule z papiera, kartónu
alebo lepenky; pečiatky; pečate; zošity; hárky;
obálky (papiernický tovar); kancelárske potreby
s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske
potreby použité ako reklamné alebo darčekové
predmety; spisové obaly; písacie sady a súpravy;
perá (kancelárske potreby); obaly na doklady;
podložky na písanie; stojany a rámy na fotografie; kopírovací papier (papiernický tovar); kopírovacie zariadenia; papier, lepenka a výrobky
z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; potreby pre umelcov; maliarske štetce; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské typy; štočky.
35 - Vyhľadávanie sponzorov; public relations;
marketing; propagácia kultúrnych, športových,
humanitárnych, charitatívnych, sociálnych, vzdelávacích činností a podujatí; propagácia rozvoja
a činností detí a mládeže; lepenie plagátov; maloobchodné a veľkoobchodné služby s hudobnými nosičmi, CD a DVD diskami, s tlačovinami,
plagátmi, časopismi, novinami, s reklamnými a dar-
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čekovými predmetmi; zhromažďovanie rôzneho
tovaru (okrem dopravy), najmä hore uvedeného
tovaru pre tretie osoby umožňujúce spotrebiteľom, aby si prezreli a zakúpili tovar prostredníctvom katalógov, korešpondenčného (zásielkového) predaja, prostredníctvom internetu, teleshopingu alebo prostredníctvom iných komunikačných médií; poskytovanie reklamného priestoru
a reklamných on-line adresárov na vyhľadávanie
a zobrazovanie informácií, blogov, diskusií, videí
a fotografií; organizovanie výstav na reklamné
a obchodné účely; zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; kopírovanie alebo
rozmnožovanie dokumentov; distribúcia tovarov
a tlačovín na reklamné účely; inzertná činnosť;
sprostredkovateľne práce; obchodný manažment
v oblasti kultúry a umenia; reklama, reklamné
činnosti a reklamné služby; reklamné agentúry;
on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo
náborových materiálov; grafická úprava tlačovín
na reklamné účely; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; tvorba reklamných filmov; televízna
reklama; rozhlasová reklama; obchodné služby
pri poskytovaní sponzorskej podpory televíznym
programom (vyhľadávanie sponzorov); obchodné
služby pri poskytovaní sponzorskej podpory televíznym reklamám (vyhľadávanie sponzorov);
komerčné informačné kancelárie; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38
a 41 tohto zoznamu; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
38 - Poskytovanie diskusných fór on-line; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos
textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača; hudobné vysielanie; rozhlasové
vysielanie; televízne vysielanie; bezdrôtové vysielanie; vysielanie káblovej televízie; vysielanie
internetovej televízie; komunikácia prostredníctvom optických káblov; počítačová komunikácia;
telekomunikačný prenos elektronickej hudby, tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom telekomunikačnej siete vrátane internetu a/alebo intranetu; telekomunikačný prenos informácií na internete vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, chatov, blogov, diskusných skupín týkajúcich sa najmä hudby, hudobných skupín a speváckych interpretov; poskytovanie prístupu k on-line informačným dátovým
službám; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; elektronická
pošta; prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom zariadení na prenos informácií; prenos signálu pomocou satelitu; spravodajské kancelárie;
telekonferenčné služby; interaktívne služby na
uľahčenie nahrávania televíznych programov (telekomunikačná služba); interaktívne služby pre televíznych divákov umožňujúce predvoľbu prog-

ramov (telekomunikačná služba); interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; platené služby
televíznych prenosov; poskytovanie televíznych
vysielacích zariadení na vysielanie z exteriérov;
prenájom rozhlasových a televíznych vysielacích
zariadení; zdieľanie alebo vysielanie televíznych
programov; telekomunikačné služby; sprostredkovanie služieb uvedených v tejto triede; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
41 - Organizovanie hudobných festivalov; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenia;
živé hudobné programy; organizovanie zábavných predstavení najmä hudobných; rezervácia
vstupeniek; predaj vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie udeľovania cien; usporadúvanie slávnostných ceremoniálov udeľovania hudobných
cien; režírovanie hudobných predstavení; služby
hudobnej zábavy; hudobné skladateľské služby;
služby hudobných nahrávacích štúdií; organizovanie vzdelávacích programov pre mládež; organizovanie stretnutí v oblasti zábavy; elektronická
edičná činnosť v malom (DTP služby); vydávanie časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov; písanie textov
(okrem reklamných); formátovanie textov, nie na
reklamné účely on line; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania); organizovanie hier, zábavy; organizovanie športových súťaží; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov a školení; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích
výstav; divadelný zábavný program; prenájom
divadelných dekorácií; diskotéky (služby); organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie a vedenie koncertov; plánovanie
a organizovanie večierkov; organizovanie plesov;
prenájom zvukových nahrávacích zariadení; prenájom filmových premietačiek a ich príslušenstva; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom audionahrávok; prenájom audioprístrojov; tlmočnícke
služby; fotografická reportáž; reportérske služby;
fotografovanie; nahrávanie na videopásky; strihanie videopások; hudobná tvorba; výroba zvukových a hudobných zápisov; výroba priamych
televíznych a rozhlasových prenosov z hudobných predstavení; výroba rozhlasových a televíznych programov; výchova; vzdelávanie; zábava;
športová a kultúrna činnosť; poskytovanie rád
a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty,
SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo
verbálne.
(540)
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(732) 212eu, s. r. o., Letná 1, 831 03 Bratislava - Nové
mesto, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

236781
20.2.2014
28.2.2022
314-2012
28.2.2012
4.6.2012
39, 43
39 - Poskytovanie prepravy rodinám s onkologicky chorými deťmi.
43 - Poskytovanie ubytovania rodinám s onkologicky chorými deťmi.
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(540) Vices Verso
(732) La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)
(540)

236784
26.2.2014
25.5.2021
5370-2011
25.5.2011
4.11.2011
44
44 - Lekárske služby; veterinárne služby.

(540)

(732) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b,
140 78 Praha, CZ;
(591) žltá, červená, čierna
(732) SVETIELKO POMOCI n.o., Pražská 8, 040 11
Košice, SK;
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

236782
20.2.2014
5.10.2022
1490-2012
5.10.2012
2.1.2013
16, 32, 33
16 - Časopisy (periodiká).
32 - Nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(540)

236785
26.2.2014
22.12.2021
5897-2011
22.12.2011
2.3.2012
44
44 - Lekárske služby.

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

(591) červená, zelená, biela, čierna
(732) LORD.SK spol. s r.o., Stropkovská 568, 089 01
Svidník, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)
(540)

236783
20.2.2014
15.10.2022
1529-2012
15.10.2012
4.11.2013
18, 25
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; koža; surové
kože; tašky, kufríky, kufre, vaky, cestovné tašky;
dáždniky a slnečníky.
25 - Obuv vrátane čižiem, topánok, papúč a sandálov nezahrnutá v iných triedach; pančuchový
tovar; ponožky a pančuchy; vložky do topánok
nezahrnuté v iných triedach; podporné vankúšiky,
podložky pod klenbu a pätu nezahrnuté v iných
triedach, upínadlá päty, odevy.

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

236786
26.2.2014
23.1.2022
104-2012
23.1.2012
3.5.2012
6, 7, 11, 19, 35, 40
6 - Písmená a číslice z obyčajných kovov s výnimkou písmen a číslic ako tlačových znakov;
drobné kovové odliatky na náhrobné dosky a pomníky; kovové pamätné tabule; kovové držiaky na
kvetináče; kvetináče z obyčajných kovov; bronz,
mosadz, oceľ a antikorová oceľ na náhrobky;
bronzové, mosadzné, antikorové alebo oceľové
odliatky na náhrobky; náhrobné pomníky z bronzu; umelecké diela a odliatky z bronzu; umelecké
predmety z bronzu; kovové gravírovacie platne;
bronzové sošky; sochy a sošky z iných ako drahých kovov; bronzové ozdoby; kovové náhrobné
pomníky; kovové pomníky a kovové pamätné
dosky; pomníky z iných ako drahých kovov; pomníky z obyčajných kovov; kovové hrobky; kovové odliatky na náhrobky; odliatky z obyčajných kovov ako dekoratívne predmety; umelecké
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diela a odliatky z obyčajných kovov; kovové náhrobné dosky; náhrobné kamene z iných ako
drahých kovov; kovové náhrobné pomníky; kovové kríže, kovové príchytky na bridlice; drobný
železiarsky tovar; kovanie na truhly; príslušenstvo na truhly z obyčajných kovov; kovové obruby hrobiek; kovové hrobky; mosadzné odliatky
na náhrobné dosky a pomníky; odliatky z ušľachtilej ocele na náhrobné dosky a pomníky; drobná
antikorová plastika; sochy, sošky, kríže a figuríny z obyčajných kovov; kovové vázy; kovové
pamätné tabule; pamätné tabule z obyčajných
kovov; plechové ozdobné predmety na hroby;
kovové ozdobné lišty; ozdobné predmety z obyčajných kovov; cínové platne, plechy; kovové
schodiská; kovové tyče na stredové zábradlie
schodísk; kovové komponenty schodov; hliníkové rámy; kovové rámy pre lisované tvary; kovové lemovacie rámy; kovové oblúkové rámy na
pridržiavanie rastlín; kovové tlačiarenské rámy;
galvanizačné zariadenia; galvanizéry; železiarsky
tovar; bezpečnostné schránky; všetky uvedené
tovary sa týkajú iba oblasti pohrebníctva a výroby pietnych predmetov.
7 - Stroje a obrábacie stroje; stroje na opracovávanie kameňa, brúsky (ako stroje); brúsne kotúče
(ako časti strojov); drviace stroje; ručné nástroje
a náradie na iný než ručný pohon; odlievacie
formy (časti strojov); razidlá ako stroje; rytecké
stroje; vŕtacie hlavy ako časti strojov; vŕtacie korunky ako časti strojov; vŕtacie stroje; gravírovacie stroje s pantografom; automatické tlačiarenské stroje; bodové tlačiarenské hlavice na mechanické tlačiarenské stroje (iné ako na kancelárske účely); flexografické tlačiarenské dosky;
kontaktné tlačiarenské stroje; lisovacie nástroje
(časti strojov); stroje na lisovanie materiálov; lisovacie stroje na lisovanie súčiastok z plechových materiálov; lisovacie valce (časti strojov);
lisovnice na tvarovanie kovov; lisy na lisovanie
kovových plechov; razidlá používané pri lisovaní
materiálov; stroje na konečné lisovanie; obrábacie stroje riadené počítačovým softvérom; pneumatické kladivá; stroje a nástroje na vŕtanie do
kovu a do kameňa; odlievacie formy; elektrické
ručné vŕtačky; elektrické nožnice; automatické
brúsne stroje; časti strojov s diamantovým hrotom; čepele na strojové hoblíky; brúsne nástroje
ako časti strojov; brúsne stroje; číslicovo riadené
stroje; číslicovo riadené univerzálne nástrojárske
frézovacie stroje; čistiace zariadenie s kefami
(stroj); diamantové frézovacie náradie pre stroje;
diamantové rezacie nástroje pre stroje; diamantové vŕtacie náradie pre stroje; držiaky náradia
pre kovoobrábacie stroje (časti strojov); násadky
vrtákov (časti strojov); vrtáky do kameňa ako
časti strojov; elektrické brúsiace zariadenie; elektricky poháňané náradie; motory a hnacie stroje
okrem motorov pre pozemné vozidlá; súkolesia,
prevody a ich časti okrem súkolesí a prevodov do
pozemných vozidiel; poľnohospodárske náradie
okrem náradia na ručný pohon; liahne.
11 - Zariadenia na osvetľovanie; lampáše; lampáše
z keramiky; držiaky na lampy; závesné stropné
lampy; základne pre neelektrické lampy; visiace
lampy; stojanové lampy; stojany na lampy; solárne lampy; olejové lampy; nočné svietidlá, iné
ako sviečky; elektrické sviečky; lampové horáky;

elektrické lampy; lampy na svietenie; liehové horáky, kahany; osvetľovacie prístroje a zariadenia;
plášte svietidiel; svetlá na pomníky, hrobky a náhrobné kamene; svietiace domové čísla; elektrické žiarovky a žiarivky.
19 - Pomníky s výnimkou kovových; pomníky
z granitu; pomníky z kameňa; pomníky z mramoru; nekovové pamätné tabule; alabastrové sklo;
altánky; náhrobné dosky s výnimkou kovových;
sochy, sošky, busty, figuríny a kríže z kameňa,
betónu alebo z mramoru; hrobky s výnimkou kovových; náhrobné kamene; ohrady hrobiek alebo
hrobov s výnimkou kovových; pamätné tabule
s výnimkou kovových; umelecké diela z kameňa,
betónu a mramoru; pomníky okrem kovových;
betónové kvetináče; kamenné kvetináče; kvetináče z mramoru; všetky uvedené tovary sa týkajú
iba oblasti pohrebníctva a výroby pietnych predmetov.
35 - Odborné obchodné poradenstvo pri predaji
náradia, nástrojov a tovarov pre kamenárov a výrobcov hrobiek a náhrobných kameňov; odborné
obchodné poradenstvo pri predaji pietneho tovaru, najmä pomníkov, truhiel, urien, svietnikov, lampášov, umeleckých diel z terakoty, skla, mramoru, porcelánu a ostatných uvedených tovarov;
maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 6, 7, 11 a 19; maloobchodné a veľkoobchodné služby s dekoratívnymi
nátermi (farby), kovmi vo forme fólií a práškov
pre maliarov, interiérových maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov, elastickými nátermi na
ochranu kovov pred koróziou, farbivami do náterových farieb, glazúrami (farby, laky), tlačiarenskými farbami, tlačiarenskými pastami, tlačiarskou farbou na gravírovanie, gravírovacími atramentmi, viacvrstvovými fóliami z hliníkových
zliatin pre tlačiarenský priemysel, galvanickými
nátermi, akrylovými nátermi (farby), antikoróznymi ochrannými nátermi, bitúmenovými náterovými hmotami (farby), lakmi v podobe náterov, bronzovými lakmi, fixatívmi (laky), lakmi
na obtlačovanie, riedidlami na laky, pozlacovacími lakmi, spojivami pre laky, farbami, fermežami, lakmi, ochrannými prostriedkami proti hrdzi
a poškodeniu dreva, farbivami, moridlami, prírodnými živicami v surovom stave, prípravkami na
čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, predovšetkým na kameň, na náhrobné kamene, hrobky,
na náhrobné písmená a znaky, mydlami, brúsivami (prípravky), brúsnym plátnom, čistiacimi prípravkami, diamantovým brusivom, leštiacimi prípravkami, leštiacimi kameňmi, sviečkami a knôtmi na svietenie, sviečkami na špeciálne príležitosti, nočnými lampičkami (sviečky), parfumovanými sviečkami, kostolnými sviečkami, stolovými sviečkami, sviečkami v konzervách, písmenami, ciframi (znaky), grafickými znakmi, oceľovými písmenami, oceľovými pierkami, lepiacimi písmenami, písacími strojmi, prispôsobenými na tvorbu typov písma, písmenovými šablónami, papierovými obtlačovými šablónami, atramentovými tyčinkami, grafickými zobrazeniami, katalógmi, brožúrami, prospektami, obtlačkami, olejotlačami, portrétmi, pretlačami, tlačou (rytiny), pantografmi (rysovacie pomôcky), písacími
potrebami, ružencami, spevníkmi, stojanmi na
fotografie, štetcami, ryteckými doskami, rytinami,
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tlačovým písmom, tlačiarenskými znakmi (číslice
a písmená), tlačovými regletmi, tlačovými znakmi, umeleckými litografiami, maliarskymi štetcami, potrebami pre umelcov, písacími strojmi
a kancelárskymi potrebami okrem nábytku, tlačiarenským písmom, štočkami, pohrebnými urnami, zobrazovacími tabuľami, obloženiami, nekovovými ozdobami na rakvy, sochy, sošky, kríže a figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastov,
stolárskymi umeleckými výrobkami, drevenými
rámikmi na fotografie, rámami na obrazy, nekovovými spojovacími článkami, plastikami zo zmesi sadry a mramoru, sochami a plastikami z dreva, umeleckými dielami z dreva, vosku, sadry alebo plastov, lisovanými plastovými lemami na
nábytok, náhrobnými a domovými číslami s výnimkou kovových a svietiacich, drevenými kvetináčmi, nekovovými držiakmi kvetináčov, podstavcami pod kvetináče, obradnými vázami na
kvety, nábytkom, zrkadlami, rámami na obrazy,
výrobkami (nezahrnutými do iných tried) z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto
materiálov a z plastov, držiakmi na sviece, kvetináčmi, kvetníkami, držiakmi na aranžovanie kvetov, držiakmi na kvetináče, hlinenými kvetináčmi, kameninovými kvetináčmi, kvetináčmi z keramiky, plastovými kvetináčmi, porcelánovými
kvetináčmi, miskami pod kvetináče, nekovovými
kvetináčmi, obalmi na kvetináče, nie z papiera,
sklenými nádobami, bustami z porcelánu, terakoty alebo skla, umeleckými dielami z porcelánu,
terakoty alebo zo skla, soškami, sochami, krížami a figurínami z porcelánu, terakoty alebo skla,
svietnikmi, viacramennými svietnikmi, zhášadlami na sviečky, plastovými držiakmi na sviečky,
sklenými držiakmi a nádobkami na sviečky, vázami z hliny, vázami zo skla, keramickými vázami, plastovými vázami, porcelánovými vázami,
vázami a miskami na kvety, porcelánovými ozdobami, dekoráciami, urnami, lampami so sviečkou, lampami na vonné oleje (aromaterapeutické), nádržkami s tým, že všetky uvedené výrobky
sa týkajú iba oblasti pohrebníctva a výroby pietnych predmetov; zhromažďovanie uvedeného tovaru pre tretie osoby (okrem dopravy a iba v oblasti pohrebníctva a výroby pietnych predmetov)
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; poradenstvo v obchodnej činnosti iba v oblasti pohrebníctva a výroby pietnych predmetov; obchodný alebo podnikateľský prieskum iba v oblasti pohrebníctva
a výroby pietnych predmetov; reklama iba v oblasti pohrebníctva a výroby pietnych predmetov;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) iba v oblasti
pohrebníctva a výroby pietnych predmetov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti
iba v oblasti pohrebníctva a výroby pietnych
predmetov; organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely iba v oblasti pohrebníctva a výroby pietnych predmetov; obchodné sprostredko-
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vanie služieb uvedených v triede 40; obchodné
sprostredkovanie služieb prenájmu náradia, čistenia pomníkov, maľovania a opráv náhrobných
kameňov, výstavby pomníkov a hrobiek, návrhov
pomníkov, pamätných dosiek a hrobiek, navrhovania vŕtacích šablón na osádzanie písma, navrhovania typov písma, tvorby a navrhovania softvéru pre stroje na opracovanie kameňa, navrhovania fontov, vývoja a navrhovania technológií
pre kamenárstvo, prenájmu počítačového softvéru, zhotovovania kópií počítačových programov,
navrhovania kovoobrábacích strojov a lisov, služieb vedeckých a technologických vrátane výskumu v oblasti vedy a priemyslu; poskytovanie rád
a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty,
SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo
verbálne; všetky už uvedené služby sa týkajú iba
oblasti pohrebníctva a výroby pietnych predmetov.
40 - Gravírovanie náhrobných kameňov; gravírovanie foriem; gravírovanie menoviek; sieťotlač; pozlacovanie, plátovanie zlatom; striebrenie,
plátovanie striebrom; gravírovanie pečatí; gravírovanie razidiel; rytie, gravírovanie; písanie umeleckým písmom; tlač, tlačenie; rysovanie laserom, kreslenie; tlačenie vzorov; lisovanie kovov;
kalenie kovov; obrábanie kovov; obrábanie kameňa; lisovanie plechov; opracovanie kovov (lisovanie plechu); odlievanie kovov; galvanizácia,
pozinkovanie; chrómovanie; cínovanie; plátovanie,
pokovovanie; elektrolytické pokovovanie; galvanizovanie kovov; odstraňovanie, stieranie povrchov; zinkografia, výroba štočkov; zlievarenské
služby pre tretie osoby; spracovanie a úprava materiálov; spájanie materiálov na objednávku (pre
tretie osoby); informácie o úprave a spracovaní
materiálov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne; uvedené služby okrem tých, ktoré sa vzťahujú na oblasť dopravy a/alebo železníc.
(540)

(591) modrá, červená
(732) AMV Slovakia, s.r.o., Dostojovského 2, 940 01
Nové Zámky, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

236788
27.2.2014
28.8.2022
1318-2012
28.8.2012
5.11.2012
32
32 - Pivo; miešané pivá; ochutené pivá; nealkoholické pivo; pivá s príchuťou, najmä s ovocnou
príchuťou; nápoje s príchuťou a/alebo obsahom
piva; nealkoholické nápoje.

(540) PIVEA
(732) Sladovňa SESSLER, a.s., Pri kalvárii 17, 917 01
Trnava, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

236790
27.2.2014
24.11.2021
1985-2011
24.11.2011
3.5.2012
16, 35, 39
16 - Firemné listiny, papiernický tovar, papierové
propagačné materiály, informačné brožúry, fotografie, katalógy, kalendáre, mapy, knihy, noviny,
časopisy, tlačivá.
35 - Maloobchodné služby s hutníckymi výrobkami a hutníckymi materiálmi, so strojmi a strojnými zariadeniami, s drevárskymi výrobkami,
s nábytkom, s bytovými doplnkami, stavebnými
materiálmi, s elektrospotrebičmi, so spotrebnou
elektronikou, so sklom, s porcelánom, s keramikou, so železiarskymi výrobkami, s remeselníckymi potrebami, s armatúrami, s výrobkami z plastov, s elektroinštalačnými materiálmi, s výrobkami chemického priemyslu, s výpočtovou a kancelárskou technikou, so zdravotníckymi materiálmi, s kožiarskym tovarom, s papierom a papiernickými výrobkami, s kancelárskymi potrebami,
s knihami, s polygrafickými výrobkami, s odevmi, s textilom, s potravinami, s kozmetickými
výrobkami, s čistiacimi prostriedkami, s farbami,
s lakmi, s hračkami, s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, s dopravnými prostriedkami,
s autosúčiastkami, s tabakovými výrobkami, s ovocím, so zeleninou, s poľnohospodárskymi produktmi, s kvetmi, s ropou a ropnými produktmi,
s palivami, s olejmi, s pohonnými hmotami, s kovmi a kovovými výrobkami, so športovými potrebami, s domácimi potrebami, s kamenárskymi výrobkami, s obrábacími strojmi, so stavebnými strojmi, s poľnohospodárskymi strojmi a náradím; činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom
reklamných priestorov a plôch, prenájom reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov; obchodný alebo podnikateľský prieskum,
poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, organizovanie
výstav na obchodné a reklamné účely, odborné
obchodné poradenstvo, prieskum trhu, marketingové štúdie.
39 - Balenie tovarov, nákladná a kamiónová doprava, skladovanie, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy, kuriérske služby, doručovanie tovaru, preprava a skladovanie odpadu,
prenájom skladísk, prenájom skladovacích kontajnerov, prepravné služby, prenájom dopravných
prostriedkov, vozidiel a automobilov, prenájom
vozíkov, informácie o uskladnení, sťahovanie.

(540)

(732) SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.,
Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)

236792
6.3.2014
26.3.2023
527-2013
26.3.2013
2.8.2013
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 27,
35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45
(511) 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.
2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky
proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá;
surové prírodné živice; lístkové a práškové kovy
pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov.
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.
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.
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.
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 drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry;
bezpečnostné schránky; kovové výrobky, ktoré
nie sú zahrnuté v iných triedach; rudy.
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; liahne;
predajné automaty.
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, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych
záznamov; mechanizmy mincových prístrojov;
registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačové
programy; hasiace prístroje.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie,
výrobu pary, varenie, chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia.
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13 - Strelné zbrane; strelivo a strely; výbušniny;
ohňostroje.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie;
papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na
kancelárske účely alebo pre domácnosť; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje
a kancelárske potreby okrem nábytku; učebné
a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
tlačiarenské typy; štočky.
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda
a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; plastové polotovary; tesniace, výplňové a izolačné materiály; nekovové
ohybné rúry a hadice.
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; nekovové
pomníky.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky
(ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach) z dreva,
korku, trstiny, prútia, kosti, rohoviny, slonoviny,
veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sepiolitu a náhradiek týchto materiálov alebo z plastov.
22 - Laná, špagáty, siete, stany, zakrývacie plachty, lodné plachty, vrecia a vaky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; materiál na čalúnenie
a vypchávanie okrem gumy a plastov; vláknité
textilné suroviny.
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné podlahové krytiny; tapety okrem textilných.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo;
realitné služby.
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.
40 - Spracovanie a úprava materiálov.
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.
45 - Právne služby; bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku; osobné a sociálne služby
poskytované tretími osobami na uspokojovanie
potrieb jednotlivcov.
(540)

(591) tmavá sivá(405C), oranžová(137C)
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
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236793
6.3.2014
26.3.2023
530-2013
26.3.2013
2.8.2013
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 27,
35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45
(511) 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.
2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky
proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá;
surové prírodné živice; lístkové a práškové kovy
pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov.
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.
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.
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.
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 drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry;
bezpečnostné schránky; kovové výrobky, ktoré
nie sú zahrnuté v iných triedach; rudy.
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; liahne; predajné
automaty.
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, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych
záznamov; mechanizmy mincových prístrojov;
registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačové
programy; hasiace prístroje.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie,
výrobu pary, varenie, chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia.
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13 - Strelné zbrane; strelivo a strely; výbušniny;
ohňostroje.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie;
papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na
kancelárske účely alebo pre domácnosť; potreby
pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; plastové
obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské typy; štočky.
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda
a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; plastové polotovary; tesniace, výplňové a izolačné materiály; nekovové
ohybné rúry a hadice.
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; nekovové
pomníky.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky
(ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach) z dreva,
korku, trstiny, prútia, kosti, rohoviny, slonoviny,
veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru,
perlete, sepiolitu a náhradiek týchto materiálov
alebo z plastov.
22 - Laná, špagáty, siete, stany, zakrývacie plachty, lodné plachty, vrecia a vaky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; materiál na čalúnenie
a vypchávanie okrem gumy a plastov; vláknité
textilné suroviny.
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné
podlahové krytiny; tapety okrem textilných.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo;
realitné služby.
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.
40 - Spracovanie a úprava materiálov.
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.
45 - Právne služby; bezpečnostné služby na
ochranu osôb a majetku; osobné a sociálne služby poskytované tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov.

(540)

(591) tmavá sivá(405C), oranžová(137C)
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)

236794
6.3.2014
26.3.2023
531-2013
26.3.2013
2.8.2013
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 27,
35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45
(511) 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.
2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky
proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá;
surové prírodné živice; lístkové a práškové kovy
pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov.
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.
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.
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.
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 drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry;
bezpečnostné schránky; kovové výrobky, ktoré
nie sú zahrnuté v iných triedach; rudy.
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; liahne;
predajné automaty.
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, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych
záznamov; mechanizmy mincových prístrojov;
registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačové
programy; hasiace prístroje.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie,
výrobu pary, varenie, chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia.
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13 - Strelné zbrane; strelivo a strely; výbušniny;
ohňostroje.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie;
papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na
kancelárske účely alebo pre domácnosť; potreby
pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; plastové
obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské typy; štočky.
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; plastové polotovary; tesniace,
výplňové a izolačné materiály; nekovové ohybné
rúry a hadice.
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; nekovové pomníky.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky
(ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach) z dreva,
korku, trstiny, prútia, kosti, rohoviny, slonoviny,
veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sepiolitu a náhradiek týchto materiálov alebo z plastov.
22 - Laná, špagáty, siete, stany, zakrývacie plachty, lodné plachty, vrecia a vaky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; materiál na čalúnenie
a vypchávanie okrem gumy a plastov; vláknité
textilné suroviny.
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné
podlahové krytiny; tapety okrem textilných.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo;
realitné služby.
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.
40 - Spracovanie a úprava materiálov.
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.
45 - Právne služby; bezpečnostné služby na
ochranu osôb a majetku; osobné a sociálne služby poskytované tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov.
(540)

(591) tmavá sivá (405C), oranžová (137C)
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, SK;
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Obnovené ochranné známky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

187
432
3740
47629
47647
47648
47793
48060
53793
1769-93
1810-93
1881-93
2026-93
2379-93
36-94
39-94
41-94
67-94
99-94
118-94
119-94
120-94
151-94
276-94
283-94
290-94
386-94
442-94
569-94
585-94
623-94
630-94
660-94
700-94
701-94
838-94
842-94
927-94
955-94
956-94
959-94
1247-94
1409-94
1410-94
1411-94
1463-94
1506-94
1509-94
1528-94
1653-94
1708-94
1711-94
1899-94

151328
120098
151920
162109
162049
162050
162757
162420
166006
176258
178404
177070
178133
181963
179719
172569
172571
179408
178155
180416
180417
180418
179298
182761
177375
177417
180817
172568
181183
178333
177443
179978
180426
182771
179436
177610
177614
177794
180197
180329
180330
181979
180555
186557
186914
183105
178230
181201
179062
177502
184052
180607
180364

1902-94
1912-94
1942-94
1949-94
2412-94
2480-94
2495-94
1281-2003
1283-2003
1284-2003
1285-2003
1286-2003
1287-2003
1993-2003
2264-2003
2701-2003
2893-2003
3258-2003
3288-2003
3295-2003
3296-2003
3297-2003
3298-2003
3299-2003
3306-2003
3332-2003
3390-2003
3427-2003
3494-2003
3506-2003
3564-2003
3589-2003
3605-2003
3634-2003
3653-2003
3655-2003
3656-2003
3739-2003
3741-2003
3752-2003
3796-2003
40-2004
41-2004
42-2004
43-2004
44-2004
45-2004
61-2004
62-2004
63-2004
66-2004
69-2004
70-2004

181990
180693
179626
179857
181999
178808
179116
207449
207451
207452
207453
207454
207455
207739
209497
209500
208492
209156
208917
206721
206722
212774
206723
209161
211160
208426
208563
209066
209520
212504
209524
209283
210086
209207
211166
211168
211169
212615
209548
209087
209693
209697
209698
209699
209700
209701
209702
209704
209705
211855
209101
209102
209103

71-2004
72-2004
96-2004
108-2004
110-2004
111-2004
112-2004
123-2004
125-2004
137-2004
138-2004
185-2004
228-2004
229-2004
241-2004
242-2004
280-2004
332-2004
335-2004
340-2004
374-2004
386-2004
415-2004
432-2004
558-2004
572-2004
609-2004
696-2004
772-2004
773-2004
786-2004
787-2004
789-2004
845-2004
864-2004
913-2004
932-2004
934-2004
990-2004
1063-2004
1071-2004
1074-2004
1075-2004
1077-2004
1148-2004
1165-2004
1222-2004
1263-2004
1305-2004
1331-2004
1335-2004
1376-2004
1566-2004

211625
211626
210954
209888
209402
211172
209707
210097
209708
209406
209554
209423
209574
209575
209580
209581
210506
206458
209428
215259
209909
210967
209737
210301
209612
209940
210729
210971
209472
211456
221309
212250
209973
209986
209759
210916
210333
210334
209786
211645
210762
210764
210765
210766
207016
212793
211652
211657
210357
210215
210361
210035
210826

1594-2004
1863-2004
2086-2004
2104-2004
2227-2004
2228-2004
2270-2004
2391-2004
2753-2004
2754-2004
2755-2004
2756-2004
2757-2004
2758-2004
2759-2004
2760-2004
2761-2004
3011-2004
3197-2004
3198-2004
3203-2004
3247-2004
3256-2004
3279-2004
5006-2004
5310-2004
809-2005
958-2005
619-2006

210590
211692
215699
211872
211271
211272
217379
211293
211371
211143
211144
211145
211146
211147
211148
211149
211150
212066
212551
213334
212309
212382
213088
212391
211581
212458
212192
213826
224751
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

120098
7.4.1934
7.4.2014
7.4.2024
432
7.4.1934
7, 10, 12, 16, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 28
Všetok tovar z kaučuku, balaty a gutaperče ako
aj náhradných látok, tiež v spojení s inými látkami resp. materiálmi, na účely technické; tesnenia, upchávky, izolačné predmety, gumové pásy,
gumové dosky, gumové valce, gumové zátky,
gumové súčiastky na stroje a prístroje, gumové
remene, balatové remene, tovar z tvrdej gumy,
zdravotnícky tovar z gumy, tovar na chirurgické
a hygienické účely, zahrievacie fľaše, striekačky,
lopty, tenisové loptičky, pančuchy a topánky
z gumy, gumové súčiastky na obuv; podpätky,
podrážky a látky z gumy, bielizeň a konfekcia
z gumových látok alebo dosák, gumový galantérny tovar, gumové kancelárske náradie, stieracia guma, gumové hračky a špongie, tovar z hubovitej a machovitej gumy, povlak na podlahy,
gumové podložky a rohože, gumové koberce, tapety, aktovky a iné gumové tašky, gumové pneumatiky (obruče a duše), plné gumové obruče, vzduchokomorové obruče, obruče na kočíky, máčaný
gumový tovar, tovar azbestový a azbestovogumový.

(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151328
20.2.1954
18.1.2014
18.1.2024
187
18.1.1954
16
Papierové vrecia, najmä papierové vrecká pôsobiace ako filtre pohlcujúce prach vo vysávačoch.

(540) HOOVER
(732) Candy Hoover Group S.r.l., Via Comolli, 16, 20047
Brugherio, Monza e Brianza, IT;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

7 (511) 7, 8
(510) Pilníky dielenské ľahké a ťažké, pilníky pílové,
pilníky do pilovacích strojov.
(540)

(732) AJAX PILNÍKY, a.s., Polenská 10, 587 07 Jihlava, CZ;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151920
7.2.1955
22.11.2014
22.11.2024
3740
22.11.1954

162049
26.8.1974
28.1.2014
28.1.2024
47647
28.1.1974
12
Pneumatiky a všetky druhy vozidiel.

(540) CATERPILLAR
(732) CATERPILLAR INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Peoria, Illinois, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(732) MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta 45,
020 01 Púchov, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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162050
26.8.1974
28.1.2014
28.1.2024
47648
28.1.1974
12
Pneumatiky a všetky druhy vozidiel.

(540) CAT
(732) CATERPILLAR INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Peoria, Illinois, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162109
16.10.1974
15.1.2014
15.1.2024
47629
15.1.1974
1, 2, 3
Chemické výrobky na priemyselné účely, mydlá,
mydlové prášky, sóda, bieliaca sóda, prostriedky
pracie a bieliace, prídavky farbív na pranie, prostriedky na odstraňovanie škvŕn, zmäkčovacie
prostriedky na bielizeň a textílie, odstraňovače
starých náterov, ochranné prostriedky proti hrdzi,
prostriedky na čistenie a leštenie (s výnimkou
prostriedkov určených na kožu), prostriedky na
drhnutie, prostriedky na čistenie strojov, prostriedky na umývanie riadu, prostriedky na plákanie bielizne, chemické výrobky na odstraňovanie tukov a olejov, na čistenie kovov, dreva, kameňa, porcelánu, skla, plastov a textílií, škrob
a škrobové výrobky na pranie.
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(540)

(732) Cognis IP Management GmbH, Henkelstrasse 67,
40589 Düsseldorf, DE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162420
18.6.1975
25.7.2014
25.7.2024
48060
25.7.1974
30
Káva kolumbijskej provincie vo všetkých formách a spôsoboch jej úpravy.

(540) BUENDIA
(732) Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia,
Bogotá, CO;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162757
10.3.1976
22.3.2014
22.3.2024
47793
22.3.1974
3, 9, 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 41
Výrobky kozmetické, mydlá, výrobky voňavkárske, výrobky odevné, topánky, kabelky a peňaženky, klobúky, hry, hračky, potreby na telocvik
a šport, potraviny, nápoje alkoholické a nealkoholické, služby poskytované v súvislosti s činnosťou vzdelávacou a zábavnou vrátane propagácie a distribúcie filmov kinematografických
a televíznych; knihy a publikácie, tlačoviny, fonografické záznamy, videohry, zvukové, vizuálne a audiovizuálne dosky, pásky, kazety.

(540) TARZAN
(732) Edgar Rice Burroughs, Inc., spol. zriadená podľa
zákonov štátu California, Los Angeles, California,
US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166006
12.7.1985
28.8.2014
28.8.2024
53793
28.8.1984
3
Kozmetické výrobky vrátane prostriedkov na starostlivosť a ošetrovanie vlasov.

(540) REVLON FORMULA ZP ll
(732) REVLON (SUISSE) S. A., Badenerstrasse 116,
CH-8952 Schlieren, CH;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

172568
1.7.1994
23.2.2014
23.2.2024
442-94
23.2.1994
5.10.1994
30
Pekárske, cukrárske a cestovinárske výrobky, chlieb
(okrem toastového chleba), jemné pečivo, koláče,
sucháre, sušienky, slané tyčinky, múčne výrobky,
múka, obilné výrobky a prípravky, obilné zmesi,
obilniny upravené na ľudskú výživu, cestoviny,
potravinárske prísady a pochutiny, zákusky, cukrovinky.

(540)

(732) BONAVITA SERVIS spol. s r.o., Šustekova 18,
851 04 Bratislava, SK;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
10 (511)
(511)

172569
1.7.1994
11.1.2014
11.1.2024
39-94
11.1.1994
5.10.1994
7, 12, 17, 35
7 - Dopravníkové pásy.
12 - Pneumatiky; duše pneumatík.
17 - Gumárske a plastové výrobky: tesnenia, objímky (manžety, krytky) na ochranu častí strojov,
tlmiče nárazov (silentbloky), drobné gumárske výrobky.
35 - Sprostredkovanie obchodu.

(540)

(732) MIKONA s. r. o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov,
SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
10 (511)
(511)

172571
1.7.1994
11.1.2014
11.1.2024
41-94
11.1.1994
5.10.1994
7, 12, 17, 36, 40
7 - Dopravníkové pásy.
12 - Pneumatiky; duše pneumatík.
17 - Gumárske a plastové výrobky: tesnenia, objímky (manžety, krytky) na ochranu častí strojov,
tlmiče nárazov (silentbloky), drobné gumárske
výrobky.
40 - Obrábanie kovov: frézovanie, sústruženie
a iné obrábanie kovov.
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(540)

(540)

(732) MIKON spol. s r. o., Trenčianska 452, 020 01
Púchov, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176258
27.11.1995
1.10.2013
1.10.2023
1769-93
1.10.1993
7.2.1996
11
Prístroje a zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, chladenie, mrazenie, zachytávanie slnečného žiarenia a tienenie proti slnečnému žiareniu; inštalácie a zariadenia na vetranie; inštalácie a zariadenia na úpravu, zvlhčovanie a vysúšanie vzduchu; inštalácie a zariadenia
na filtráciu, čistenie alebo odstraňovanie nečistôt;
prístroje a zariadenia na kontrolované prepúšťanie slnečného žiarenia do prostredia; vzduchové
filtre, ktoré tvoria súčasť, alebo sa používajú spolu s vyššie uvedenými vetracími, filtračnými zariadeniami alebo zariadeniami upravujúcimi vzduch;
protipožiarne hydranty; protipožiarne ventilačné
kanály, ktoré sú súčasťou vyššie uvedených zariadení na úpravu vzduchu; protipožiarne clony,
regulátory a obmedzovače ťahu, napospol na použitie na prevenciu alebo inhibíciu šírenia požiarov, plameňov, spalín, dymu a podobných plynov
a výparov; žalúzie, ktoré sú súčasťou vykurovacích a vetracích zariadení; zariadenia a prístroje
na recirkuláciu ohriateho vzduchu v priemyselných budovách; potrubia; ventilátory; difúzové
jednotky ventilátorov; zariadenia a jednotky na
obmedzovanie hluku; prefabrikované okná, svetlíky a kopuly; zariadenia a prístroje na dezodorizáciu vzduchu; elektrostatické zrážače na čistenie
vzduchu; ozónové sterilizátory vzduchu; časti
a príslušenstvo na všetok vyššie uvedený tovar.

(540) COLT
(732) COLT INTERNATIONAL LICENSING LIMITED Company registered in England of New
Lane, P09 2LY Havant, Hampshire, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
10 (511)
(511)

239

177070
16.9.1996
20.10.2013
20.10.2023
1881-93
20.10.1993
4.12.1996
3, 21, 37
3 - Kozmetické prípravky na autá (autokozmetika).
21 - Okná na motorové vozidlá, sklá na vozidlá.
37 - Umývanie automobilov, čistenie automobilových interiérov, konzervácia spodných častí automobilov a dutín, montáž a údržba automobilového príslušenstva.

(732) AUTOSKLO H&D, spol. s r. o., Vajnorská 93,
831 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177375
16.1.1997
3.2.2014
3.2.2024
283-94
3.2.1994
9.4.1997
1, 4
Chemické výrobky pre priemysel; priemyselné
oleje a tuky; priemyselné oleje a tuky; mazadlá;
palivá.

(540) ALBEMARLE
(732) Albemarle Corporation, spoločnosť zriadená a existujúca podľa zákonov štátu Virginia, Baton Rouge, Louisiana, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177417
21.1.1997
4.2.2014
4.2.2024
290-94
4.2.1994
9.4.1997
16
Periodiká, časopisy, tlačoviny, knihy, knihárske
výrobky a tlačiarenská sadzba.

(540) HARPER'S BAZAAR
(732) Hearst Communications, Inc., 959 Eighth Avenue, New York, NY 10019, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

177443
31.1.1997
15.3.2014
15.3.2024
623-94
15.3.1994
7.5.1997
16, 35, 40, 42
16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, knihárske výrobky, papier a výrobky z papiera.
35 - Reprografia.
40 - Knihárstvo, kníhviazačstvo.
42 - Tlač.
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(732) Gúcky František, Ing. - GUPRESS, Heydukova 17,
811 08 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177502
11.2.1997
21.7.2014
21.7.2024
1653-94
21.7.1994
7.5.1997
29, 30
Múka, obilniny a výrobky z nich určené na ľudskú výživu; ryža, ryža v balíčkoch na varenie,
predvarená alebo dehydratovaná ryža, cestoviny,
cestá na výrobu talianskych cestovín; nátierky,
hotové jedlá alebo polotovary, zákusky a malé
občerstvenia medzi hlavnými jedlami obsahujúce
najmä uvedené produkty, môžu tiež obsahovať
prísady zemiakov, mäsa, rýb, hydiny, zeleniny,
syra; koreniny a sušené bylinky; hotové potraviny pripravené z proteínových substancií ako prísady do jedál vo forme kúskov, prášku alebo v texturovanej forme; čaj, káva, kávové náhradky, kakao, čokoládové nápoje, uvedené vý robky tiež
v extrahovanej forme (tekutej alebo sušenej) ako
hotové nápoje, nápoje vo vrecúškach, ako aj nápoje na predaj v automatoch, uvedené produkty
tiež vo forme nátierok alebo plniek do pekárskych,
cukrárskych výrobkov a cukroviniek, všetko obsahujúce menované produkty v tuhom stave; sirupy, sirup z melasy, cukor, med, omáčky (zahŕňajúce dressingy do šalátov); zmrzliny, smotanové a ovocné zmrzlinové krémy, potravinársky ľad,
zmrzlinové výrobky, mrazené cukrovinky a cukrárske výrobky, chlieb, keksy, sušienky, torty,
koláče, biskvity, pekárske a cukrárske výrobky,
cukrovinky, pralinky, bonbóny, čokoláda, čokoládové výrobky, plnky do pekárskych a cukrár
skych výrobkov z uvedených produktov, ako aj
pochúťky a jedlá na občerstvenie vyrobené z uvedených produktov.

(540) CATADEC
(732) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, 91010 Jerusalem, IL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

(540) TACTROL
(732) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, 91010 Jerusalem, IL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

(540) FANFARE
(732) MARS INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177610
17.2.1997
11.4.2014
11.4.2024
838-94
11.4.1994
91663
13.3.1994
IL
7.5.1997
5
Farmaceutické prostriedky na liečenie porúch
centrálneho nervového systému a ochorení autoimunitného systému.

177614
17.2.1997
11.4.2014
11.4.2024
842-94
11.4.1994
91667
13.3.1994
IL
7.5.1997
5
Farmaceutické prostriedky na liečenie porúch
centrálneho nervového systému a ochorení autoimunitného systému.

177794
24.2.1997
21.4.2014
21.4.2024
927-94
21.4.1994
7.5.1997
30
Plnky do cukrárskych a pekárskych výrobkov;
múka, obilné výrobky na ľudskú spotrebu; ryža,
ryža vo vreckách, predvarená alebo dehydratovaná ryža; cestoviny, cestá na prípravu cestovín;
koreniny a koreninové zmesi; čokoládové, mandľové, nugátové nátierky obsahujúce jedlé tuky;
čaje bez liečivých účinkov, káva, kávové náhradky, kakao, čokoládové nápoje, extrakty menovaných výrobkov v tekutej alebo sušenej forme
predávané ako hotové nápoje a vo vreckách, menované výrobky určené tiež na predaj v automatoch; sirupy, cukor, med, omáčky; zmrzliny, smotanové zmrzliny, zmrzlinové výrobky, mrazené
cukrovinky; chlieb, koláče, sušienky, biskvity, pekárske a cukrárske výrobky, cukríky, čokolády,
výrobky obsahujúce čokoládu, plnky do zákuskov
a chuťoviek; pudingy, dezerty; zákusky a chuťovky na občerstvenie medzi hlavnými jedlami obsahujúce prevažne obilniny, čokoládu, kakao a iné
pekárske a cukrárske suroviny.

(540)

(591) červená, zlatá, biela
(732) Mars Incorporated, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, McLean, Virginia, US;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178133
21.10.1997
11.11.2013
11.11.2023
2026-93
11.11.1993
9.7.1997
14.1.1998
9, 35, 37, 41, 42
9 - Prístroje na hromadné spracovanie informácií,
počítače vrátane periférnych zariadení, registračné pokladnice, audiovizuálna technika.
35 - Sprostredkovanie obchodu s výrobkami z oblasti výpočtovej, kancelárskej a audiovizuálnej
techniky.
37 - Servisná činnosť pre výpočtovú, kancelársku
a audiovizuálnu techniku.
41 - Konzultačné a školiace služby.
42 - Návrhy, komplexné riešenia a realizácia informačných komunikačných a zabezpečovacích
systémov; analytické a programátorské práce.
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(732) Čupka Pavel, Partizánska 5, 976 13 Slovenská
Ľupča, SK; Čupka Peter, Lesnícka 12, 976 13 Slovenská Ľupča, SK; Badányová Mariana, Nad plážou 22, 974 01 Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178333
24.10.1997
11.3.2014
11.3.2024
585-94
11.3.1994
9.7.1997
14.1.1998
3
3 - Prípravok na čistenie kobercov a čalúneného
nábytku.

(540) KOBEX
(732) TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, Bulharská 40, 917 02 Trnava, SK;

(540)

(732) Gunčaga Rudolf, Ing., Sofijská 5, 040 13 Košice,
SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178155
21.10.1997
20.1.2014
20.1.2024
99-94
20.1.1994
9.7.1997
14.1.1998
9
9 - Pohon počítačových diskov, systémy na pohon počítačových diskov.

(540) SEAGATE
(732) SEAGATE TECHNOLOGY LLC a Delaware
Corporation, 10200 South De Anza Boulevard,
Cupertino, California 95014, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

178230
22.10.1997
30.6.2014
30.6.2024
1506-94
30.6.1994
9.7.1997
14.1.1998
32
32 - Pivo, nealkoholické nápoje.

(591) modrá, červená, biela, čierna, hnedá

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178404
19.11.1997
7.10.2013
7.10.2023
1810-93
7.10.1993
6.8.1997
4.2.1998
29, 42
29 - Pripravované kurčatá.
42 - Reštauračné služby.

(540)

(732) CAJUN FUNDING CORP., 980 Hammond Drive, NE, Suite 1100, Atlanta, GA 30328, US;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178808
17.12.1997
19.10.2014
19.10.2024
2480-94
19.10.1994
10.9.1997
4.3.1998
5
5 - Sanitárne prípravky a substancie, antibakteriálne prostriedky, dezinfekčné prostriedky, dezodoranty, prostriedky na osviežovanie vzduchu,
prostriedky na čistenie vzduchu, prostriedky na
ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov.

(540) NEUTRAIR
(732) RECKITT AND COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179062
19.12.1997
4.7.2014
4.7.2024
1528-94
4.7.1994
10.9.1997
4.3.1998
29, 30
29 - Konzervovaná, mrazená, sušená, varená alebo upravená zelenina, ovocie a zemiaky; plnky
a zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary a nátierky na chlieb obsahujúce najmä
menované produkty; čerstvé, mrazené, sušené alebo konzervované mäso, ryby, hydina, zverina,
morské jedlé produkty; plnky alebo zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary a nátierky na chlieb obsahujúce najmä menované produkty; polievky; mlieko, mliečne výrobky, najmä
maslo, syry, smotany, jogurty, tvaroh, cmar, kefír,
mlieko zrážané syridlom; plnky alebo zmesi na
prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary
a nátierky na chlieb obsahujúce najmä menované
produkty; nápoje obsahujúce mlieko; marmelády,
džemy, marinády, jedlé oleje a tuky; plnky alebo
zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary a nátierky na chlieb obsahujúce najmä
menované produkty.
30 - Múka, obilniny a výrobky z nich určené na
ľudskú výživu; ryža, ryža v balíčkoch na varenie,
predvarená alebo dehydratovaná ryža, cestoviny,
cestá na výrobu talianskych cestovín; nátierky,
hotové jedlá alebo polotovary, zákusky a malé
občerstvenia medzi hlavnými jedlami obsahujúce
najmä uvedené produkty, môžu tiež obsahovať
prísady zemiakov, mäsa, rýb, hydiny, zeleniny,
syra; koreniny a sušené bylinky; hotové potraviny pripravené z proteínových substancií ako prísady do jedál vo forme kúskov, prášku alebo texturovanej forme; čaj, káva, kávové náhradky, kakao, čokoládové nápoje, uvedené výrobky tiež
v extrahovanej forme (tekutej alebo sušenej), ako
hotové nápoje, nápoje vo vrecúškach, aj ako nápoje na predaj v automatoch, uvedené produkty
tiež vo forme nátierok alebo plniek do pekárskych, cukrárskych výrobkov a cukroviniek, všetko obsahujúce menované produkty v tuhom stave; sirupy, sirup z melasy, cukor, med, omáčky (zahŕňajúce dressingy do šalátov); zmrzliny, smotanové a ovocné zmrzlinové krémy, potravinársky
ľad, zmrzlinové výrobky, mrazené cukrovinky
a cukrárske výrobky, chlieb, keksy, sušienky, torty, koláče, biskvity, pekárske a cukrárske výrobky,
cukrovinky, pralinky, bonbóny, čokoláda, čokoládové výrobky, plnky do pekárskych a cukrárskych výrobkov z uvedených produktov, ako aj
pochúťky a jedlá na občerstvenie vyrobené z uvedených produktov.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540) DOVE
(732) MARS INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

179116
19.12.1997
20.10.2014
20.10.2024
2495-94
20.10.1994
10.9.1997
4.3.1998
3
3 - Čistiaci prostriedok.

(540) LUMILA
(732) TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, Bulharská 40, 917 02 Trnava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179298
19.1.1998
25.1.2014
25.1.2024
151-94
25.1.1994
8.10.1997
8.4.1998
9, 11, 37
9 - Rozhlasové a televízne prijímače.
11 - Plynové zariadenia.
37 - Montáž, údržba, revízie a opravy plynových
zariadení.

(540)

(591) Čierna, žltá
(732) Nahálka Milan, Devínska 25/77, 036 08 Martin,
SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179408
21.1.1998
17.1.2014
17.1.2024
67-94
17.1.1994
8.10.1997
8.4.1998
33
33 - Likéry.

(540) PARTY LIKÉR
(732) ST. NICOLAUS, a. s., 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Kandlerová Zuzana, JUDr., Liptovský Mikuláš, SK;

179436
21.1.1998
28.3.2014
28.3.2024
701-94
28.3.1994
8.10.1997
8.4.1998
5
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(511) 5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke; výrobky dietetické pre deti a chorých;
náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné
prostriedky; prostriedky na ničenie buriny a na
hubenie živočíšnych škodcov; antiparazitné látky.
(540)

(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) Johnson & Johnson, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179626
12.2.1998
25.8.2014
25.8.2024
1942-94
25.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
5
5 - Ústna voda s antiseptickými účinkami.

(540) COOL MINT LISTERINE
(732) Johnson & Johnson, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179719
12.2.1998
10.1.2014
10.1.2024
36-94
10.1.1994
5.11.1997
6.5.1998
21
21 - Prostriedky a pomôcky na čistenie, drhnutie,
stieranie a leštenie.

(540) SCOTCH-BRITE
(732) 3M Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 3M Center, 2501 Hudson
Road, St. Paul, Minnesota, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

179857
13.2.1998
26.8.2014
26.8.2024
1949-94
26.8.1994
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5.11.1997
6.5.1998
30
30 - Múka, obilniny a výrobky z nich určené na
ľudskú výživu, ryža, ryža v balíčkoch na varenie,
predvarená alebo dehydrovaná ryža, cestoviny,
cestá na výrobu talianskych cestovín; nátierky na
chlieb, hotové jedlá alebo polotovary, zákusky
a malé občerstvenia obsahujúce najmä uvedené
produkty, môžu tiež obsahovať prísady zemiakov, mäsa, rýb, hydiny, zeleniny, korenín; čaj,
káva, kávové náhradky, kakao, čokoládové nápoje, uvedené výrobky tiež v extrahovanej forme
(tekutej alebo sušenej), ako hotové nápoje, nápoje vo vrecúškach, ako aj nápoje na predaj v automatoch, uvedené produkty tiež vo forme nátierok alebo plniek do pekárskych, cukrárskych výrobkov a cukroviniek, všetko obsahujúce menované produkty; sirupy, sirup z melasy, cukor, med,
omáčky (zahŕňajúce dressingy do šalátov), cukrovinky nie na liečivé účely; zmrzliny, smotanové a ovocné zmrzlinové krémy, potravinársky
ľad, zmrzlinové výrobky, mrazené cukrovinky
a cukrárske výrobky, chlieb, keksy, sušienky, torty, koláče, biskvity, pekárske a cukrárske výrobky, cukrovinky, pralinky, bonbóny, zákusky, čokoláda, čokoládové výrobky, plnky do pekárskych a cukrárskych výrobkov z uvedených produktov, ako aj pochúťky a jedlá na občerstvenie
vyrobené z uvedených produktov.

(540) MINSTRELS
(732) MARS, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, McLean, Virginia, US;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179978
17.3.1998
16.3.2014
16.3.2024
630-94
16.3.1994
10.12.1997
3.6.1998
29, 30
29 - Konzervované, mrazené, sušené alebo upravené ovocie, zelenina a zemiaky; čerstvé, mrazené, konzervované a tepelne upravené mäso, ryby,
hydina a zverina; potraviny z morských produktov; mlieko, mliečne výrobky, maslo, syry, smotana, jogurty, tvaroh, cmar, kefír, mlieko zrážané
syridlom, mliečne nápoje; marmelády, džemy, nakladaná zelenina; jedlé oleje a tuky; polievky;
hotové jedlá obsahujúce proteínové látky ako aditíva do jedál vo forme kúskov, v texturovanej
forme alebo vo forme prášku; plnky alebo zmesi
na prípravu jedál obsahujúce prevažne suroviny
obsiahnuté v triede 29;
plnky do pekárskych a cukrárskych výrobkov
prevažne na báze surovín obsiahnutých v triede
29; nátierky na chlieb prevažne na báze surovín
obsiahnutých v triede 29; hotové jedlá a polotovary prevažne zo surovín obsiahnutých v triede 29.
30 - Múka, obilniny, obilné výrobky určené na
ľudskú spotrebu; ryža, ryža v balíčkoch na varenie, dehydratovaná alebo predvarená ryža; cesto-

244

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky)
viny, cestá na prípravu cestovín; koreniny a sušené bylinky; plnky do pekárskych, cukrárskych
výrobkov prevažne zo surovín obsiahnutých
v triede 30; plnky alebo zmesi na prípravu jedál
obsahujúce najmä suroviny obsiahnuté v triede
30; nátierky na chlieb prevažne na báze surovín
obsiahnutých v triede 30; hotové jedlá a polotovary prevažne zo surovín obsiahnutých v triede 30.

(540) TRACKER
(732) MARS, Inc., McLean, 22101-3883 Virginia, US;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180197
20.4.1998
26.4.2014
26.4.2024
955-94
26.4.1994
14.1.1998
8.7.1998
29, 30, 31, 32
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky,
konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina,
rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné mliečne
výrobky, komponenty pre mliekarenský a nápojový priemysel, jedlé oleje a tuky, potraviny
v konzervách.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky, múka a obilné prípravky, chlieb,
sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, kvasnice, prášky do pečiva,
soľ, horčica, čierne korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie, ľad na chladenie.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina.
32 - Komponenty pre nápojový priemysel, okrem
komponentov patriacich do triedy 29.

(540)

(732) FRUJO, a. s., 691 53 Tvrdonice, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

180329
20.4.1998
26.4.2014
26.4.2024
956-94
26.4.1994
14.1.1998
8.7.1998
29, 32
29 - Marmelády, džemy, ovocné polevy.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy.

(732) FRUJO, a. s., 691 53 Tvrdonice, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180330
20.4.1998
27.4.2014
27.4.2024
959-94
27.4.1994
14.1.1998
8.7.1998
3
3 - Čistiaca pasta na ruky.

(540) MYDAN
(732) TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, Bulharská 40, 917 02 Trnava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180364
20.4.1998
18.8.2014
18.8.2024
1899-94
18.8.1994
14.1.1998
8.7.1998
3
3 - Prípravky na čistenie a leštenie podlahy.

(540) MOP & GLO
(732) Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate Center
IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, NJ 07054,
US;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180416
23.4.1998
20.1.2014
20.1.2024
118-94
20.1.1994
14.1.1998
8.7.1998
30
30 - Chuťové a aromatické prísady a esencie do
jedál a nápojov; korenie, koreniny, príchuti, bylinky, koreniny a príchuti z koreňov a listov, pikantné koreniny a príchuti, ako aj extrakty z korenín a byliniek; zmesi z uvedených produktov;
prísady do jedál; produkty obsahujúce korenie,
koreniny, koreniny z listov a koreňov, chuťové
a aromatické prísady, pikantné koreniny a príchuti, esencie, bylinky alebo zmesi týchto produktov
na použitie pri výrobe jedlých produktov.

(540) SAROMEX
(732) BUSH BOAKE ALLEN LIMITED, Duddery
Hill, Haverhill, Suffolk CB9 8LG, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180417
23.4.1998
20.1.2014
20.1.2024
119-94
20.1.1994
14.1.1998
8.7.1998
3, 30
3 - Éterické oleje, éterické oleje vhodné ako aromatické a chuťové prísady.
30 - Koreniny, esencie, chuťové a aromatické prísady do jedál a nápojov (iné ako éterické oleje);
prísady a zložky jedla.

(540) TRUSIL
(732) BUSH BOAKE ALLEN LIMITED, Duddery
Hill, Haverhill, Suffolk CB9 8LG, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180418
23.4.1998
20.1.2014
20.1.2024
120-94
20.1.1994
14.1.1998
8.7.1998
30
30 - Korenie, koreniny, koreninové extrakty, koreniny a príchuti z koreňov a listov, pikantné koreniny a príchuti, aromatické a chuťové prísady,
esencie do jedál a nápojov (iné ako éterické oleje);
prísady a zložky jedla; koreniny, esencie, chuťové a aromatické prísady do jedál a nápojov (iné
ako éterické oleje); prísady a zložky jedla.

(540) SAROLINE
(732) BUSH BOAKE ALLEN LIMITED, Duddery
Hill, Haverhill, Suffolk CB9 8LG, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

180426
23.4.1998
22.3.2014
22.3.2024
660-94
22.3.1994
14.1.1998
8.7.1998
14
14 - Hodinárske výrobky a iné chronometrické
zariadenia a ich súčasti, najmä náramkové hodinky, vreckové hodinky, budíky, stolové hodiny,
elektrické časomerače, elektronické časomerače,
automobilové časomerače, stopky, ciferníky, hodinové perá a pružiny, sklá do hodín, pásiky a retiazky k hodinám.
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(732) ORIENT WATCH INDUSTRIAL CO., LTD.,
300-18, Sungsoo-Dong 2Ka, Sungdong-ku, Seoul,
KR;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180555
27.4.1998
16.6.2014
16.6.2024
1409-94
16.6.1994
14.1.1998
8.7.1998
25
25 - Odevy, pokrývky hlavy a obuv pre mužov,
ženy a deti.

(540)

(732) Wrangler Apparel Corp., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 3411 Silverside
Road, 201 Baynard Building, Wilmington, Delaware 19810, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180607
14.5.1998
1.8.2014
1.8.2024
1711-94
1.8.1994
4.2.1998
5.8.1998
3
3 - Saponátové, čistiace, leštiace prípravky, kozmetické výrobky.

(540)

(732) TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava,
Bulharská ul. 40, 917 02 Trnava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180693
14.5.1998
22.8.2014
22.8.2024
1912-94
22.8.1994
4.2.1998
5.8.1998
31
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesné produkty a výrobky, najmä osivá, semená a iné kultivačné materiály, obilniny v prírodnom stave;
živé zvieratá; krmivá pre zvieratá, vtáctvo a ryby,
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tiež zahŕňajúce biskvity a pochúťky pre zvieratá,
vtáctvo a ryby; sépiové kosti (pre vtáctvo chované v klietkach), jedlé kosti a tyčinky pre domáce
zvieratá; stelivo a hniezda pre zvieratá; čerstvé
ovocie a zelenina, zemiaky, ako aj prípravky
z týchto produktov používané ako prísady do
krmív.

(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

(732) MARS, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, McLean, Virginia, US;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

180817
11.6.1998
16.2.2014
16.2.2024
386-94
16.2.1994
4.3.1998
9.9.1998
27, 37
27 - Podlahové krytiny, najmä na betónové podlahy, antistatické podlahy a podlahy z PVC.
37 - Maliarske a natieračské práce.

(540) EPOX
(732) EPOX s.r.o., Parková 25/2450, 821 05 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181183
15.7.1998
8.3.2014
8.3.2024
569-94
8.3.1994
8.4.1998
7.10.1998
29
29 - Konzervované jedlé olivy vrátane plniek, kapary, chren, artičoky, papričky, uhorky nakladačky - všetko konzervované výrobky, sušené a varené ovocie, džem a zeleninové konzervy, konzervované potraviny, jedlé oleje a tuky.

(540) FIGARO
(732) B. T. Exportadora de Aceitunas, S. A., Salado 7,
Sevilla, ES;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)

181201
15.7.1998
30.6.2014
30.6.2024
1509-94

30.6.1994
8.4.1998
7.10.1998
29
29 - Konzervované, mrazené, sušené alebo varené ovocie, zelenina a zemiaky; plnky a zmesi na
prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary
a nátierky na chlieb, pozostávajúce najmä z týchto produktov; čerstvé, mrazené alebo konzervované mäso, ryby, hydina a zverina, potraviny
z morských produktov; plnky a zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary a nátierky
na chlieb, pozostávajúce najmä z týchto produktov; polievky; mlieko, mliečne výrobky, najmä
maslo, syry, smotana, jogurty, tvaroh, cmar, kefír, mlieko zrážané syridlom; plnky alebo zmesi
na prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary
a nátierky na chlieb, pozostávajúce najmä z týchto produktov; mliečne nápoje; marmelády, džemy,
nakladaná zelenina; plnky alebo zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary a nátierky
na chlieb, pozostávajúce najmä z týchto produktov.

(540) MARS
(732) MARS INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181963
17.9.1998
27.12.2013
27.12.2023
2379-93
27.12.1993
3.6.1998
2.12.1998
5
5 - Farmaceutické prípravky.

(540) ZARIS
(732) 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road,
St. Paul, Minnesota 55144, US;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181979
17.9.1998
30.5.2014
30.5.2024
1247-94
30.5.1994
3.6.1998
2.12.1998
9, 16, 41, 42
9 - Dátové súbory na magnetických nosičoch,
programové vybavenie (softvér), výpočtová technika.
16 - Dátové súbory na papierových nosičoch.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť, vzdelávacia a výchovná činnosť vrátane rekvalifikácie.
42 - Inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva,
poradenstvo v oblasti stavebníctva, prenájom hardvéru a softvéru.

(540) ÚRS PRAHA, a.s.
(732) ÚRS PRAHA, a. s., Pražská 18, 102 00 Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181990
17.9.1998
18.8.2014
18.8.2024
1902-94
18.8.1994
3.6.1998
2.12.1998
3
3 - Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie.

(540) LYSOL
(732) Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate Center
IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, NJ 07054,
US;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181999
17.9.1998
17.10.2014
17.10.2024
2412-94
17.10.1994
3.6.1998
2.12.1998
32
32 - Nealkoholické nápoje.

(540) STARQUICK
(732) ST. NICOLAUS, a. s., 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Kandlerová Zuzana, JUDr., Liptovský Mikuláš, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

182761
12.11.1998
2.2.2014
2.2.2024
276-94
2.2.1994
5.8.1998
11.2.1999
1, 7, 9, 10, 17, 22, 23, 24, 42
1 - Plastické hmoty ako suroviny, disperzia plastov.
7 - Stroje a zariadenia pre chemický priemysel.
9 - Prístroje a nástroje na použitie v chémii, laboratórne zariadenia.
10 - Dentálne nite.
17 - Umelé vlákna nie na použitie v textilnom
priemysle (technické vlákna, vlákna do kief, metiel a iné).
22 - Umelohmotné vlákna na textilné účely, textilné vlákna.
23 - Umelé vlákna na použitie v textilnom priemysle, nite.
24 - Netkané textílie a výrobky z nich okrem odevov.
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov; chemický
výskum - základný a aplikovaný výskum v oblasti chemických vláken a s tým súvisiacich odborov analytickej a fyzikálnej chémie, chemického
inžinierstva a ekonomiky odboru; chemické analýzy; skúšky materiálov; strojársky výskum; odborné poradenstvo v oblasti chemických vláken,
životného prostredia; projektová činnosť, spracovanie úplných inžiniersko-technologických pod-
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kladov zariadení a technológií pre projektovú činnosť organizácií, štúdie technických projektov.
(540)

(732) Výskumný ústav chemických vlákien, akciová spoločnosť, 059 21 Svit, SK;
(740) Rzymanová Kamila, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

182771
12.11.1998
28.3.2014
28.3.2024
700-94
28.3.1994
5.8.1998
11.2.1999
5
5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke; výrobky dietetické pre deti a chorých;
náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné
prostriedky; prostriedky na ničenie buriny a na hubenie živočíšnych škodcov; antiparazitné látky.

(540)

(732) Johnson & Johnson, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

183105
10.12.1998
24.6.2014
24.6.2024
1463-94
24.6.1994
9.9.1998
12.3.1999
9, 37, 42
9 - Monitorovacie systémy všetkých druhov energií; meracia a regulačná technika (elektrická); riadiace systémy a programovateľné automaty na
riadenie technologických procesov, výrobných
procesov a tepelných zariadení.
37 - Montáž a servis telefónnych ústrední, elektronickej požiarnej signalizácie a zabezpečovacích zariadení; servis a údržba riadiacich systé-
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mov, monitorovacích systémov, meracej a regulačnej techniky; inštalácia monitorovacích a riadiacich systémov a programovateľných automatov na riadenie technologických procesov, výrobných procesov a tepelných zariadení vrátane
ich uvedenia do trvalej prevádzky; montáž meracej a regulačnej techniky.
42 - Poradenské služby v oblasti automatizácie,
merania a regulácie; projektovanie riadiacich systémov a programovateľných automatov na riadenie technologických procesov, výrobných procesov a tepelných zariadení; naprogramovanie riadiacich systémov a programovateľných automatov na riadenie technologických procesov, výrobných procesov a tepelných zariadení; projektovanie monitorovacích systémov všetkých druhov energií; naprogramovanie monitorovacích systémov všetkých druhov energií; projektovanie
meracej a regulačnej techniky; automatizácia meracích a vyhodnocovacích prác; projektovanie telefónnych ústrední, elektronickej požiarnej signalizácie a zabezpečovacích zariadení.

(540)

(591) sivá, červená, čierna
(732) ProCS, s. r. o., Kráľovská 8/824, 927 01 Šaľa, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

184052
27.1.1999
29.7.2014
29.7.2024
1708-94
29.7.1994
6.5.1998
13.4.1999
3
3 - Pracie prostriedky a prostriedky na plákanie
bielizne (avivážne prostriedky); prostriedky na
čistenie, odstraňovanie škvŕn a oplachovanie riadu; prostriedky na zmäkčovanie vody.

(540) DOSIA
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

186557
13.8.1999
16.6.2014
16.6.2024
1410-94
16.6.1994
7.5.1999
8.11.1999
25
25 - Odevy, pokrývky hlavy a obuv pre mužov,
ženy a deti.

(732) WRANGLER APPAREL CORP., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Concord
Plaza, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186914
20.9.1999
16.6.2014
16.6.2024
1411-94
16.6.1994
11.6.1999
10.12.1999
25
25 - Odevy, pokrývky hlavy a obuv pre mužov,
ženy a deti.

(540) BRITTANIA
(732) WRANGLER APPAREL CORP., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Concord
Plaza, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

206458
9.7.2004
6.2.2014
6.2.2024
332-2004
6.2.2004
6.4.2004
5.10.2004
5, 29, 30
5 - Vitamíny, rastlinné výťažky, vitamínové a/alebo minerálne prípravky a látky, doplnky potravy
s obsahom vitamínov, hlavne vo forme práškov,
toboliek, tabletiek, dražé, piluliek a cukríkov (všetko na lekárske účely).
29 - Potravinové doplnky a prísady do potravín
zaradené v tejto triede včítane doplnkov obsahujúcich vitamíny, rastlinné výťažky, minerály, proteíny, stopové prvky, tuky a uhľohydráty.
30 - Potravinové doplnky a prísady do potravín
zaradené v tejto triede včítane doplnkov obsahujúcich vitamíny, rastlinné výťažky, minerály, proteíny, stopové prvky, tuky a uhľohydráty.

(540) ZINAVIT
(732) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

206721
6.8.2004
10.11.2013
10.11.2023
3295-2003
10.11.2003
4.5.2004
3.11.2004
30
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(511) 30 - Čokoláda, plnená čokoláda, cukríky, cukrovinky, cukrovinky plnené čokoládou, pralinky,
čokoládové nápoje, mliečne čokoládové nápoje,
zmrzliny obsahujúce čokoládu a ostatné výrobky
obsahujúce čokoládu zahrnuté do tejto triedy.
(540) Ornella
(732) ChocoSuc Partner, s.r.o., Cukrovarská 502, 075 01
Trebišov, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

206722
6.8.2004
10.11.2013
10.11.2023
3296-2003
10.11.2003
4.5.2004
3.11.2004
30
30 - Čokoláda, plnená čokoláda, cukríky, cukrovinky, cukrovinky plnené čokoládou, pralinky,
čokoládové nápoje, mliečne čokoládové nápoje,
zmrzliny obsahujúce čokoládu a ostatné výrobky
obsahujúce čokoládu zahrnuté do tejto triedy.

(540) Amandee
(732) ChocoSuc Partner, s.r.o., Cukrovarská 502, 075 01
Trebišov, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

206723
6.8.2004
10.11.2013
10.11.2023
3298-2003
10.11.2003
4.5.2004
3.11.2004
30
30 - Čokoláda, plnená čokoláda, cukríky, cukrovinky, cukrovinky plnené čokoládou, pralinky,
čokoládové nápoje, mliečne čokoládové nápoje,
zmrzliny obsahujúce čokoládu a ostatné výrobky
obsahujúce čokoládu zahrnuté do tejto triedy.

(540) Riviera
(732) ChocoSuc Partner, s.r.o., Cukrovarská 502, 075 01
Trebišov, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

207016
13.9.2004
7.4.2014
7.4.2024
1148-2004
7.4.2004
8.6.2004
1.12.2004
30
30 - Čokoláda, plnená čokoláda, cukríky, cukrovinky, cukrovinky plnené čokoládou, pralinky,
čokoládové nápoje, zmrzliny obsahujúce čokoládu a ostatné výrobky obsahujúce čokoládu zahrnuté do tejto triedy.

(540) Tasinea
(732) ChocoSuc Partner, s.r.o., Cukrovarská 502, 075 01
Trebišov, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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207449
14.10.2004
19.5.2013
19.5.2023
1281-2003
19.5.2003
7.7.2004
3.1.2005
1
1 - Spojivá do betónov, chemické prípravky do
betónov, prísady do betónov, výrobky na konzervovanie cementov, prísady do mált, odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese,
chemické prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva, syntetické živice, pigmenty ako chemické
prípravky používané pri výrobe betónov, cementov a mált.

(540) BERAFLUID
(732) BetónRacio, s. r. o., Skladová 2, 917 00 Trnava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

207451
14.10.2004
19.5.2013
19.5.2023
1283-2003
19.5.2003
7.7.2004
3.1.2005
1
1 - Spojivá do betónov, chemické prípravky do
betónov, prísady do betónov, výrobky na konzervovanie cementov, prísady do mált, odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese,
chemické prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva, syntetické živice, pigmenty ako chemické
prípravky používané pri výrobe betónov, cementov a mált.

(540) BERATARD
(732) BetónRacio, s. r. o., Skladová 2, 917 00 Trnava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

207452
14.10.2004
19.5.2013
19.5.2023
1284-2003
19.5.2003
7.7.2004
3.1.2005
1
1 - Spojivá do betónov, chemické prípravky do
betónov, prísady do betónov, výrobky na konzervovanie cementov, prísady do mált, odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese,
chemické prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva, syntetické živice, pigmenty ako chemické
prípravky používané pri výrobe betónov, cementov a mált.

(540) BERAPOR
(732) BetónRacio, s. r. o., Skladová 2, 917 00 Trnava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

250

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

207453
14.10.2004
19.5.2013
19.5.2023
1285-2003
19.5.2003
7.7.2004
3.1.2005
1
1 - Spojivá do betónov, chemické prípravky do
betónov, prísady do betónov, výrobky na konzervovanie cementov, prísady do mált, odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese,
chemické prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva, syntetické živice, pigmenty ako chemické
prípravky používané pri výrobe betónov, cementov a mált.

(540) BERADUR
(732) BetónRacio, s. r. o., Skladová 2, 917 00 Trnava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

207454
14.10.2004
19.5.2013
19.5.2023
1286-2003
19.5.2003
7.7.2004
3.1.2005
1
1 - Spojivá do betónov, chemické prípravky do
betónov, prísady do betónov, výrobky na konzervovanie cementov, prísady do mált, odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese,
chemické prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva, syntetické živice, pigmenty ako chemické
prípravky používané pri výrobe betónov, cementov a mált.

(540) BERALITH
(732) BetónRacio, s. r. o., Skladová 2, 917 00 Trnava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

207455
14.10.2004
19.5.2013
19.5.2023
1287-2003
19.5.2003
7.7.2004
3.1.2005
1
1 - Spojivá do betónov, chemické prípravky do
betónov, prísady do betónov, výrobky na konzervovanie cementov, prísady do mált, odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese,
chemické prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva, syntetické živice, pigmenty ako chemické
prípravky používané pri výrobe betónov, cementov a mált.

(540) BERAMENT
(732) BetónRacio, s. r. o., Skladová 2, 917 00 Trnava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

207739
9.11.2004
15.7.2013
15.7.2023
1993-2003
15.7.2003
3.8.2004
4.2.2005
7
7 - Ložiská, vložky a puzdrá ložísk strojov.

(732) KAJOmetal s. r. o., M. R. Štefánika 2270, 026 01
Dolný Kubín, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208426
12.1.2005
18.11.2013
18.11.2023
3332-2003
18.11.2003
5.10.2004
1.4.2005
29, 30
29 - Sušené vaječné produkty, prípravky nahrádzajúce vajcia a vaječné produkty.
30 - Potravinárske zmesi na prípravu pekárskych
a cukrárskych výrobkov, prípravky
a požívatiny na báze múčnych, sójových a škrobárenských produktov.

(540) VAJAMYL
(732) HIAMARSO, spol. s r.o., Gábora Steinera 1946/17,
917 02 Trnava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208492
8.2.2005
9.10.2013
9.10.2023
2893-2003
9.10.2003
3.11.2004
5.5.2005
36, 37
36 - Prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností.
37 - Príprava a výstavba nehnuteľného majetku.

(540) PROLOGIS
(732) ProLogis, a Maryland real estate investment trust,
4545 Airport Way, 80239 Denver, Colorado, US;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

208563
8.2.2005
19.11.2013
19.11.2023
3390-2003
19.11.2003
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(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

3.11.2004
5.5.2005
5
5 - Farmaceutické prípravky.
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(540)

(591) modrá
(732) V.O.Č. SLOVAKIA, s. r. o., Školská 23, 040 11
Košice, SK;
(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)
(540)

208917
4.3.2005
10.11.2013
10.11.2023
3288-2003
10.11.2003
1.12.2004
2.6.2005
37
37 - Stavebná činnosť; stavebný dozor.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209101
7.4.2005
8.1.2014
8.1.2024
66-2004
8.1.2004
3.1.2005
1.7.2005
29, 35
29 - Jedlé oleje a tuky; čerstvé, mrazené, spracované, konzervované a tepelne upravené mäso,
ryby, hydina a zverina; hotové jedlá z mäsa; mäsové výťažky; potravinové polotovary vyrobené
zo zeleniny, mäsa a rýb.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja uvedených tovarov; maloobchodné služby s uvedenými
tovarmi; reklamná činnosť.

(540)

(591) červená, biela
(732) KAMIT, s. r. o., Bellova 696, 031 01 Liptovský
Mikuláš, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209066
7.4.2005
24.11.2013
24.11.2023
3427-2003
24.11.2003
3.1.2005
1.7.2005
41
41 - Prevádzkovanie lotérií a stávkových hier.

(540) MOBIL LOTO
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209087
7.4.2005
23.12.2013
23.12.2023
3752-2003
23.12.2003
3.1.2005
1.7.2005
16
16 - Časopisy; periodická a neperiodická tlač.

(732) MECOM GROUP s. r. o., Poľná 4, 066 01 Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209102
7.4.2005
9.1.2014
9.1.2024
69-2004
9.1.2004
3.1.2005
1.7.2005
41
41 - Vzdelávanie; výchovná a školiaca činnosť;
vydavateľstvo a nakladateľstvo odborných tlačovín, kníh, príručiek a učebných textov vrátane
audiovizuálnych nosičov; konzultačná, informačná
a poradenská činnosť v oblasti vzdelávania; agentúrna a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výučby a vzdelávania.

(540)

(591) oranžová
(732) Rau Ladislav, Ing./Mentis, Pečnianska 3, 851 01
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209103
7.4.2005
9.1.2014
9.1.2024
70-2004
9.1.2004
3.1.2005
1.7.2005
41
41 - Vzdelávanie; výchovná a školiaca činnosť;
vydavateľstvo a nakladateľstvo odborných tlačovín, kníh, príručiek a učebných textov vrátane
audiovizuálnych nosičov; konzultačná, informačná
a poradenská činnosť v oblasti vzdelávania; agentúrna a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výučby a vzdelávania.

21 - Drobné spomienkové predmety s výnimkou
predmetov z drahých kovov (vázičky, cukorničky, koreničky, dózy, nádoby na pitie, misky, porcelánové a sklenené ozdoby, labutienky, dekorácie).
25 - Drobné spomienkové predmety (čiapky, šály,
šiltovky, tričká).
36 - Finančný lízing, faktoring a forfaiting.
37 - Pranie alebo čistenie bielizne, oprava a údržba vodoinštalácie, vodoinštalačné práce, opravy
a údržba, čistenie zariadení na čerpanie prírodných liečivých zdrojov, bazénov.
39 - Nepravidelná autobusová doprava, sprostredkovanie prepravy, zabezpečenie dopravy, sprevádzanie turistov.
40 - Výroba tepelnej energie a teplej vody.
41 - Informácie o možnostiach rekreácie, rozptýlenia, zábavy, výchovy a vzdelávaní; sprostredkovanie kultúrnych a športových podujatí.
42 - Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti
hardvéru a softvéru, chemické analýzy, kontrola
kvality prírodných liečivých zdrojov.
43 - Hotelierske služby, poskytovanie prechodného ubytovania, rezervácie prechodného ubytovania, rezervácie hotelov a penziónov, prevádzkovanie hotelového ubytovania, turistické ubytovne, sprostredkovanie prechodného ubytovania
a stravovania, poskytovanie stravy a nápojov,
reštaurácie, bufety, jedálne a kaviarne, prenájom
prednáškových miestností.
44 - Verejné kúpele, sanatóriá a zotavovne, zdravotnícka starostlivosť, komplexná kúpeľná starostlivosť, poskytovanie ambulantných služieb,
doplnkové zdravotnícke služby, ako zubolekárske, kozmetické, osobitné vyšetrenia a kondičné
cvičenia, fyzioterapia, balneoterapia a rehabilitácia, aromaterapeutické služby, ošetrovateľské služby, parné kúpele, masáže, prevádzkovanie termálneho kúpaliska a plaveckého bazénu na liečebné účely, záhradnícke a záhradkárske služby.

(540)

(732) Rau Ladislav, Ing./Mentis, Pečnianska 3, 851 01
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

209156
8.4.2005
6.11.2013
6.11.2023
3258-2003
6.11.2003
3.1.2005
1.7.2005
3, 5, 6, 10, 16, 18, 20, 21, 25, 36, 37, 39, 40, 41,
42, 43, 44
(511) 3 - Kozmetické prípravky, esenciálne a éterické
oleje, éterické esencie, kozmetické prípravky do
kúpeľa, kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné účely, toaletné prípravky, vlasové vody, dezodoranty na osobnú potrebu, kolínske a toaletné
vody, šampóny, mydlá.
5 - Liečivé prípravky do kúpeľa, liečivé kúpeľové soli, bahno na kúpele, medicínske bahno, prípravky do perličkových kúpeľov, masti na farmaceutické a lekárske účely, minerálne vody na
liečenie, oleje na lekárske použitie, minerálne soli, vitamínové prípravky, prípravky na osvieženie
vzduchu, ovínadlá.
6 - Drobné spomienkové predmety z obyčajných
kovov a ich zliatin.
10 - Bandáže, zariadenia na cvičenie na lekárske
účely, fyzioterapeutické zariadenia, masážne prístroje.
16 - Drobné spomienkové predmety (diáre, bloky,
ceruzky, perá, pohľadnice, kalendáre, prospekty,
tlačoviny, publikácie).
18 - Drobné spomienkové predmety z kože a z imitácie kože (prívesky, náramky, kľúčenky, puzdrá,
obaly, peňaženky, kabelky, kufríky, tašky).
20 - Drobné spomienkové predmety z dreva, vosku, sadry alebo plastu (dekoratívne predmety
a ozdoby, nástenné ozdoby, figuríny a sošky, umelecké diela).

(540)

(732) Liečebné termálne kúpele, a. s., Sklené Teplice 100,
966 03 Sklené Teplice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209161
8.4.2005
10.11.2013
10.11.2023
3299-2003
10.11.2003
3.1.2005
1.7.2005
35, 39
35 - Maloobchodné služby so stavebnými materiálmi.
39 - Cestná nákladná doprava.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky)
(540)

(540)

(732) PV Žilina, s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina,
SK;
(740) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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209207
8.4.2005
12.12.2013
12.12.2023
3634-2003
12.12.2003
3.1.2005
1.7.2005
24, 25, 35
24 - Textílie, tkaniny, látky na textilné využitie,
látkové značky, bavlnené textílie, plátenná bielizeň, posteľná a stolová bielizeň, látky s imitáciou
kože, cestovné prikrývky, čalúnnické látky, dverové závesy, gáza, závoj, látky z hodvábu, hrubé
plátno, jutová látka, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, moleskin ako textília, sieťky proti
moskytom, poťahy na nábytok, netkané textílie,
obliečky na matrace, obliečky na podušky, obliečky na vankúše, textilné obrúsky, obrusy nie
papierové, plachty, pleteniny, prikrývky, textilné
podšívky, posteľné pokrývky a prikrývky, textilné tapety, textílie na obuv, umývacie rukavice,
utierky na riad, textilné utierky, obrúsky, vlajky
s výnimkou papierových, textilné vreckovky, záclonky, zástavy s výnimkou papierových, textilné
alebo umelohmotné závesy.
25 - Odevy, oblečenie, obuv, detská obuv, vysoká obuv, celé topánky, pracovná obuv, bielizeň,
bundy, boa, body, cyklistické oblečenie, cylindre,
čelenky, čiapky, chrániče uší ako pokrývka hlavy, detská výbavička, textilné detské plienky, goliere, kabáty, klobúky, kombiné, kombinézy ako
oblečenie, konfekcia, korzety, kostýmy, obleky,
košele, kožušiny ako oblečenie, krátke kabátiky,
peleríny, krátke kabáty s kapucňou, krátke nohavice jazdecké alebo spodné, kravaty, kúpacie
plášte, manžety ako časti odevov, náprsenky, nohavice, opasky, pančuchy, pančuškové nohavice,
pánske spodky, papuče, plášte, plavky, plážová
obuv, plážové oblečenie, pleteniny ako oblečenie, podprsenky, pokrývky hlavy, ponožky, pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, rukavice, saká,
spodničky, sukne, šály, šaty, šatky, šerpy, tielka,
tričká, vesty, uniformy, vrchné ošatenie, zástery,
závoje, zvrchníky, župany, gymnastické dresy,
maškarné kostýmy, šilty na pokrývky hlavy, celé
topánky, galoše.
35 - Maloobchodné služby v oblasti odevov, obuvi, textilných výrobkov, galantérie, ozdôb a doplnkov pre textil, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, poradenstvo v obchodnej
činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, aranžovanie výkladov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, predvádzanie tovaru, reklama, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s textilným tovarom, obuvou a odevmi.

(732) LUSA, spol. s r. o., Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209283
29.4.2005
9.12.2013
9.12.2023
3589-2003
9.12.2003
3.1.2005
1.7.2005
9, 12, 28
9 - Lodné manévrovacie hydraulické systémy,
lodné riadiace elektronické systémy, lodné diaľkové riadenie, elektronicky riadené hydraulické
systémy; hlavné rozvodné dosky (panely) elektronického riadenia, okuliare, okuláre, slnečné clony, puzdrá na okuliare, retiazky na okuliare, šnúrky na okuliare, rámy na okuliare, okuliarové sklá,
slnečné okuliare, ochranné okuliare, ochranné prilby.
12 - Vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vo
vzduchu alebo vo vode; jachty.
28 - Hry a predmety na hranie; telocvičné a športové potreby, lyže, vodné lyže, snowboardy, surfy, plávacie dosky (sailboardy), lyžiarske palice.

(540) WALLY
(732) WALLY YACHTS S.A., 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, LU;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209402
9.5.2005
16.1.2014
16.1.2024
110-2004
16.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
41
41 - Vedenie seminárov, prednášok a kurzov, týkajúcich sa chudnutia, kontroly váhy, výživy a fitnes.

(540) WEIGHT WATCHERS
(732) Weight Watchers International, Inc., 675 Avenue
of the Americas, New York, New York 10010, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

209406
9.5.2005
20.1.2014
20.1.2024
137-2004
20.1.2004
4.2.2005
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(450) 4.8.2005
8 (511) 40
(511) 40 - Tlač, tlačenie, ofsetové tlačenie, ofsetová tlač,
serigrafia, sieťotlač.
(540)

(591) modrá
(732) Kubík Ondrej, Rabčice 355, 029 45 Rabčice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209423
9.5.2005
26.1.2014
26.1.2024
185-2004
26.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
7, 9, 12, 42
7 - Výfuky pre motorové vozidlá
9 - Prístroje a nástroje navigačné, prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu, elektronické, optické, signalizačné, záchranné a kontrolné prístroje a nástroje do dopravných prostriedkov, meracie a elektronické riadiace prístroje a nástroje do dopravných prostriedkov, automatické riadenie dopravných prostriedkov, prístroje a nástroje na prenos povelov, elektrické
a elektronické riadiace panely, snímače na spracovanie údajov, automatické časové spínače, softvér pre motorové vozidlá, pamäte, pamäťové záznamy vrátane periférneho zariadenia, magnetické a optické nosiče údajov v dopravných prostriedkoch, diaľkové ovládače a ostatné prídavné
prístrojové vybavenie do motorových vozidiel
zaradené do tejto triedy.
12 - Automobilové reťaze, stierače, tlmiče, osvetľovacie prístroje, volanty, tlmiče nárazu, kolesádisky ako súčasť vozidiel, pneumatiky, poťahy
na sedadlá vozidiel, poťahy na volant, autodoplnky hlavne výrobky zlepšujúce vzhľad a funkčnosť vozidiel ako ochranné a ozdobné kryty kolies, uzávery palivových nádrží, stierače okien
a ich súčasti, slnečné clony, hlavice riadiacich
pák, kryty a nášlapky na pedále, zabezpečovacie
zariadenia proti odcudzeniu motorových vozidiel.
42 - Tvorba softvéru pre motorové vozidlá, inštalácia softvéru do automobilov.

(540)

(732) ZAMCAN.SK, s. r. o., M. R. Štefánika 11, 940 01
Nové Zámky, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209428
9.5.2005
9.2.2014
9.2.2024
335-2004
9.2.2004
4.2.2005
4.8.2005
31
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesné produkty a výrobky, semená a osivá, všetko patriace
do tejto triedy; živé zvieratá, vtáky a ryby; krmivá a potrava pre zvieratá, vtáky a pre ryby a prípravky patriace do tejto triedy na použitie ako
prísady do potravy a krmív; slad; sépiové kosti;
jedlé kosti, tyčinky a predmety na žutie pre zvieratá chované pre potešenie; stelivo pre zvieratá;
mlieko pre mačky; čerstvé ovocie a čerstvá zelenina a prípravky z týchto produktov na použitie
ako prísady do potravy a krmív.

(540) DENTA STIX
(732) Mars, Incorporated, McLean 22101, Virginia, US;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209472
9.5.2005
11.3.2014
11.3.2024
772-2004
11.3.2004
198821
4.12.2003
CZ
4.2.2005
4.8.2005
30
30 - Koreniny.

(540) AROMAPACK
(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209497
9.5.2005
11.8.2013
11.8.2023
2264-2003
11.8.2003
4.2.2005
4.8.2005
35, 41, 44
35 - Reklamná činnosť v zdravotníctve.
41 - Organizovanie a vedenie odborných podujatí, seminárov, konferencií v oblasti zdravotníctva,
vydávanie odborných kníh, periodických a neperiodických publikácii v oblasti zdravotníctva.
44 - Zdravotnícka starostlivosť, poradenstvo v oblasti zdravotníctva.

(540) ALPHA MEDICAL
(732) Alpha medical, a.s., Červenej armády 25, 036 01
Martin, SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209500
9.5.2005
25.9.2013
25.9.2023
2701-2003
25.9.2003
4.2.2005
4.8.2005
5, 29, 30, 32
5 - Výrobky dietetické pre deti a chorých, chemické na lekárske účely, liečebná kozmetika na
báze prírodných látok, liečebné kúpeľné výrobky, liečebné prípravky do kúpeľov, liečivé rastliny a výrobky z nich, vitamínové prípravky, vína
medicinálne, multivitamíny, multiminerály, zmesi uvedených látok a prípravkov, prísady do jedla
dietetické, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny s liečivými účinkami, energeticko-výživné požívatiny na liečebné účely.
29 - Želatíny na potravinárske účely.
30 - Potraviny s vysokým obsahom vitamínov
a minerálov vyrobené s cieľom doplniť bežnú
stravu konzumenta, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť zdravie konzumenta, patriace do tejto triedy,
prípravky určené na ochranu a regeneráciu kĺbov
a pohybového ústrojenstva.
32 - Dietetické nápoje a nápoje light, posilňujúce
a povzbudzujúce nápoje.

(540) GelActiv Osteokomplex
(732) RENUTO (Overseas) LIMITED, Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, flat/Office
102, Nikosia, CY;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

36 - Finančné plánovanie, finančné konzultačné
služby, služby finančného manažmentu a služby
v oblasti finančného riadenia, poskytovanie finančných informácií, finančné poradenstvo, finančné a ekonomické rozbory tvorby zisku, sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja a prenájmu nehnuteľností, služby spojené s neinvestičnou činnosťou v oblasti nehnuteľností.
42 - Právne služby.
(540)

(591) modrá, čierna
(732) SALLEM PARTNERS s. r. o., Grösslingova 45,
811 09 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209520
9.5.2005
28.11.2013
28.11.2023
3494-2003
28.11.2003
4.2.2005
4.8.2005
5
5 - Farmaceutické prípravky.

(540) AZAPRINE
(732) Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70
Opava - Komárov, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
209524
9.5.2005
5.12.2013
5.12.2023
3564-2003
5.12.2003
4.2.2005
4.8.2005
35, 36, 42
35 - Obchodné alebo podnikateľské poradenstvo,
poskytovanie obchodných informácií, obchodný
alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, príprava daní, plánovanie a konzultačné služby, účtovné služby,
konzultačné služby v oblasti manažmentu, služby
v súvislosti s prieskumom trhu.
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209548
9.5.2005
23.12.2013
23.12.2023
3741-2003
23.12.2003
4.2.2005
4.8.2005
24, 25, 40
24 - Bavlnené textílie, látky na bielizeň, látky
z hodvábu, látky vlnené, lôžkoviny, posteľná bielizeň, posteľné pokrývky a prikrývky, textílie,
textilné obrúsky, obrusy (s výnimkou papierových,
pleteniny, látky), tkaniny, látky na textilné využitie.
25 - Baretky, bielizeň, body (bielizeň), bundy,
cyklistické oblečenie, čelenky, čiapky, detská výbavička, gamaše (vysoké), goliere, kabáty, kapucne, kombiné, kombinézy (oblečenie), korzety, košele, nohavice, oblečenie, odevy, pančuchy, pančuškové nohavice, peleríny, plášte, plavky, pleteniny (oblečenie), pletiarsky tovar, podprsenky,
ponožky, pulóvre, pyžamá, rukavice, saká, bundy, spodničky, bundy, svetre, šály, šatky, šaty, tielka, tričká, vesty, zástery, závoje, zvrchníky, župany.
40 - Dámske krajčírstvo, šitie, údržba látok, pánske krajčírstvo, prešívanie, strihanie látok (strihová služba), úprava a spracovanie textílií.

(540)

(732) Grečková Lea, Mgr., Tatranská 65/324, 053 11
Smižany, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

209554
9.5.2005
20.1.2014
20.1.2024
138-2004
20.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
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8 (511) 29
(511) 29 - Mlieko a mliečne výrobky, najmä všetky
druhy mliečnych kvasených výrobkov vrátane jogurtov, všetky druhy tvarohov.
(540)

(732) OLMA, a. s., Pavelkova 18, 772 11 Olomouc, CZ;
(740) Žovicová Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209574
9.5.2005
30.1.2014
30.1.2024
228-2004
30.1.2004
78/297223
8.9.2003
US
4.2.2005
4.8.2005
9
9 - Farebné tlačové systémy, najmä počítačový
softvér, firmvér, hardvér, periférie a ich doplnky.

(540) IMAGERET
(732) HEWLETT - PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L. P., Texas Limited Partnership,
20555 State Highway 249, Houston, Texas 77070,
US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209575
9.5.2005
30.1.2014
30.1.2024
229-2004
30.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
1, 9
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu a fotografiu;
umelé živice v nespracovanom stave, plastické
hmoty v nespracovanom stave; prípravky na kalenie a zváranie kovov; lepidlá a spojivá používané v priemysle.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické,
signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné,
vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie
a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; počítačový softvér, počítačový firmvér; predajné automaty a mechanizmy pre prístroje uvádzané do činnosti vhodením mince; registračné
pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; hasiace prístroje.

(540) LIGHTSCRIBE
(732) HEWLETT - PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L. P., Texas Limited Partnership,
20555 State Highway 249, Houston, Texas 77070,
US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209580
9.5.2005
30.1.2014
30.1.2024
241-2004
30.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
35, 36, 38, 39, 41, 42, 45
35 - Reklamné agentúry, dražby, hospodárske,
ekonomické predpovede, informácie v počítačových súboroch (vyhľadávanie pre zákazníkov),
obchodné alebo podnikateľské informácie, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov), zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, podpora predaja (pre tretie
osoby), poradenstvo v obchodnej činnosti, zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby, predvádzanie tovaru, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, obchodný prieskum, reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti,
rozširovanie reklamných oznamov, uverejňovanie reklamných textov, rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov, psychologické testovanie s cieľom výberu, spracovanie textov, vedenie kartoték v počítači, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, zbieranie údajov do
počítačových databáz, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Finančné informácie, realitné kancelárie.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie,
počítačová komunikácia, komunikácia pomocou
počítačových terminálov, posielanie správ, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského
prístupu do svetovej počítačovej siete, prenos
správ a obrazových informácií pomocou počítača, výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
39 - Prenájom vozidiel, rezervácia miesteniek na
cestovanie.
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, on-line poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí, prekladateľské služby, informácie o možnostiach rekreácie, služby pre oddych a rekreáciu,
organizovanie vedomostných a zábavných súťaží, zverejňovanie textov, okrem reklamných.
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42 - Aktualizovanie počítačových programov,
hosťovanie na počítačových stránkach (Web stránkach), inštalácia počítačových programov, licencie práv duševného vlastníctva, návrh počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, aktualizácia počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, návrh počítačových systémov, poradenské služby v oblasti počítačového
hardvéru, prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov, prieskum
v oblasti využitia počítačov, servis počítačových
programov, tvorba softvéru, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (Web stránok) pre
zákazníkov.
45 - Zoznamovacie služby.

tovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete,
prenos správ a obrazových informácií pomocou
počítača, výzvy (rádiom, telefónom alebo inými
elektronickými komunikačnými prostriedkami).
39 - Prenájom vozidiel, rezervácia miesteniek na
cestovanie.
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, on-line poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí, prekladateľské služby, informácie o možnostiach rekreácie, služby pre oddych a rekreáciu,
organizovanie vedomostných a zábavných súťaží, zverejňovanie textov, okrem reklamných.
42 - Aktualizovanie počítačových programov,
hosťovanie na počítačových stránkach (Web stránkach), inštalácia počítačových programov, licencie práv duševného vlastníctva, návrh počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, aktualizácia počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, návrh počítačových systémov, poradenské služby v oblasti počítačového
hardvéru, prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov, prieskum v oblasti využitia počítačov, servis
počítačových programov, tvorba softvéru, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (Web
stránok) pre zákazníkov.
45 - Zoznamovacie služby.

(540)

(591) červená, čierna, sivá
(732) Zoznam, s. r. o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209581
9.5.2005
30.1.2014
30.1.2024
242-2004
30.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
35, 36, 38, 39, 41, 42, 45
35 - Reklamné agentúry, dražby, hospodárske,
ekonomické predpovede, informácie v počítačových súboroch (vyhľadávanie pre zákazníkov),
obchodné alebo podnikateľské informácie, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov), zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, podpora predaja (pre tretie
osoby), poradenstvo v obchodnej činnosti, zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby, predvádzanie tovaru, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, obchodný prieskum, reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti,
rozširovanie reklamných oznamov, uverejňovanie reklamných textov, rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov, psychologické testovanie s cieľom výberu, spracovanie textov, vedenie kartoték v počítači, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, zbieranie údajov do
počítačových databáz, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Finančné informácie, realitné kancelárie.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie,
počítačová komunikácia, komunikácia pomocou
počítačových terminálov, posielanie správ, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do sve-
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(540)

(591) červená, čierna, sivá
(732) Zoznam, s. r. o., Viedenská cesta 3-7, 851 01
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209612
9.5.2005
23.2.2014
23.2.2024
558-2004
23.2.2004
4.2.2005
4.8.2005
35, 40, 41, 42
35 - Maloobchodné služby s darčekovými predmetmi, výrobkami tradičných remesiel, ľudovými krojmi, výrobkami ľudového umenia, úžitkového umenia, ručne pletenými odevmi, remeselníckymi nástrojmi, remeselníckymi potrebami
a materiálmi, publikáciami a časopismi, starožitnými predmetmi z oblasti ľudovej kultúry; odborné obchodné poradenstvo; sprostredkovanie
obchodu s tovarmi; reklamná činnosť, marketing.
40 - Konzultačné, sprostredkovateľské a informačné služby týkajúce sa zhotovovania keramiky/keramikárstvo, tkania, vyšívania, čipkárstva,
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modrotlače, pletenia z prírodných materiálov, košikárstva, drotárstva, šitia ľudových krojov, drevorezby, remeselného spracovania dreva, remeselného spracovania kovu, zdobenia kraslíc, maľby na skle, zhotovovania krojových bábik, zhotovovania ľudových hudobných nástrojov, zhotovovania výrobkov z kože, zhotovovania výrobkov z vlny.
41 - Vzdelávanie, organizovanie záujmových kurzov, organizovanie kultúrnych a vzdelávacích
podujatí, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely,
konferencií, školení, zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry a vzdelávania,
poskytovanie klubových služieb, vydavateľská
a nakladateľská činnosť, tvorba audiovizuálnych
programov, tvorba videofilmov.

(511) 6 - Kovové potrubia, kovové vystužovacie materiály na potrubie.
11 - Regulačné bezpečnostné zariadenia, klimatizačné filtre, klimatizačné zariadenia, ohrievače
vzduchu a vody, výmenníky tepla s výnimkou
výmenníkov ako častí strojov, vetracie zariadenia, ventilátory a ich príslušenstvo ako súčasť
klimatizačných zariadení.
17 - Zvukovoizolačné materiály, nekovové hadice, nekovové spojky na potrubie, nekovové výstuže na potrubie.
(540) SEMIVENT
(732) UNIVENT CZ s.r.o., Boleslavova 15/53, 140 00
Praha, CZ;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;

(540)

(732) Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209693
9.6.2005
31.12.2013
31.12.2023
3796-2003
31.12.2003
4.3.2005
8.9.2005
9
9 - Prázdne optické pamäťové médiá, najmä magnetické optické disky, mini disky s možnosťou
záznamu, kompaktné disky s možnosťou záznamu a prepisu a digitálne univerzálne disky s možnosťou záznamu a prepisu, floppy-disky (diskety), CD-ROM, pamäťové jednotky dát, pohony
diskov, zariadenie na čítanie dát, pamäť dát a čítacie zariadenie, videodisky, disky na nahrávanie
zvuku, videokompaktné disky.

(540)

(732) PRINCO CORP., No. 6, Creation 4th Rd., Hsinchu
Science Park, Hsinchu, TW;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

209697
9.6.2005
7.1.2014
7.1.2024
40-2004
7.1.2004
4.3.2005
8.9.2005
6, 11, 17

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209698
9.6.2005
7.1.2014
7.1.2024
41-2004
7.1.2004
4.3.2005
8.9.2005
6, 11, 17
6 - Kovové potrubia, kovové vystužovacie materiály na potrubie.
11 - Regulačné bezpečnostné zariadenia, klimatizačné filtre, klimatizačné zariadenia, ohrievače
vzduchu a vody, výmenníky tepla s výnimkou
výmenníkov ako častí strojov, vetracie zariadenia, ventilátory a ich príslušenstvo ako súčasť klimatizačných zariadení.
17 - Zvukovoizolačné materiály, nekovové hadice, nekovové spojky na potrubie, nekovové výstuže na potrubie.

(540) KOMBIVENT
(732) UNIVENT CZ s.r.o., Boleslavova 15/53, 140 00
Praha, CZ;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209699
9.6.2005
7.1.2014
7.1.2024
42-2004
7.1.2004
4.3.2005
8.9.2005
6, 11, 17
6 - Kovové potrubia, kovové vystužovacie materiály na potrubie.
11 - Regulačné bezpečnostné zariadenia, klimatizačné filtre, klimatizačné zariadenia, ohrievače
vzduchu a vody, výmenníky tepla s výnimkou
výmenníkov ako častí strojov, vetracie zariadenia, ventilátory a ich príslušenstvo ako súčasť
klimatizačných zariadení.
17 - Zvukovoizolačné materiály, nekovové hadice, nekovové spojky na potrubie, nekovové výstuže na potrubie.

(540) GREYVENT
(732) UNIVENT CZ s.r.o., Boleslavova 15/53, 140 00
Praha, CZ;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209700
9.6.2005
7.1.2014
7.1.2024
43-2004
7.1.2004
4.3.2005
8.9.2005
6, 11, 17
6 - Kovové potrubia, kovové vystužovacie materiály na potrubie.
11 - Regulačné bezpečnostné zariadenia, klimatizačné filtre, klimatizačné zariadenia, ohrievače
vzduchu a vody, výmenníky tepla s výnimkou
výmenníkov ako častí strojov, vetracie zariadenia, ventilátory a ich príslušenstvo ako súčasť
klimatizačných zariadení.
17 - Zvukovoizolačné materiály, nekovové hadice, nekovové spojky na potrubie, nekovové výstuže na potrubie.

(540) SONOVENT
(732) UNIVENT CZ s.r.o., Boleslavova 15/53, 140 00
Praha, CZ;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209701
9.6.2005
7.1.2024
7.1.2024
44-2004
7.1.2004
4.3.2005
8.9.2005
6, 11, 17
6 - Kovové potrubia, kovové vystužovacie materiály na potrubie.
11 - Regulačné bezpečnostné zariadenia, klimatizačné filtre, klimatizačné zariadenia, ohrievače
vzduchu a vody, výmenníky tepla s výnimkou
výmenníkov ako častí strojov, vetracie zariadenia, ventilátory a ich príslušenstvo ako súčasť
klimatizačných zariadení.
17 - Zvukovoizolačné materiály, nekovové hadice, nekovové spojky na potrubie, nekovové výstuže na potrubie.

(540) TERMOVENT
(732) UNIVENT CZ s.r.o., Boleslavova 15/53, 140 00
Praha, CZ;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209702
9.6.2005
7.1.2014
7.1.2024
45-2004
7.1.2004
4.3.2005
8.9.2005
6, 11, 17
6 - Kovové potrubia, kovové vystužovacie materiály na potrubie.
11 - Regulačné bezpečnostné zariadenia, klimatizačné filtre, klimatizačné zariadenia, ohrievače
vzduchu a vody, výmenníky tepla s výnimkou
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výmenníkov ako častí strojov, vetracie zariadenia, ventilátory a ich príslušenstvo ako súčasť
klimatizačných zariadení.
17 - Zvukovoizolačné materiály, nekovové hadice, nekovové spojky na potrubie, nekovové výstuže na potrubie.
(540) ALUVENT
(732) UNIVENT CZ s.r.o., Boleslavova 15/53, 140 00
Praha, CZ;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209704
9.6.2005
8.1.2014
8.1.2024
61-2004
8.1.2004
4.3.2005
8.9.2005
29
29 - Syry všetkých druhov, syrové pasty, syrové
nátierky.

(540) RODINNÝ SYR
(732) NIKA, spol. s r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209705
9.6.2005
8.1.2014
8.1.2024
62-2004
8.1.2004
4.3.2005
8.9.2005
29
29 - Syry všetkých druhov, syrové pasty, syrové
nátierky.

(540) KARPATSKÝ SYR
(732) NIKA, spol. s r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209707
9.6.2005
16.1.2014
16.1.2024
112-2004
16.1.2004
4.3.2005
8.9.2005
6, 35, 37
6 - Cínové platne, plechy, háčiky (železiarsky tovar), kolená (kovové-) na potrubie, komínové
nadstavce, kovové, komínové vložky, kovové,
kovanie (stavebné-), kovové rúry, objímky (kovové
rúrové-), oceľové pásy, oceľové rúry, oceľový
plech, plech, spojovací plech, stavebný materiál
(kovové-).
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti, sprostredkovanie obchodu s uvedeným tovarom.
37 - Maľovanie a natieranie (interiérové a exteriérové).
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(732) FROMAGERIES BEL, société anonyme, 16 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, FR;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(540)

(732) INTEGRA, s. r. o., Považské Podhradie 357, 017 01
Považská Bystrica, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209708
9.6.2005
19.1.2014
19.1.2024
125-2004
19.1.2004
4.3.2005
8.9.2005
6, 35, 37
6 - Klimatizačné zariadenia (kovové vzduchovody pre ventiláciu); obyčajné kovy - surové alebo
ako polotovary; oceľové konštrukcie; kovové potrubie na vetranie a klimatizáciu; ventilačné a klimatizačné zariadenia.
35 - Obchodné poradenstvo, sprostredkovanie
obchodu s uvedeným tovarom.
37 - Budovanie závodov a tovární; montáž vzduchotechnických zariadení a klimatizácie; montáž
technologických zariadení čistiarní odpadových
vôd; klampiarstvo a inštalatérstvo; klimatizačné
zariadenia (inštalácia a opravy); stavebný dozor.

(540)

(732) FERRMONT, spol. s. r. o., Trenčianska 1320/9,
020 01 Púchov, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209737
9.6.2005
13.2.2014
13.2.2024
415-2004
13.2.2004
4.3.2005
8.9.2005
29, 30
29 - Vajcia, mlieko a mliečne výrobky, mlieko s obsahom proteínov a laktoséra, mliečne kvasinky,
mliečne nápoje, maslo, nátierkové krémy, syry,
syrové špeciality, jogurty, zakysané mliečne nápoje.
30 - Kávové, kakaové, čokoládové nápoje.

(540)

(591) červená, modrá, zelená, žltá, hnedá, zlatá, biela,
čierna

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209759
9.6.2005
18.3.2014
18.3.2024
864-2004
18.3.2004
003395449
14.10.2003
EM
4.3.2005
8.9.2005
3, 5, 11
3 - Prípravky na parfumovanie vzduchu; voňavé
zmesi, kadidlá a kadidlá v tvare kužeľa; vonné
predmety na osvieženie vzduchu; esenciálne oleje; spreje na parfumovanie interiérov.
5 - Prípravky na osviežovanie vzduchu, prípravky na čistenie vzduchu, prípravky na osviežovanie vzduchu v interiéroch, prípravky na parfumovanie vzduchu, dezodoranty s výnimkou dezodorantov na osobnú potrebu; prípravky na neutralizovanie pachov; dezinfekčné prípravky; insekticídy; germicídy.
11 - Zariadenia a nástroje na navoňanie, čistenie
alebo osviežovanie vzduchu alebo ovzdušia, časti,
doplnky a príslušenstvo pre všetky uvedené tovary.

(540) MOBIL'AIR
(732) Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Richtistrasse 5, CH-8304 Wallisellen, Zürich, CH;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209786
9.6.2005
26.3.2014
26.3.2024
990-2004
26.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
9, 35, 41, 42
9 - Softvér, súbory programov, počítačové programy, najmä pre oblasť ľudských zdrojov, náboru
zamestnancov a školení; softvér pozostávajúci
z vyhľadávacieho prostriedku na malé oznamy
pracovných ponúk a pre školenia; magnetické médiá na zaznamenávanie; kompaktné disky; interaktívne a optické kompaktné disky; zariadenia na
spracovanie údajov; počítače a periférne zariadenia.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment;
obchodná správa; administratívne práce; služby
predplatného novín a časopisov; poradenstvo
a organizácia v oblasti riadenia obchodu; poradenstvo pre podniky v oblasti náboru a riadenia
ľudí; konzultácie v oblasti riadenia obchodu; lepenie plagátov a inzercia; agentúry komerčných
(obchodných) informácií; prenájom kancelárskych
strojov a zariadenia; prieskum trhu; organizovanie výstav s komerčným alebo reklamným zameraním; riadenie informačných systémov (počíta-
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čových databáz); poskytovanie reklamnej plochy;
prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou,
nábor zamestnancov; poskytovanie kvalifikovaného personálu (personálny lízing); služby získavania, spracovávania a využitia údajov, najmä
v oblasti umiestnenia ľudí; vedenie kartoték
v počítači; šírenie malých reklamných oznamov
prostredníctvom svetovej počítačovej a telekomunikačnej siete; predplatné, predplatné novín
a časopisov pre tretiu osobu; predplatné elektronických novín pre tretie osoby, predplatné centra
poskytujúceho prístup k počítačovej sieti alebo
k prenosu údajov; aukcia; on-line aukcia; aukcia
prostredníctvom svetovej počítačovej a telekomunikačnej siete; poskytovanie zamestnancov,
poskytovanie testov na výber zamestnancov, rozbor písma (grafológia) pri výbere zamestnancov,
poskytovanie testov na analyzovanie osobnosti,
výber zamestnancov prostredníctvom psychologických testov; orientácia v profesii.
41 - Vzdelávanie, školenia a zábava; vydávanie
kníh a periodík; požičiavanie kníh; vydávanie kníh,
časopisov a periodík v elektronickej forme; zverejňovanie textov okrem reklamných; zverejňovanie textov okrem reklamných, pomocou počítača;
výroba divadelných alebo iných predstavení; agentúry pre prácu s talentovanými ľuďmi; organizovanie konferencií, seminárov, kongresov, organizovanie športových a kultúrnych podujatí; elektronická edičná činnosť, najmä malých oznamov
okrem reklamných; poskytovanie elektronických
publikácií on-line; vyučovanie, vzdelávanie a školenie zamestnancov.
42 - Výskum reklamnej plochy.
(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

je a písacie stroje, tlačené publikácie, príručky,
katalógy, sprievodcovia (ako tlačoviny), nákupné
papierové tašky (obalový materiál), papierové tašky (obalový materiál), prospekty, brožúry, informačné bulletiny, tlačené programy, pastelky, štetce, mazacie gumy, rysovacie pravítka patriace do
tejto triedy, strúhadlá, puzdrá na ceruzky a peračníky; držiaky na ceruzky, plagáty, fotografické albumy, krúžkové viazače (kancelársky obal),
zakladače, poznámkové bloky, denníky, kalendáre, pohľadnice, kresby (grafika), samolepky, šablóny, samolepky na nárazníky, bezdrevný papier,
papierové darčekové kupóny, papierové nálepky,
listový papier, papierové obalové materiály, papierové obrúsky, papier na tlač, lístky, baliaci papier, lepenka, tlačené počítačové programy; papierová páska a karty na použitie pri spracovaní
údajov, diely a príslušenstvo na všetky uvedené
tovary.
18 - Koža a imitácia kože a tovary z týchto materiálov, surové kože, usne, kufre a cestovné tašky,
dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice, tašky,
batohy, kabely, chlebníky, batohy, plecniaky, torby, cestovné vaky, kufre, náprsné tašky, kapsičky, batožiny, veľké cestovné tašky, plážové tašky, nákupné tašky, tašky na rameno, pásky, puzdrá patriace do tejto triedy, puzdrá na kľúče, kľúčenky, peňaženky, kožené remene, kožené remienky, kožené náramenné pásy, biče, postroje a sedlá, športové tašky, kožené vrecia na balenie, kufrové portfólia, aktovky.
25 - Vrchné odevy, športové odevy, odevy na
voľný čas, neformálne odevy, plavky, pyžamá,
obuv, čelenky a čiapky, tričká, opasky, šatky, bundy, obleky, nohavice, sukne, pančuchy, šponovky, kravaty, rukavice, svetre, šaty, blúzky, košele, klobúky, čapice, vysoké a nízke topánky, papuče.

BRINGING PEOPLE
TOGETHER

(732) SYNERGIE a French société anonyme, 11, avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris, FR;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava,
SK;
209888
9.6.2005
16.1.2014
16.1.2024
108-2004
16.1.2004
4.3.2005
8.9.2005
16, 18, 25
16 - Papier, lepenka a tovary vyrobené z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
tlačoviny, kníhviazačské materiály, fotografie, kancelárske potreby, lepidlá na použitie doma a v kancelárii, pomôcky pre umelcov, štetce,
písacie stroje a kancelárske vybavenie (okrem
nábytku), výučbové a učebné pomôcky (s výnimkou prístrojov), plastové materiály na balenie
(nezahrnuté do iných tried), pásky do tlačiarní,
štočky, časopisy, periodiká, knihy a noviny, predmety z papiera a lepenky, písacie nástroje, ceruzky, perá, notesy, zošity, blahopriania, obtlačky,
figúrky (sošky) z ručného papiera, výukové a učebné materiály, písacie zariadenia, kancelárske stro-
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(540) FREE YOUR MIND
(732) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 Broadway, New York, NY 10036, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209909
9.6.2005
12.2.2014
12.2.2024
374-2004
12.2.2004
2340736
14.8.2003
GB
4.3.2005
8.9.2005
5
5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky a substancie.

(540) CESAVESS
(732) Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, Groton,
Connecticut 06340, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209940
9.6.2005
25.2.2014
25.2.2024
572-2004
25.2.2004
4.3.2005
8.9.2005
35, 40, 41, 42
35 - Maloobchodné služby s darčekovými predmetmi, výrobkami tradičných remesiel, ľudovými krojmi, výrobkami ľudového umenia, úžitkového umenia, ručne pletenými odevmi, remeselníckymi nástrojmi, remeselníckymi potrebami a materiálmi, publikáciami a časopismi, starožitnými
predmetmi z oblasti ľudovej kultúry, odborné
obchodné poradenstvo, sprostredkovanie obchodu s tovarmi, reklamná činnosť, marketing.
40 - Konzultačné, sprostredkovateľské a informačné služby týkajúce sa zhotovovania keramiky/keramikárstvo, tkania, vyšívania, čipkárstva,
modrotlače, pletenia z prírodných materiálov, košikárstva, drotárstva, šitia ľudových krojov, drevorezby, remeselného spracovania dreva, remeselného spracovania kovu, zdobenia kraslíc, maľby na sklo, zhotovovania krojových bábik, zhotovovania ľudových hudobných nástrojov, zhotovovania výrobkov z kože, zhotovovania výrobkov z vlny.
41 - Vzdelávanie, organizovanie záujmových kurzov, organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely,
konferencií, školení, zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry a vzdelávania,
poskytovanie klubových služieb, vydavateľská
a nakladateľská činnosť, tvorba audiovizuálnych
programov, tvorba videofilmov.
42 - Vývoj výrobkov a návrhy dizajnu výrobkov
s remeselným vyhotovením.

(540) úľuv
(732) Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209973
9.6.2005
11.3.2014
11.3.2024
789-2004
11.3.2004
197856
10.11.2003
CZ
4.3.2005
8.9.2005
3, 6, 42, 43
3 - Bieliace a pracie prípravky; čistiace, leštiace,
odmasťovacie a brúsne prípravky; mydlá; parfuméria, voňavkárske výrobky; esenciálne a éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové prípravky; prípravky na čistenie zubov, zubné pasty.
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové materiály pre stavby; kovové stavby prenosné; kovové
materiály pre železnice; neelektrické káble a drôty z obyčajných kovov; železiarsky tovar; drobný

kovový, železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry; bezpečnostné schránky a trezory; výrobky zo
všeobecných kovov nezahrnuté v iných triedach;
rudy.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi
spojený výskum a návrhy; priemyselné analýzy
a priemyselný výskum; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru, právne služby.
43 - Služby zabezpečujúce stravovanie a nápoje,
reštauračné služby (strava ); dočasné, prechodné
ubytovanie.
(540)

(732) Guccio Gucci S.p.A., Via Tornabuoni 73/r, 50123
Firenze, IT;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209986
9.6.2005
17.3.2014
17.3.2024
845-2004
17.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
29
29 - Mlieko, syry a mliečne výrobky.

(540) NITE
(732) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210035
9.6.2005
27.4.2014
27.4.2024
1376-2004
27.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
3, 5
3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie
a brúsenie; bieliace prípravky; prípravky na pranie a čistenie bielizne vrátane pracích práškov
a tekutých pracích prostriedkov; prípravky antistatické a avivážne; prípravky na umývanie riadu; čistiace pasty na ruky; ochranné pracovné
krémy na ruky.
5 - Zdravotnícke prípravky; dezinfekčné a sanitárne prípravky; prípravky baktericídne a fungicídne.

(540) 10x BANN
(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210086
8.7.2005
10.12.2013
10.12.2023
3605-2003
10.12.2003
1.4.2005
6.10.2005
9, 37, 42
9 - Akustické poplašné zariadenia, ampérmetre,
bzučiaky, elektrické cievky, časové spínače s výnimkou hodinárskych, článkové prepínače elektronické, diaľkové ovládače, detektory, elektrické
drôty, elektrické dverové zvončeky, elektrické meniče, elektrické spojky, svorky, konektory, elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov, elektrolyzéry, ističe, poistky,
elektrické meniče, meracie prístroje, odbočnice,
odbočné škatule, prerušovače, vypínače, elektrické relé, regulátory svetla, reostaty, stmievače, spínače, termostaty, tlačidlá k zvončekom, vypínače, termostaty, zosilňovače.
37 - Inštalácie a opravy elektronických spotrebičov.
42 - Vývoj a výskum nových výrobkov.
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(732) PALADIUM & PARTNERS, s. r. o., M. R. Štefánika 2158/7, 926 00 Sereď, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210215
8.7.2005
23.4.2014
23.4.2024
1331-2004
23.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
1
1 - Aktivovaná bieliaca hlinka a prírodná bieliaca
hlinka.

(540)

(732) Taiko Chemical Industries Sdn Bhd, No. 39, Persiaran Zarib 1, Taman Pinji Mewah, 31500 Lahat,
Perak Darul Ridzuan, MY;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;

(540)

(732) ELKO EP Slovakia, s.r.o., Benkova 18, 949 11
Nitra, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210097
8.7.2005
19.1.2014
19.1.2024
123-2004
19.1.2004
1.4.2005
6.10.2005
35, 36, 37, 42
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi; reklamná
propagačná činnosť; podnikateľské poradenstvo.
36 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; oceňovanie
a odhady nehnuteľností; sprostredkovanie predaja nehnuteľností; realitná činnosť; finančný lízing; finančné poradenstvo.
37 - Oprava a servis športových a rekreačných
potrieb; stavebný dozor; činnosť stavbyvedúceho; stavebníctvo; montáž kovových konštrukcií;
elektroinštalácie; plynoinštalácie; oprava a údržba plynových a tlakových zariadení; montáž potrubných rozvodov.
42 - Obnovovanie počítačových databáz; prenájom prístupového času k počítačovým databázam; poradenské služby v oblasti počítačového
hardvéru; počítačové programovanie; inžinierska
činnosť.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210301
11.7.2005
17.2.2014
17.2.2024
432-2004
17.2.2004
1.4.2005
6.10.2005
3, 5
3 - Kozmetické prípravky, roztoky, gély, masti,
krémy; mydlá, medicinálne mydlá.
5 - Kozmetické prípravky na lekárske použitie.

(540) DOREA
(732) DOREA, s. r. o., Krompecherova 3934/9, 058 01
Poprad, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210333
11.7.2005
24.3.2014
24.3.2024
932-2004
24.3.2004
1.4.2005
6.10.2005
29, 30
29 - Mlieko, syry, mliečne výrobky, mliečne dezerty.
30 - Zmrzlina.

(540)

(540)
(591) biela, modrá, červená
(732) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210334
11.7.2005
24.3.2014
24.3.2024
934-2004
24.3.2004
1.4.2005
6.10.2005
29, 30
29 - Mlieko, syry, mliečne výrobky, mliečne dezerty.
30 - Pečivo, syrové pečivo, zmrzlina.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

210506
9.8.2005
4.2.2014
4.2.2024
280-2004
4.2.2004
5.5.2005
3.11.2005
3, 5
3 - Kozmetické prípravky, roztoky, gély, masti,
krémy; mydlá, medicinálne mydlá.
5 - Kozmetické prípravky na lekárske použitie.

(540)

(591) biela, modrá
(732) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210357
11.7.2005
22.4.2014
22.4.2024
1305-2004
22.4.2004
344 521
18.3.2004
CZ
1.4.2005
6.10.2005
29, 30
29 - Mlieko, syr a mliečne výrobky.
30 - Mliečne dezerty, zmrzlina.

(540) MLSÍK
(732) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210361
11.7.2005
26.4.2014
26.4.2024
1335-2004
26.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
29
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina, rôsoly, džemy, kompóty,
vajcia, mlieko a mliečne výrobky, syry všetkých
druhov, jedlé oleje a tuky.

(540) TOMÍČEK
(732) BEL Sýry Česko a. s., Pražská 218, 675 26 Želetava, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(732) DOREA, s. r. o., Krompecherova 3934/9, 058 01
Poprad, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210590
9.8.2005
12.5.2014
12.5.2024
1594-2004
12.5.2004
5.5.2005
3.11.2005
12, 40
12 - Spojky, spriahadlá na vlečenie vozidiel.
40 - Úprava a spracovanie kovov.

(540) MiREAL
(732) Ing. Peter Kohut PK consulting, Užhorodská 177/23,
071 01 Michalovce, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210729
9.8.2005
27.2.2014
27.2.2024
609-2004
27.2.2004
5.5.2005
3.11.2005
6, 7, 9, 19, 20, 35, 37
6 - Dvere a brány kovové, stavebné konštrukcie,
dverové príslušenstvo, ako napríklad zámky kovové s výnimkou elektrických, kovanie na dvere,
kovové dverové prahy, kovové zarážky dverí,
kovové dverové obloženia, kovové dverové rámy
a zárubne, zatvárače dverí neelektrické, kovania
na dvere, dverové zástrčky, otvárače dverí s výnimkou elektrických, kovové kľučky dverí, kovové obloženie, kovové závory, rolety oceľové,
kovové vonkajšie rolety a žalúzie, kovové výplne
dverí.
7 - Hydraulické, pneumatické a mechanické zariadenia na zatváranie a otváranie dverí ako časti
strojov, riadiaci mechanizmus pre stroje, motory
a hnacie stroje okrem motorov do pozemných
vozidiel, prevodové skrine s výnimkou prevodoviek pre pozemné vozidlá.
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9 - Signalizačné zariadenia požiaru a protipožiarne priehradky, vysielače elektronických signálov,
signalizačné panely svetelné alebo mechanické,
riadiace panely, videokamery, požiarne hlásiče,
poplašné zariadenia, elektrodynamické zariadenia pre diaľkové riadenie signalizácie, zariadenia
na spracovanie údajov, signalizačné zariadenia
požiarne, elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie.
19 - Skladacie dvere s výnimkou kovových.
20 - Uzávery tesniace s výnimkou kovových, žalúzie a rolety lamelové interiérové.
35 - Predvádzanie na reklamné účely a podporu
predaja, sprostredkovanie obchodu s tovarom.
37 - Inštalácia a opravy požiarnych zariadení hlásičov, stavebný dozor, trezory, údržba a opravy.
(540)

(732) SIJUKO, spol. s r.o., Námestie mieru 1, 080 01
Prešov, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210762
10.8.2005
2.4.2014
2.4.2024
1071-2004
2.4.2004
5.5.2005
3.11.2005
32, 33, 35
32 - Nealkoholické nápoje a pivo.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou alkoholických nápojov.

(540)
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(540)

(732) HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska 137, 926 01 Sereď,
SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210765
10.8.2005
2.4.2014
2.4.2024
1075-2004
2.4.2004
5.5.2005
3.11.2005
32, 33, 35
32 - Nealkoholické nápoje a pivo.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou alkoholických nápojov.

(540) Johann E. Hubert
(732) HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska 137, 926 01 Sereď,
SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210766
10.8.2005
2.4.2014
2.4.2024
1077-2004
2.4.2004
5.5.2005
3.11.2005
32, 33, 35
32 - Nealkoholické nápoje a pivo.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou alkoholických nápojov.

(540) Johann Evangelist Hubert
(732) HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska 137, 926 01 Sereď,
SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
(591) oranžová, svetlohnedá
(732) HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska 137, 926 01 Sereď,
SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210764
10.8.2005
2.4.2014
2.4.2024
1074-2004
2.4.2004
5.5.2005
3.11.2005
32, 33, 35
32 - Nealkoholické nápoje a pivo.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou alkoholických nápojov.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210826
10.8.2005
7.5.2014
7.5.2024
1566-2004
7.5.2004
5.5.2005
3.11.2005
5, 29, 30
5 - Dietetické nápoje upravené na lekárske účely;
mliečne fragmenty na farmaceutické účely; laktóza; mliečny tuk; mlieko obohatené bielkovinami; sladové mliečne nápoje na lekárske účely;
sušené mlieko.
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29 - Mlieko; mliečne výrobky, najmä jogurty,
smotana, šľahačka, kefír, maslo, tvaroh, syry, tofu, mliečne nápoje, ochutené mlieko, kyslomliečne nápoje, tvarohové dezerty, smotanové dezerty, kondenzované mlieko a smotana, mlieko
v prášku, práškové omáčky a polievky obsahujúce mlieko alebo syr, kazeín ako potrava, kumys,
srvátka; mrazené ovocie; ovocná dreň; syridlo.
30 - Mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; pudingy; zmrzliny a mrazené krémy, najmä mliečne a smotanové.

tomobilov, náboje kolies automobilov, klaksóny
automobilov, protišmykové zariadenia na automobilové pneumatiky, automobilové podvozky,
bezpečnostné viazania na autosedadlá, čalúnenie
automobilov, tlmiče automobilov, zájazdové autobusy, duše na kolesá automobilov, autopoťahy,
bezpečnostné sedačky pre deti do automobilov,
mikrolitrážne automobily, palivové nádrže automobilov, sedadlá automobilov, automobilové obývacie prívesy, ventily pre automobilové pneumatiky, automobilové karosérie, plátenné strechy pre
automobily, automobilové pneumatiky, autokary,
lúče automobilových kolies.
27 - Koberce, predložky do automobilov.
28 - Modely automobilov.
37 - Mazanie, opravy, údržba automobilov, čistenie automobilov, autoopravovne, umývanie automobilov, autoservisy, leštenie automobilov.
39 - Prenájom automobilov, automobilová preprava, parkovanie automobilov, autobusová doprava.

(540) MILÁČIK
(732) LEVICKÉ MLIEKÁRNE a. s., Júrska cesta 2,
934 01 Levice, SK;
(740) Madej Róbert, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210916
17.8.2005
22.3.2014
22.3.2024
913-2004
22.3.2004
5.5.2005
3.11.2005
29, 32
29 - Paradajková šťava na varenie, paradajkový
pretlak.
32 - Paradajková šťava (nápoj).

(540)

(732) St. Nicolaus, a. s., Ul. 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210954
8.9.2005
13.1.2014
13.1.2024
96-2004
13.1.2004
2.6.2005
1.12.2005
2, 11, 12, 27, 28, 37, 39
2 - Základný ochranný náter na podvozky automobilov, ochranné nátery na podvozky automobilov.
11 - Svetlá pre automobily, automobilové reflektory, klimatizačné zariadenia pre automobily, vykurovacie telesá do automobilov, odmrazovače
automobilov.
12 - Kolesá automobilov, nárazníky automobilov,
tienidlá proti slnku do automobilov, signalizačné
zariadenia pri spätnom chode automobilov, opierky
na sedadlá automobilov, automobilové reťaze,
autobusy, sedadlové poťahy pre automobily, automobily, rámy, podvozky automobilov, autopoťahy, okenné tabule pre okná automobilov, kapoty pre automobilové motory, pružiny závesov pre
automobily, automobilové strechy, ráfy kolies au-

(540) AUTOTREND
(732) Fleet Services, s. r. o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210967
8.9.2005
12.2.2014
12.2.2024
386-2004
12.2.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 36, 38, 39, 41, 42, 45
35 - Reklamné agentúry, dražby, hospodárske, ekonomické predpovede, vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch (pre zákazníkov), obchodné alebo podnikateľské informácie, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov), zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, podpora predaja (pre tretie osoby), poradenstvo v obchodnej činnosti, zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby, predvádzanie tovaru, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, obchodný prieskum, reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti,
rozširovanie reklamných oznamov, uverejňovanie reklamných textov, rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov, psychologické testovanie s cieľom výberu, spracovanie textov, vedenie kartoték v počítači, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, zbieranie údajov do
počítačových databáz, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Finančné informácie, realitné kancelárie.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie,
počítačová komunikácia, komunikácia pomocou
počítačových terminálov, posielanie správ, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského
prístupu do svetovej počítačovej siete, prenos
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správ a obrazových informácií pomocou počítača, výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
39 - Prenájom vozidiel, rezervácia miesteniek na
cestovanie.
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, on-line
poskytovanie počítačových hier z počítačových
sietí, prekladateľské služby, informácie o možnostiach rekreácie, služby pre oddych a rekreáciu, organizovanie vedomostných a zábavných
súťaží, zverejňovanie textov, okrem reklamných.
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, aktualizácia
počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, návrh počítačových systémov, poradenské služby v oblasti počítačového
hardvéru, prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov, prieskum v oblasti využitia počítačov, servis
počítačových programov, tvorba softvéru, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov.
45 - Zoznamovacie služby.
(540) ZOZNAM
(732) Zoznam, s. r. o., Viedenská cesta 3-7, 851 01
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210971
8.9.2005
4.3.2014
4.3.2024
696-2004
4.3.2004
2.6.2005
1.12.2005
3, 5
3 - Prípravky na čistenie, leštenie a brúsenie; prípravky na odmasťovanie s výnimkou prípravkov
na použitie vo výrobnom procese; bieliace prípravky; prípravky na pranie a čistenie bielizne
vrátane pracích práškov a tekutých pracích prostriedkov; avivážne prípravky a antistatické prípravky na použitie v domácnosti; prípravky na
umývanie riadu; mydlá vrátane mydiel tekutých;
sprchové gély, kúpeľové peny; šampóny; čistiace
pasty na ruky; ochranné pracovné krémy na ruky.
5 - Zdravotnícke prípravky; dezinfekčné a sanitárne prípravky; baktericídne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; fungicídne prípravky.

(540) Mr. MONK
(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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211143
9.9.2005
6.9.2014
6.9.2024
2754-2004
6.9.2004
2.6.2005
1.12.2005
44
44 - Poskytovanie doplnkových zdravotníckych
služieb; poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti, prevádzkovanie zariadení slúžiacich
na regeneráciu a rekondíciu v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(540)

(732) Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a. s.,
SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211144
9.9.2005
6.9.2014
6.9.2024
2755-2004
6.9.2004
2.6.2005
1.12.2005
44
44 - Poskytovanie doplnkových zdravotníckych
služieb; poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti; prevádzkovanie zariadení slúžiacich
na regeneráciu a rekondíciu v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(540)

(732) Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a. s.,
SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211145
9.9.2005
6.9.2014
6.9.2024
2756-2004
6.9.2004
2.6.2005
1.12.2005
44
44 - Poskytovanie doplnkových zdravotníckych
služieb; poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti; prevádzkovanie zariadení slúžiacich
na regeneráciu a rekondíciu v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
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(540)

(732) Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a. s.,
SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211146
9.9.2005
6.9.2014
6.9.2024
2757-2004
6.9.2004
2.6.2005
1.12.2005
44
44 - Poskytovanie doplnkových zdravotníckych
služieb; poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti; prevádzkovanie zariadení slúžiacich
na regeneráciu a rekondíciu v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(540)

(732) Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a. s.,
SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211147
9.9.2005
6.9.2014
6.9.2024
2758-2004
6.9.2004
2.6.2005
1.12.2005
44
44 - Poskytovanie doplnkových zdravotníckych
služieb; poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti; prevádzkovanie zariadení slúžiacich
na regeneráciu a rekondíciu v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211148
9.9.2005
6.9.2014
6.9.2024
2759-2004
6.9.2004
2.6.2005
1.12.2005
44
44 - Poskytovanie doplnkových zdravotníckych
služieb; poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti; prevádzkovanie zariadení slúžiacich
na regeneráciu a rekondíciu v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(540)

(732) Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a. s.,
SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211149
9.9.2005
6.9.2014
6.9.2024
2760-2004
6.9.2004
2.6.2005
1.12.2005
44
44 - Poskytovanie doplnkových zdravotníckych
služieb; poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti; prevádzkovanie zariadení slúžiacich
na regeneráciu a rekondíciu v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(540)

(732) Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a. s.,
SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;

(540)

(732) Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a. s.,
SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211150
9.9.2005
6.9.2014
6.9.2024
2761-2004
6.9.2004
2.6.2005
1.12.2005
44
44 - Poskytovanie doplnkových zdravotníckych
služieb; poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti; prevádzkovanie zariadení slúžiacich
na regeneráciu a rekondíciu v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
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41 - Informácie o možnostiach rekreácie, rozptýlenia, zábavy, výchovy a vzdelávaní; sprostredkovanie kultúrnych a športových podujatí.
42 - Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti
hardvéru a softvéru, chemické analýzy, kontrola
kvality prírodných liečivých zdrojov.
43 - Hotelierske služby, poskytovanie prechodného ubytovania, rezervácia prechodného ubytovania, rezervácia hotelov a penziónov, prevádzkovanie hotelového ubytovania, turistické ubytovne, sprostredkovanie prechodného ubytovania
a stravovania, poskytovanie stravy a nápojov,
reštaurácie, bufety, jedálne a kaviarne, prenájom
prednáškových miestností.
44 - Verejné kúpele, sanatóriá a zotavovne, zdravotnícka starostlivosť, komplexná kúpeľná starostlivosť, poskytovanie ambulantných služieb,
doplnkové zdravotnícke služby ako zubolekárske, kozmetické, osobitné vyšetrenia a kondičné
cvičenia, fyzioterpia, balneoterapia a rehabilitácia, aromaterapeutické služby, ošetrovateľské
služby, parné kúpele, masáže, prevádzkovanie
termálneho kúpaliska a plaveckého bazénu na liečebné účely, záhradnícke a záhradkárske služby.

(540)

(732) Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a. s.,
SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;

211160
9.9.2005
11.11.2013
11.11.2023
3306-2003
11.11.2003
2.6.2005
1.12.2005
3, 5, 6, 10, 16, 18, 20, 21, 25, 36, 37, 39, 40, 41,
42, 43, 44
(511) 3 - Kozmetické prípravky, esenciálne a éterické
oleje, éterické esencie, kozmetické prípravky do
kúpeľa, kúpeľové soli s výnimkou soli na liečebné účely, toaletné prípravky, vlasové vody, dezodoranty na osobnú spotrebu, kolínske a toaletné
vody, šampóny, mydlá.
5 - Liečivé prípravky do kúpeľa, liečivé kúpeľové soli, bahno na kúpele, medicínske bahno, prípravky do perličkových kúpeľov, masti na farmaceutické a lekárske účely, minerálne vody na
liečenie, oleje na lekárske použitie, minerálne soli, vitamínové prípravky, prípravky na osvieženie
vzduchu, ovínadlá.
6 - Drobné upomienkové predmety z obyčajných
kovov a ich zliatin.
10 - Bandáže, zariadenia na cvičenie na lekárske
účely, fyzioterapeutické zariadenia, masážne prístroje.
16 - Drobné spomienkové predmety (diáre, bloky, ceruzky, perá, pohľadnice, kalendáre, prospekty, tlačoviny, publikácie).
18 - Drobné spomienkové predmety z kože a imitácie kože (prívesky, náramky, kľúčenky, puzdrá,
obaly, peňaženky, kabelky, kufríky, tašky).
20 - Drobné spomienkové predmety z dreva,
vosku, sadry alebo plastu (dekoratívne predmety
a ozdoby, nástenné ozdoby, figuríny a sošky, umelecké diela).
21 - Drobné spomienkové predmety s výnimkou
predmetov z drahých kovov (vázičky, cukorničky, koreničky, dózy, nádoby na pitie, misky, porcelánové a sklenené ozdoby, labutienky, dekorácie).
25 - Drobné spomienkové predmety (čiapky, šály, šiltovky, tričká).
36 - Finančný lízing, faktoring a forfajting.
37 - Pranie alebo čistenie bielizne, oprava a údržba vodoinštalácie, vodoinštalatérske práce, oprava a údržba, čistenie zariadení na čerpanie prírodných liečivých zdrojov, bazénov.
39 - Nepravidelná autobusová doprava, sprostredkovanie prepravy, zabezpečenie dopravy,
sprevádzanie turistov.
40 - Výroba tepelnej energie a teplej vody.
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

(540)

LIEČEBNÉ TERMÁLNE
KÚPELE a. s.
SKLENÉ TEPLICE

(732) Liečebné termálne kúpele, a. s., Sklené Teplice 100,
966 03 Sklené Teplice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211166
9.9.2005
15.12.2013
15.12.2023
3653-2003
15.12.2003
2.6.2005
1.12.2005
3, 7, 9, 12, 16, 18, 25, 35, 37, 38, 41, 43
3 - Prípravky čistiace, leštiace, odmasťovacie,
autokozmetika, prípravky na čistenie pneumatík,
brúsivá, čistiace oleje a roztoky, kvapaliny na
umývanie skiel do ostrekovačov vozidiel, prípravky na odstraňovanie laku a farby, prostriedky na odstraňovanie hrdze, vosk na leštenie.
7 - Náhradné diely na motocykle v tejto triede
definované, osobitne potom alternátory, čistiace
filtre ochladzovacieho vzduchu pre motory, dynamá a remene na dynamá, filtre a vložky do filtrov pre motory, kľukové hriadele, zapaľovacie
magnetá, nožné štartéry na motocykle, ovládacie
káble na stroje a motory, piestne krúžky a segmenty, prívody do karburátorov.
9 - Akumulátory elektrické pre vozidlá, osobitne
pre motocykle, ďalej potom autorádiá, okuliare,
najmä motocyklistické a puzdrá a retiazky na ne,
ale aj okuliare slnečné a okuliarové sklá, ochranné
prilby, najmä motocyklistické, rýchlomery a tachometre.
12 - Pneumatiky a duše motocyklové, blatníky,
brzdové obloženia na motocykle a vozidlá, špeciálne tašky na motocykle, čelné ochranné sklá
na motocykle, náradie na opravy duší, diely motocyklových karosérií, prípravkov na napínanie
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výstuží v kolesách, kolesá dopravných prostriedkov na motocykle, mopedy a motocykle všetkých
druhov, motorové trojkolky, motory pre motocykle, batožinové nosiče, ochranné kryty na motocykle, pedále na motocykle, pneumatiky, najmä
na motocykle, poplašné a ochranné zariadenia,
najmä na motocykle, tlmiče a pružiny, pumpy
pre motocykle, ráfiky kolies, reťaze na motocykle, riadidlá, poťahy motocyklových sedačiek
a sedačky a sedlá, spätné zrkadlá a zvončeky,
najmä na motocykle.
16 - Periodické a neperiodické tlačoviny, ako napríklad noviny, časopisy, mapy, katalógy, prospekty, plagáty, letáky a iné propagačné, reklamné a informačné materiály patriace do tejto
triedy, tlačoviny, vstupenky, šatňové lístky, jedálne a nápojové lístky vrátane obalov, mapy,
pohľadnice, fotografie, grafické diela, grafické
reprodukcie a iné vyobrazenia, figúrky a iné dekoračné predmety z papierovej hmoty, papierové
úložné škatule, iné výrobky z papiera, ako napr.
utierky, servítky, obrusy, uteráky, vreckovky, záclony, záclonky, banketové sukne, toaletný papier, desiatové a olovrantové vrecká, papierové
obaly všetkých druhov, písacie a kancelárske potreby, puzdrá na písacie potreby, držiaky a stojany na písacie potreby, stojany na fotografie, rôzne stojany na kancelárske potreby, knihy, zošity,
diáre, poznámkové bloky, zápisníky, kalendáre,
listový papier, listové obálky, kancelárske papiere všetkých druhov, obaly na knihy, zošity a iné
papiernické a polygrafické výrobky, zakladače,
spomienkové predmety z papiera, vrecká všetkých druhov ako obaly z papiera a plastov v inej
triede neobsiahnuté.
18 - Koža, kožená lepenka a imitácie kože, výrobky z kože a z jej imitácie, kufre, batohy, kapsy, plecniaky, schránky kožené alebo z koženej
lepenky, kožené šnúry, tašky cestovné, torby, tanistre, kožené vrecia ako obaly, kožené náprsné
tašky, kožené remene, poťahy na sedlá, sedlárske
výrobky, cestovné tašky.
25 - Odevy, svetre, traky, veľké šatky, bundy,
kabáty, vesty, rukavice, džínsy, kovbojské nohavice, košele, šortky, čapice, klobúky, prikrývky
hlavy, pletené klobúky, klobúky do dažďa, opasky, zápästky, kombinézy, pančuchový tovar, topy bez rukávov so zaväzovaním na chrbte, kravaty,
nočné košele, pyžamá, nohavice, odevy do dažďa, plášte do dažďa, mikiny, tepláky, krátke tričká, tričká, spodná bielizeň, obleky a kostýmy, čelenky, návleky na lýtka, zástery, palčáky, dámska
spodná bielizeň, kožené odevy, plavky, sukne,
obuv, najmä topánky a vysoké topánky a časti obuvi, najmä špice topánok, chrániče podošiev, chrániče opätkov, rukavice, všetko najmä pre motocyklové použitie.
35 - Prevádzka dovoznej a vývoznej kancelárie,
prevádzka komerčnej informačnej kancelárie, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poskytovanie
obchodných a podnikateľských informácií, organizovanie komerčných a propagačných výstav,
reklama, prenájom reklamných materiálov a plôch,
predvádzanie tovaru, predvádzanie modeliek pre
reklamné služby a podporu predaja, reklama online v počítačovej databáze, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom vylepovanie plagátov, poskytovanie obchodného prieskumu.

37 - Činnosť autoopravovne a servisu patriaceho
do tejto triedy, najmä opravy, montáž, demontáž,
servis dopravných zariadení, osobitne potom pozemných motorových vozidiel, motocyklov, mopedov, skútrov, trojkoliek a štvorkoliek, vodných
skútrov, montáž a demontáž ich doplnkov, montáž a demontáž a vyvažovanie kolies dopravných
zariadení, opravy a servis k uvedeným činnostiam,
pneuservis - odborné opravy všetkých druhov
pneu a duší pneumatík, údržba a servis elektrických akumulátorov, ošetrovanie vozidiel antikoróznym náterom, čistením, umývaním leštením
a mazaním vozidiel, vykonávanie autodiagnositky, informácie o opravách, najmä motorových vozidiel.
38 - Telematika, výmena šírenia a/alebo získavania správ a informácií vrátane sprievodného zvuku, šírenie elektronických časopisov, informácií,
elektronických periodík, kníh v elektronickej podobe, audio- alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov, komunikačné služby s počítačovými terminálmi.
41 - Poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie, rozptýlenia, výchovy a vzdelávania, organizovania športových súťaží, poskytovanie výcviku a vyučovania, najmä v oblasti motocyklovej jazdy, prevádzkovania športových zariadení,
organizovania živých vystúpení.
43 - Poskytovanie služieb v oblasti pohostinstva
a ubytovania, najmä potom služby automatov
(rýchle občerstvenie), bary bufety, reštaurácie, rezervácie ubytovania v hoteloch a penziónoch,
ubytovacie služby.
(540) BIKERS CROWN
(732) BIKERS CROWN, s.r.o., Pražská 481, 503 51
Chlumec nad Cidlinou IV, CZ;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211168
9.9.2005
15.12.2013
15.12.2023
3655-2003
15.12.2003
196391
29.9.2003
CZ
2.6.2005
1.12.2005
3, 7, 9, 12, 16, 18, 25, 35, 37, 38, 41, 43
3 - Prípravky čistiace, leštiace, odmasťovacie,
autokozmetika, prípravky na čistenie pneumatík,
brúsivá, čistiace oleje a roztoky, kvapaliny na umývanie skiel do ostrekovačov vozidiel, prípravky
na odstraňovanie laku a farby, prostriedky na odstraňovanie hrdze, vosk na leštenie.
7 - Náhradné diely na motocykle v tejto triede
definované, osobitne potom alternátory, čistiace
filtre ochladzovacieho vzduchu pre motory, dynamá a remene na dynamá, filtre a vložky do filtrov pre motory, kľukové hriadele, zapaľovacie
magnetá, nožné štartéry na motocykle, ovládacie
káble na stroje a motory, piestne krúžky a segmenty, prívody do karburátorov.
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9 - Akumulátory elektrické pre vozidlá, osobitne
pre motocykle, ďalej potom autorádiá, okuliare,
najmä motocyklistické a puzdrá a retiazky na ne,
ale aj okuliare slnečné a okuliarové sklá, ochranné
prilby, najmä motocyklistické, rýchlomery a tachometre.
12 - Pneumatiky a duše motocyklové, blatníky,
brzdové obloženia na motocykle a vozidlá, špeciálne tašky na motocykle, čelné ochranné sklá
na motocykle, náradie na opravy duší, diely motocyklových karosérií, prípravkov na napínanie
výstuží v kolesách, kolesá dopravných prostriedkov na motocykle, mopedy a motocykle všetkých
druhov, motorové trojkolky, motory pre motocykle, batožinové nosiče, ochranné kryty na motocykle, pedále na motocykle, pneumatiky, najmä
na motocykle, poplašné a ochranné zariadenia,
najmä na motocykle, tlmiče a pružiny, pumpy
pre motocykle, ráfiky kolies, reťaze na motocykle, riadidlá, poťahy motocyklových sedačiek a sedačky a sedlá, spätné zrkadlá a zvončeky, najmä
na motocykle.
16 - Periodické a neperiodické tlačoviny, ako napríklad noviny, časopisy, mapy, katalógy, prospekty, plagáty, letáky a iné propagačné, reklamné a informačné materiály patriace do tejto triedy, tlačoviny, vstupenky, šatňové lístky, jedálne
a nápojové lístky vrátane obalov, mapy, pohľadnice, fotografie, grafické diela, grafické reprodukcie a iné vyobrazenia, figúrky a iné dekoračné predmety z papierovej hmoty, papierové úložné škatule, iné výrobky z papiera, ako napr.
utierky, servítky, obrusy, uteráky, vreckovky, záclony, záclonky, banketové sukne, toaletný papier, desiatové a olovrantové vrecká, papierové
obaly všetkých druhov, písacie a kancelárske potreby, puzdrá na písacie potreby, držiaky a stojany na písacie potreby, stojany na fotografie, rôzne stojany na kancelárske potreby, knihy, zošity,
diáre, poznámkové bloky, zápisníky, kalendáre,
listový papier, listové obálky, kancelárske papiere všetkých druhov, obaly na knihy, zošity a iné
papiernické a polygrafické výrobky, zakladače,
spomienkové predmety z papiera, vrecká všetkých
druhov ako obaly z papiera a plastov v inej triede
neobsiahnuté.
18 - Koža, kožená lepenka a imitácie kože, výrobky z kože a z jej imitácie, kufre, batohy, kapsy, plecniaky, schránky kožené alebo z koženej
lepenky, kožené šnúry, tašky cestovné, torby, tanistre, kožené vrecia ako obaly, kožené náprsné
tašky, kožené remene, poťahy na sedlá, sedlárske
výrobky, cestovné tašky.
25 - Odevy, svetre, traky, veľké šatky, bundy,
kabáty, vesty, rukavice, džínsy, kovbojské nohavice, košele, šortky, čapice, klobúky, prikrývky
hlavy, pletené klobúky, klobúky do dažďa, opasky, zápästky, kombinézy, pančuchový tovar, topy bez rukávov so zaväzovaním na chrbte, kravaty,
nočné košele, pyžamá, nohavice, odevy do dažďa, plášte do dažďa, mikiny, tepláky, krátke tričká, tričká, spodná bielizeň, obleky a kostýmy, čelenky, návleky na lýtka, zástery, palčáky, dámska
spodná bielizeň, kožené odevy, plavky, sukne,
obuv, najmä topánky a vysoké topánky a časti obuvi, najmä špice topánok, chrániče podošiev, chrániče opätkov, rukavice, všetko najmä pre motocyklové použitie.

271

35 - Prevádzka dovoznej a vývoznej kancelárie,
prevádzka komerčnej informačnej kancelárie, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poskytovanie
obchodných a podnikateľských informácií, organizovanie komerčných a propagačných výstav,
reklama, prenájom reklamných materiálov a plôch,
predvádzanie tovaru, predvádzanie modeliek pre
reklamné služby a podporu predaja, reklama online v počítačovej databáze, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom vylepovanie plagátov, poskytovanie obchodného prieskumu.
37 - Činnosť autoopravovne a servisu patriaceho
do tejto triedy, najmä opravy, montáž, demontáž,
servis dopravných zariadení, osobitne potom pozemných motorových vozidiel, motocyklov, mopedov, skútrov, trojkoliek a štvorkoliek, vodných
skútrov, montáž a demontáž ich doplnkov, montáž a demontáž a vyvažovanie kolies dopravných
zariadení, opravy a servis k uvedeným činnostiam,
pneuservis - odborné opravy všetkých druhov
pneu a duší pneumatík, údržba a servis elektrických akumulátorov, ošetrovanie vozidiel antikoróznym náterom, čistením, umývaním leštením
a mazaním vozidiel, vykonávanie autodiagnositky, informácie o opravách, najmä motorových vozidiel.
38 - Telematika, výmena šírenia a/alebo získavania správ a informácií vrátane sprievodného zvuku, šírenie elektronických časopisov, informácií,
elektronických periodík, kníh v elektronickej podobe, audio- alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, najmä internetu,
pomocou satelitov, komunikačné služby s počítačovými terminálmi.
41 - Poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie, rozptýlenia, výchovy a vzdelávania, organizovania športových súťaží, poskytovanie výcviku a vyučovania, najmä v oblasti motocyklovej jazdy, prevádzkovania športových zariadení,
organizovania živých vystúpení.
43 - Poskytovanie služieb v oblasti pohostinstva
a ubytovania, najmä potom služby automatov
(rýchle občerstvenie), bary bufety, reštaurácie, rezervácie ubytovania v hoteloch a penziónoch,
ubytovacie služby.
(540)

(591) modrá
(732) BIKERS CROWN, s.r.o., Pražská 481, 503 51
Chlumec nad Cidlinou IV, CZ;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)

211169
9.9.2005
15.12.2013
15.12.2023
3656-2003
15.12.2003
196390
29.9.2003
CZ
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(442)
(450)
8 (511)
(511)

2.6.2005
1.12.2005
18, 25, 35
18 - Koža, kožená lepenka a imitácie kože, výrobky z kože a z jej imitácie, kufre, batohy, kapsy, plecniaky, schránky kožené alebo z koženej
lepenky, kožené šnúry, tašky cestovné, torby, tanistre, kožené vrecia ako obaly, kožené náprsné
tašky, kožené remene, poťahy na sedlá, sedlárske
výrobky, cestovné tašky.
25 - Odevy, svetre, traky, veľké šatky, bundy,
kabáty, vesty, rukavice, džínsy, kovbojské nohavice, košele, šortky, čapice, klobúky, prikrývky
hlavy, pletené klobúky, klobúky do dažďa, opasky, zápästky, kombinézy, pančuchový tovar, topy bez rukávov so zaväzovaním na chrbte, kravaty, nočné košele, pyžamá, nohavice, odevy do
dažďa, plášte do dažďa, mikiny, tepláky, krátke
tričká, tričká, spodná bielizeň, obleky a kostýmy,
čelenky, návleky na lýtka, zástery, palčáky, dámska spodná bielizeň, kožené odevy, plavky, sukne, obuv, najmä topánky a vysoké topánky a časti
obuvi, najmä špice topánok, chrániče podošiev,
chrániče opätkov, rukavice, všetko najmä pre
motocyklové použitie.
35 - Prevádzka dovoznej a vývoznej kancelárie,
prevádzka komerčnej informačnej kancelárie, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poskytovanie
obchodných a podnikateľských informácií, organizovanie komerčných a propagačných výstav,
reklama, prenájom reklamných materiálov a plôch,
predvádzanie tovaru, predvádzanie modeliek pre
reklamné služby a podporu predaja, reklama online v počítačovej databáze, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom vylepovanie plagátov, poskytovanie obchodného prieskumu.

(540)

(591) modrá, červená, biela, čierna
(732) BIKERS CROWN, s.r.o., Pražská 481, 503 51
Chlumec nad Cidlinou IV, CZ;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211172
9.9.2005
16.1.2014
16.1.2024
111-2004
16.1.2004
2.6.2005
1.12.2005
29, 30, 32
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, naložené a zavárané ovocie a zelenina, rôsoly, džemy, marmelády, vajcia, mlieko a mliečne
výrobky, jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo,
rozpustná káva, múka, cereálne výrobky, chlieb,
pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, melasové sirupy, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica,
ocot, omáčky ako chuťové prísady, korenie.
32 - Ovocné šťavy.

(540) WEIGHT WATCHERS
(732) WW Foods LLC, 2541 N. Stokesberry Place,
Meridian, ID 83646, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211271
9.9.2005
12.7.2014
12.7.2024
2227-2004
12.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
30, 35
30 - Cukrovinky, čokoláda, oblátky, sušienky,
tyčinky, keksy, trvanlivé pečivo, piškóty, perníky,
medovníky, kakaové, čokoládové, kávové a ovocné náplne, krémy a polevy.
35 - Marketingová, propagačná, reklamná a inzertná činnosť, informácie o obchode a reklame.

(540)

(732) Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a. s.,
SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211272
9.9.2005
12.7.2014
12.7.2024
2228-2004
12.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
30, 35
30 - Cukrovinky, čokoláda, oblátky, sušienky, tyčinky, keksy, trvanlivé pečivo, piškóty, perníky,
medovníky, kakaové, čokoládové, kávové a ovocné náplne, krémy a polevy.
35 - Marketingová, propagačná, reklamná a inzertná činnosť, informácie o obchode a reklame.

(540)

(732) Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a. s.,
SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211293
9.9.2005
28.7.2014
28.7.2024
2391-2004
28.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
16, 35, 36, 39, 41, 42, 43
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy,
etikety s výnimkou textilných, fotografie, galvanotypy (polygrafia), grafické zobrazenie, grafiky,
chromolitografy (polygrafia, kalendáre, kartón,
lepenka, kávové filtre, papierové knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely
a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky
(papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, polygrafické písmo, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo
lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné
materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia
z papiera alebo plastických materiálov.
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb, poradenstvo
a manažment pre podniky, dekorácia a aranžovanie výkladov, obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely, rozširovanie reklamných oznamov, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky),
zasielanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, distribúcia vzoriek, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prenájom reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, televízna reklama, reklamné agentúry, organizovanie
reklamných hier na propagáciu predaja, prieskum
trhu, prieskum verejnej mienky, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), spracovanie textov,
ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, overovanie obchodných transakcií, sprostredkovanie obchodných transakcií, reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, služby riadenia ľudských zdrojov, vzťahy
s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do
počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie
kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, realitné
kancelárie, správa nehnuteľností, obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, spro-
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stredkovanie finančných služieb, oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančný
lízing, predaj na splátky, zmenárenské služby,
úverové financovanie predaja, vydávanie kreditných kariet, služby finančného manažmentu a účtovníckych sústav a správa hotovosti, poistenie,
oceňovanie umeleckých diel, organizovanie dobročinných zbierok.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, sprostredkovanie prepravy, skladovanie, prenájom skladov,
prenájom garáží, prenájom automobilov, balenie
tovaru, dovoz, doprava, doručovanie tovaru, preprava nábytku, prepravné služby, dočasné uskladnenie a dodávanie nábytku, zariadenia, interiérového dekoračného tovaru pre dom a rodinu a súvisiacich výrobkov, sprostredkovanie autobusovej, lodnej, vzdušnej, námornej a železničnej dopravy, preprava turistov, informácie o doprave
a preprave, rezervácia dopravy, rezervácie miesteniek, rezervácie zájazdov, sprevádzanie turistov, organizovanie výletov, organizovanie ciest,
turistické prehliadky, sprostredkovanie a poskytovanie cestovných služieb, sprostredkovanie prenájmu plavidiel, vozidiel a iných dopravných prostriedkov, služby poskytované výletnými loďami,
poskytovanie pomoci pri doprave, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, sprevádzanie turistov, služby cestovnej kancelárie obsiahnuté
v tejto triede, balenie a doručovanie darčekových
a umeleckých predmetov, distribúcia umeleckých
predmetov, doručovacie služby, doručovanie tovaru, informácie o balení a doručovaní darčekov
a umeleckých predmetov, kuriérske služby, zabezpečovanie a sprostredkovanie balenia a doručovanie tovaru.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie kurzov, 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, požičiavanie, distribúcia
videofilmov, sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, sprostredkovanie premietania filmov, prevádzkovanie kinosál, prevádzkovanie zábavných klubov, organizačné zabezpečenie výstav, prenájom videopások, rozmnožovanie nahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov, sprostredkovanie služieb
cestovných kancelárií patriacich do tejto triedy,
zverejňovanie a vydávanie kníh, revuí a magazínov, časopisov, periodických a neperiodických
publikácií s výnimkou reklamných, umelecké
módne agentúry, informácie o možnostiach rozptýlenia a zábavy, požičiavanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, prenájom hudobných nástrojov a hudobnej
aparatúry, usporadúvanie divadelných, filmových,
koncertných a iných hudobných a tanečných produkcií na účely kultúrne a zábavné, fotografická
reportáž, fotografovanie, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie audiovizuálnych predstavení
na účely kultúrne a zábavné.
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42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný
dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, odborné technické poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim, priemyselný dizajn,
spravovanie autorských práv, sprostredkovanie
uvedených služieb v tejto triede, štúdie technických projektov, projektová činnosť, umelecký
dizajn, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov).
43 - Služby barov, rýchle občerstvenie (bufety),
hotelierske služby, kaviarne, prenájom prednáškových sál, prenájom prenosových stavieb, príprava a dodávka jedla na objednávku do domu,
reštaurácie, samoobslužné reštaurácie, hotely, prenájom prechodného ubytovania, sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia
prechodného ubytovania, ubytovacie kancelárie
(hotely, penzióny), sprostredkovanie hotelierskych
služieb, zaobstarávanie ubytovania a stravovania
v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a v rekreačných zariadeniach.

(540)

8 (511) 30
(511) 30 - Koreniny.
(540)

(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211581
10.10.2005
7.9.2014
7.9.2024
5006-2004
7.9.2004
1.7.2005
5.1.2006
10, 44
10 - Prístroje a nástroje na lekárske účely, najmä
chirurgické a urologické.
44 - Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, najmä v odbore chirurgie a urológie.

(540) PROCTOCLINIC
(732) ON CLINIC, s. r. o., Politických vězňů 915/14,
110 00 Praha, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
(591) biela, tmavožltá, tmavočervená
(732) VAV HOLD a.s., Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

211371
9.9.2005
6.9.2014
6.9.2024
2753-2004
6.9.2004
2.6.2005
1.12.2005
41, 43
41 - Organizovanie kultúrnych a spoločenských
podujatí; organizovanie a vedenie seminárov, školení a kurzov.
43 - Poskytovanie reštauračných a stravovacích
služieb.

Záhradná reštaurácia
"U palatína "

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211625
10.10.2005
9.1.2014
9.1.2024
71-2004
9.1.2004
1.7.2005
5.1.2006
3, 35, 44
3 - Kozmetické a voňavkárske prípravky zaradené do tejto triedy, ako napr. šampóny, gély, farby
a laky na vlasy, mydlá, kozmetické krémy, zubné
pasty, pleťové vody, toaletné prípravky, odfarbovače, odlakovače, depilačné prípravky, bieliace
a čistiace prípravky.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, marketing, reklamná, propagačná a inzertná činnosť všetkými druhmi médií.
44 - Holičské, kadernícke a kozmetické služby.

(540)

(732) Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a. s.,
SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

211456
10.10.2005
11.3.2014
11.3.2024
773-2004
11.3.2004
1.7.2005
5.1.2006

(591) biela, červená, modrá
(732) FRISÖR KLIER správní s. r. o., Koněvova 141/2260,
130 83 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211626
10.10.2005
9.1.2014
9.1.2024
72-2004
9.1.2004
1.7.2005
5.1.2006
3, 35, 44
3 - Kozmetické a voňavkárske prípravky zaradené do tejto triedy, ako napr. šampóny, gély, farby
a laky na vlasy, mydlá, kozmetické krémy, zubné
pasty, pleťové vody, toaletné prípravky, odfarbovače, odlakovače, depilačné prípravky, bieliace
a čistiace prípravky.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, marketing, reklamná, propagačná a inzertná činnosť všetkými druhmi médií.
44 - Holičské, kadernícke a kozmetické služby.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

(732) FRISÖR KLIER správní s. r. o., Koněvova
141/2260, 130 83 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211645
10.10.2005
2.4.2014
2.4.2024
1063-2004
2.4.2004
1.7.2005
5.1.2006
19, 20, 35
19 - Drevené dyhy; drevené dlážky; drevené obloženie; opracované stolárske drevo; dlážky s výnimkou kovových; parkety, parketové výlisky,
dosky, latky, drevené dlážky, drevené dyhy a obloženie, drevené lišty; drevo pílené, spracované
a stavebné; dverové prahy, prechodové lišty, zárubne; okenné rámy drevené, stropné dosky drevené, stenové obkladové dosky; šindle.
20 - Drevené nábytkové kostry a hrany; drevené
trámy; nábytok; kancelársky nábytok; stolárske
umelecké výrobky; stoličky; nábytkové stoly a stolíky, stolové dosky.
35 - Maloobchodné služby v oblasti stolárskych
výrobkov; sprostredkovateľská činnosť v oblasti
obchodu s tovarom.

(540)

(732) EXE kuchyne Detva s. r. o., M. R. Štefánika 1510,
962 12 Detva, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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211652
10.10.2005
15.4.2014
15.4.2024
1222-2004
15.4.2004
345271
7.4.2004
CZ
1.7.2005
5.1.2006
29, 30, 31, 32
29 - Ovocné, zeleninové, čokoládové a aromatizované komponenty pre mliekarenský priemysel,
mliečne výrobky, mlieko a iné mliekarenské výrobky, ovocné, zeleninové, koreniace a bylinkové
komponenty, zmesi a emulzie pre tukový, lahôdkarský a mäsový priemysel, jedlé oleje a tuky,
konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina,
rôsoly, zaváraniny, vajcia, mäso, mäsové výťažky, ryby, hydina, zverina.
30 - Oriešky upravené, orieškové pasty a drviny,
komponenty pre mrazené krémy a zmrzliny, zmrzlina, prášky na výrobu zmrzliny, cukrárske prášky, potravinárske prášky, zmesi a náplne do pekárskych cukrovinkárskych výrobkov, pečivo, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, kvasnice, med,
prášky do pečiva, náplne do mrazených a pečených jedál v rámci tejto triedy, soľ, horčica, čierne korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie, ochucovacie, nakladacie, koreniace a aromatické zmesi, káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky, múka a obilné prípravky, hotové omáčky.
31 - Oriešky, čerstvé ovocie a zelenina.
32 - Príchuti a prípravky pre nealkoholické nápoje, emulzie a bázy pre nealkoholické nápoje a sirupy, sirupy pre gastronómiu, sirupy do nápojových automatov, sirupy do ľadových drvín, ľad
na chladenie.

(540)

(732) FRUJO a. s., Tvrdonice 710, 691 53 Tvrdonice, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211657
10.10.2005
19.4.2014
19.4.2024
1263-2004
19.4.2004
1.7.2005
5.1.2006
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
35 - Činnosť reklamnej agentúry; sprostredkovanie obchodu s tovarom; prenájom kancelárskych
strojov, zariadení a kopírovacích strojov, prenájom predajných automatov.
36 - Prenájom nehnuteľností a kancelárskych priestorov; zmenárenské služby.
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37 - Pranie bielizne, čistenie šatstva, čistenie interiérov; vykonávanie stavebných a demolačných
prác; prenájom bagrov, rýpadiel a buldozérov;
opravárenská, inštalačná a údržbárska činnosť;
prenájom stavebných strojov a zariadení.
38 - Prenájom prístrojov na prenos správ a zariadení na prenos informácií.
39 - Nákladná doprava, prenájom motorových
vozidiel, prenájom chladiarenských boxov; rozvod tepla a elektriny; taxi služba.
40 - Výroba tepla; prenájom pletacích strojov.
41 - Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na športovú regeneráciu a rekondíciu; organizovanie
kultúrnych a spoločenských podujatí; organizovanie a vedenie seminárov, školení a kurzov; prenájom rozhlasových prijímačov, televíznych prijímačov, videorekordérov a videokamier.
42 - Prenájom počítačov, starostlivosť o prírodné
liečivé zdroje a životné prostredie.
43 - Poskytovanie reštauračných a stravovacích
služieb; poskytovanie ubytovacích služieb na
prechodné obdobie.
44 - Poskytovanie doplnkových zdravotníckych
služieb, poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti, poskytovanie záhradníckych služieb
a služieb záhradnej architektúry, prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v súvislosti s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti.

(540)

(732) Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a. s.,
SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211692
10.10.2005
4.6.2014
4.6.2024
1863-2004
4.6.2004
1.7.2005
5.1.2006
1, 5
1 - Chemické výrobky určené pre priemysel, vedu a fotografiu, ako i pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, umelé živice v nespracovanom stave, plastické hmoty v nespracovanom
stave, pôdne hnojivá, zmesi do hasiacich prístrojov, prostriedky na kalenie a letovanie kovov,
chemické látky určené na konzervovanie potravín, triesloviny, lepidlá pre priemysel.
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky, hygienické výrobky na lekárske účely, dietetické
prípravky na lekárske účely, potraviny pre batoľatá, náplasti, obväzový materiál, materiály na
plombovanie zubov a zubné vosky, dezinfekčné
prostriedky, prípravky na ničenie škodlivých
zvierat, fungicídy, herbicídy.

(540) Dicoherb
(732) Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter-Strasse 25, A
4021 Linz, AT;
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211855
9.11.2005
8.1.2014
8.1.2024
63-2004
8.1.2004
4.8.2005
2.2.2006
35
35 - Maloobchodné služby s potravinami a nápojmi pripravenými na konzumáciu v priestoroch
benzínových staníc aj mimo nich.

(540)

(732) Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211872
9.11.2005
30.6.2014
30.6.2024
2104-2004
30.6.2004
4.8.2005
2.2.2006
7, 17, 42, 43
7 - Stroje a zariadenia na výrobu minerálnych
vlákien a ich zušľachtenie.
17 - Výrobky z minerálnych vlákien - izolačné
dosky a tvarovky, dosky formátované na špeciálne výrobky, tepelná izolácia, zvuková izolácia,
výrobky z minerálnych vlákien určené na hydroponické pestovanie rastlín.
42 - Inštalácia počítačových programov, aktualizácia počítačových programov, kopírovanie počítačových programov, obnova počítačových údajov, prevod-konverzia údajov a počítačových programov, údržba počítačových programov, prenájom počítačov, prenájom počítačových programov, počítačové programovanie, počítačové systémové analýzy, tvorba počítačových systémov,
tvorba počítačového softvéru, tvorba a správa
webových stránok, poradenské služby v oblasti
počítačového hardvéru.
43 - Ubytovacie služby - prenajímanie a prechodné ubytovanie.

(540)

(732) Knauf Insulation, s. r. o., Železničný rad 24, 968 14
Nová Baňa, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

cídy; prípravky proti parazitom; fungicídy; insekticídy; insekticídne obojky; liečivé šampóny, kondicionéry, mydlá a detergenty na použitie pre
zvieratá, saponáty a detergenty na lekárske účely.
6 - Tovary vyrobené z obyčajných kovov pre
zvieratá, nepatriace do iných tried; kovové vôdzky, kovové reťaze, kovové obojky; kovové identifikačné štítky, časti a fitingy všetkých uvedených tovarov.
16 - Knihy; časopisy; magazíny; tlačoviny; albumy; fotografie a plagáty; písacie a kancelárske
potreby; vzdelávacie a učebné materiály; baliace
a obalové materiály; materiály pre umelcov; papierový riad a prestieranie; papierové alebo lepenkové škatule a kontajnery na použitie na prepravu zvierat a ich časti a fitingy; papierové alebo lepenkové lopatky a naberačky na odstránenie
zvieracích exkrementov a ich časti a fitingy.
18 - Výrobky z kože alebo imitácie kože; batožina, kufre, tašky, náprsné tašky, peňaženky a kabelky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice;
sedlá a postroje; prikrývky a hune pre zvieratá;
nejedlé predmety z kože na žuvanie pre zvieratá;
nekovové vôdzky, nekovové reťaze, nekovové
obojky, časti a fitingy všetkých uvedených tovarov.
20 - Identifikačné štítky s výnimkou kovových.
21 - Potreby a nádoby pre domácnosť (nie z drahých kovov alebo nimi pokovované); dezodorizačné prístroje na osobné použitie; zubné kefky;
identifikačné štítky, súdky, podnosy a krúžky pre
zvieratá; hrebene, špongie, kefy a štetce; materiály na čistenie patriace do tejto triedy; rukavice na
použitie v domácnosti a v záhrade; predmety, výrobky a riad zo skla; porcelán a predmety, výrobky a riad z hliny nepatriace do iných tried;
klietky a podstielkové podnosy pre zvieratá chované v domácnostiach; obaly na klietky; umelé
podkladky (vajcia na podkladanie); lopatky a naberačky na odstránenie exkrementov zvierat chovaných v domácnostiach; časti a fitingy všetkých
uvedených tovarov.
22 - Hniezdiace materiály a plniace materiály na
stelivo, všetko na použitie pre zvieratá; piliny na
použitie v zvieracích klietkach; syntetické vlákna
na použitie vo filtroch; časti a fitingy všetkých
uvedených tovarov.
27 - Koberce, rohožky a podložky patriace do
tejto triedy.
28 - Hračky, hry a predmety na hranie pre zvieratá; časti a fitingy všetkých uvedených tovarov.
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesné produkty a výrobky, semená a osivá nepatriace do
iných tried; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; krmivo a potrava pre zvieratá a prísady do
krmív a potravy pre zvieratá; sépiové kosti; kosti
a jedlé predmety na žuvanie; podstielka pre zvieratá.

212066
10.11.2005
11.10.2014
11.10.2024
3011-2004
11.10.2004
4.8.2005
2.2.2006
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; liehoviny.

(540) "Bororo"
(732) ST. NICOLAUS, a. s., Ul. 1. mája 113, 031 28
Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212192
10.11.2005
13.1.2014
13.1.2024
809-2005
13.1.2004
4.8.2005
2.2.2006
6, 35, 40
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiály; kovové stavebné materiály prenosné; kovové materiály pre železnice; kovové káble
a drôty neelektrické; kovové potreby zámočnícke
a klampiarske; kovové rúry; trezory; kovové výrobky, ktoré nie sú uvedené v iných triedach; rudy; kovové dosky, plechy a zvitky, kovové rúry
a profily, nepotiahnuté alebo potiahnuté.
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné predajné
služby a frančízové služby.
40 - Spracovanie materiálov.

(540) RUUKKI
(732) Rautaruukki Oyj, P. O. Box 860, FIN-00101 Helsinki, FI;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212250
13.12.2005
11.3.2014
11.3.2024
787-2004
11.3.2004
8.9.2005
2.3.2006
3, 5, 6, 16, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 31
3 - Saponáty a detergenty patriace do tejto triedy,
mydlá, šampóny a kondicionéry pre zvieratá; prípravky na čistenie zubov a starostlivosť o chrup
a ústnu dutinu; ústne vody a prípravky na osvieženie dychu pre zvieratá nie na lekárske účely,
dezinfekčné mydlá.
5 - Veterinárne a hygienické prípravky a substancie; liečivé prísady do krmív a potravy pre
zvieratá; výživové doplnky pre zvieratá; liečivé
prípravky na čistenie zubov a starostlivosť o chrup
a ústnu dutinu, ústne vody a prípravky na osvieženie dychu pre zvieratá na lekárske účely; dezinfekčné prípravky patriace do tejto triedy; pesti-
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(540)

(591) fialová, žltá, čierna, biela
(732) Mars, Incorporated, McLean, Virginia 22101, US;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212309
13.12.2005
9.11.2014
9.11.2024
3203-2004
9.11.2004
8.9.2005
2.3.2006
3
3 - Kozmetika, najmä očný mejkap.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540) FABULASH
(732) REVLON (SUISSE) S. A., Badenerstrasse 116,
CH-8952 Schlieren, CH;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212382
13.12.2005
12.11.2014
12.11.2024
3247-2004
12.11.2004
8.9.2005
2.3.2006
34
34 - Tabakové výrobky.

(540) KING EDWARD
(732) Swisher International, Incorporated a Delaware
Corporation, 459 East 16th Street, Jacksonville,
FL 32206, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212391
13.12.2005
16.11.2014
16.11.2024
3279-2004
16.11.2004
8.9.2005
2.3.2006
29
29 - Syry všetkých druhov, syrové pasty, syrové
nátierky.

(540) NIKA SYROVÝ KRÉM
(732) NIKA, spol. s r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212458
13.12.2005
6.12.2014
6.12.2024
5310-2004
6.12.2004
8.9.2005
2.3.2006
33, 35
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou alkoholických nápojov.

(540) VIVAT
(732) HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska 137, 926 01 Sereď,
SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

212504
13.1.2006
28.11.2013
28.11.2023
3506-2003
28.11.2003
6.10.2005
6.4.2006
35, 41
35 - Reklamná činnosť, sprostredkovanie reklamnej činnosti.
41 - Služby v oblasti zábavy, kultúry a športu; organizovanie súťaží a spoločenských podujatí na
zábavné a kultúrne účely, organizovanie súťaží
v oblasti športu, organizovanie súťaží na reklamné a obchodné účely.

(540)

(732) Heineken Slovensko, a. s., Novozámocká 2, 947 12
Hurbanovo, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212551
13.1.2006
8.11.2014
8.11.2024
3197-2004
8.11.2004
6.10.2005
6.4.2006
16, 35, 36, 39, 41, 42, 43
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy, brožúry; brožúrky; bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie); časopisy;
etikety s výnimkou textilných; fotografie; galvanotypy (polygrafia); grafické zobrazenie; grafiky;
chromolitografy (polygrafia); kalendáre; kartón,
lepenka; kávové filtre, papierové; knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo
papierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske
účely a použitie v domácnosti; leporelá; mapy;
obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické a neperiodické publikácie; plagáty; polygrafické písmo; predmety z kartónu; prospekty pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky; reprodukcie grafické; tlačené reklamné materiály; umelohmotné fólie na
balenie vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb, poradenstvo
a manažment pre podniky, dekorácia a aranžovanie výkladov, obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely, rozširovanie reklamných oznamov, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky),
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zasielanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, distribúcia vzoriek, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prenájom reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, televízna reklama, reklamné agentúry, organizovanie
reklamných hier na propagáciu predaja, prieskum
trhu, prieskum verejnej mienky, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch,
podpora predaja (pre tretie osoby), spracovanie
textov, ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru
prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri
podnikaní, podnikateľské informácie, overovanie
obchodných transakcií, zabezpečovanie obchodných transakcií (pre tretie osoby), reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, sprostredkovanie
v obchodných vzťahoch, služby riadenia ľudských
zdrojov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov
medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredníctvom), zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie
kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, realitné
kancelárie, správa nehnuteľností, obstarávanie
služieb spojených so správou nehnuteľností, sprostredkovanie finančných služieb, oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančný
lízing, predaj na splátky, zmenárenské služby,
úverové financovanie predaja, vydávanie kreditných kariet, služby finančného manažmentu a účtovníckych sústav a správa hotovosti, poistenie,
oceňovanie umeleckých diel, organizovanie dobročinných zbierok.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, sprostredkovanie prepravy, skladovanie, prenájom skladov,
prenájom garáží, prenájom automobilov, balenie
tovaru, dovoz, doprava, doručovanie tovaru, preprava nábytku, prepravné služby, dočasné uskladnenie a dodávanie nábytku, zariadenia, interiérového dekoračného tovaru pre dom a rodinu a súvisiacich výrobkov, sprostredkovanie autobusovej, lodnej, vzdušnej, námornej a železničnej dopravy, preprava turistov, informácie o doprave
a preprave, rezervácia dopravy, rezervácie miesteniek, rezervácie zájazdov, sprevádzanie turistov, organizovanie výletov, organizovanie ciest,
turistické prehliadky, sprostredkovanie a poskytovanie cestovných služieb, sprostredkovanie prenájmu plavidiel, vozidiel a iných dopravných
prostriedkov, služby poskytované výletnými loďami, poskytovanie pomoci pri doprave, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, sprevádzanie turistov, služby cestovnej kancelárie obsiahnuté v tejto triede, balenie a doručovanie darčekových a umeleckých predmetov, distribúcia
umeleckých predmetov, doručovacie služby, doručovanie tovaru, informácie o balení a doručovaní darčekov a umeleckých predmetov, kuriérske služby, zabezpečovanie a sprostredkovanie
balenia a doručovanie tovaru.

279

41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie kurzov, 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, požičiavanie, distribúcia videofilmov, sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, sprostredkovanie premietania
filmov, prevádzkovanie kinosál, prevádzkovanie
zábavných klubov, organizačné zabezpečenie výstav, prenájom videopások, rozmnožovanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, sprostredkovanie služieb cestovných kancelárií patriacich do tejto triedy (informácie o možnostiach rekreácie, rozptýlenia a zábavy), zverejňovanie a vydávanie kníh, revue
a magazínov, časopisov periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných, umelecké módne agentúry, informácie o možnostiach
rozptýlenia a zábavy, požičiavanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, prenájom hudobných nástrojov a hudobnej
aparatúry, usporadúvanie divadelných, filmových,
koncertných a iných hudobných a tanečných produkcií na účely kultúrne a zábavné, fotografická
reportáž, fotografovanie, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie audiovizuálnych predstavení
na účely kultúrne a zábavné.
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný
dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, odborné technické poradenstvo týkajúce počítačov
a príslušenstva k nim, priemyselný dizajn, spravovanie autorských práv, sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede, štúdie technických
projektov, projektová činnosť, umelecký dizajn,
výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), spravovanie autorských práv.
43 - Služby barov, rýchle občerstvenie (bufety),
hotelierske služby, kaviarne, prenájom prednáškových sál, prenájom prenosných stavieb, príprava a dodávka jedla na objednávku do domu,
reštaurácie, samoobslužné reštaurácie, hotely, prenájom prechodného ubytovania, sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia
prechodného ubytovania, ubytovacie kancelárie
(prechodné ubytovanie, hotely, penzióny), sprostredkovanie hotelierskych služieb, zaobstarávanie ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch,
ubytovniach, na farmách a rekreačných zariadeniach.
(540) EUROPA SHOPPING CENTER
(732) VAV HOLD a.s., Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212615
13.1.2006
23.12.2013
23.12.2023
3739-2003
23.12.2003
6.10.2005
6.4.2006
35
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarom, sprostredkovateľská činnosť v oblasti zásielkového obchodu s pomocou elektronických prostriedkov predovšetkým internetu.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540) WOOLWORTH
(732) DWW Woolworth Deutschland GmbH & Co.
KG in Insolvenz, Lyoner Strasse 52, 60528 Frankfurt am Main, DE;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212774
31.1.2006
10.11.2013
10.11.2023
3297-2003
10.11.2003
4.5.2004
6.4.2006
30
30 - Čokoláda, plnená čokoláda, cukríky, cukrovinky, cukrovinky plnené čokoládou, pralinky,
čokoládové nápoje, mliečne čokoládové nápoje,
zmrzliny obsahujúce čokoládu a ostatné výrobky
obsahujúce čokoládu zahrnuté do tejto triedy.

(540) Orinoco
(732) ChocoSuc Partner, s.r.o., Cukrovarská 502, 075 01
Trebišov, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212793
9.2.2006
8.4.2014
8.4.2024
1165-2004
8.4.2004
3.11.2005
4.5.2006
29, 30, 43
29 - Výrobky a polotovary pre gastronómiu a catering vyrobené z tovarov patriacich do tejto triedy ako bujóny, polievky, instantné polievky, zeleninové šťavy na varenie, výrobky studenej kuchyne vyrobené z tovarov patriacich do tejto
triedy.
30 - Ochucovacie a aromatické zmesi a pasty,
pasty na prípravu teplých omáčok, hotové omáčky, mäsové šťavy, šťavy ako chuťové prísady,
šťavy k mäsu, dipy.
43 - Poradenstvo a servis pre gastronómiu.

(540) TOJOX
(732) FRUJO a. s., Tvrdonice 710, 691 53 Tvrdonice,
CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

213088
6.3.2006
15.11.2014
15.11.2024
3256-2004
15.11.2004
1.12.2005
1.6.2006
5, 29, 30
5 - Dietetické potraviny, prispôsobené na lekárske účely; doplnky výživy na lekárske účely; potrava pre chorých; potrava pre dojčatá, najmä
presné dávky, polievky, príkrmy, šťavy.
29 - Potraviny, najmä presné dávky pre deti ovocné, zeleninové, zeleninovo-ovocné, mäsové
(vrátane hydinových a rybacích); polievky; príkrmy vyrobené z potravín patriacich do tejto
triedy; šťavy ovocné, zeleninové a ovocno-zeleninové; mliečne a mliekarenské výrobky vrátane nápojov.
30 - Obilné a obilninové výrobky určené na výživu ľudí, vločky, sušienky, sucháre, pečivo, múčne
príkrmy, mäsové šťavy ako chuťové prísady.

(540)

(732) N.V. NUTRICIA, Eerste Stationsstraat 186, 2712
HM Zoetermeer, NL;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

213334
6.4.2006
8.11.2014
8.11.2024
3198-2004
8.11.2004
4.8.2005
7.7.2006
16, 35, 36, 41, 42, 43
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy, brožúry; brožúrky; bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie); časopisy; etikety s výnimkou textilných; fotografie;
galvanotypy (polygrafia); grafické zobrazenie; grafiky; chromolitografy (polygrafia); kalendáre;
kartón, lepenka; kávové filtre, papierové; knihy;
lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové
alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové platne
(papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske
účely a použitie v domácnosti; leporelá; mapy;
obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické a neperiodické publikácie; plagáty; polygrafické písmo; predmety z kartónu; prospekty, pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky; reprodukcie grafické; tlačené reklamné materiály; umelohmotné fólie na
balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb, poradenstvo
a manažment pre podniky, dekorácia a aranžovanie výkladov, obchodný manažment, sprostred-
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kovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely, rozširovanie reklamných oznamov, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prenájom reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, televízna reklama,
reklamné agentúry, organizovanie reklamných
hier na propagáciu predaja, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, prenájom reklamných
priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora
predaja (pre tretie osoby), spracovanie textov,
ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, overovanie obchodných transakcií, zabezpečovanie obchodných
transakcií (pre tretie osoby), reklamná a inzertná
činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo
informačnej siete, poskytovanie informácií a iných
informačných produktov reklamného charakteru,
prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, sprostredkovanie v obchodných
vzťahoch, služby riadenia ľudských zdrojov,
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredníctvom), zásielkové reklamné služby, zbieranie
údajov do počítačových databáz, zoraďovanie
údajov v počítačových databázach.
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie
kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, realitné
kancelárie, správa nehnuteľností, obstarávanie
služieb spojených so správou nehnuteľností, sprostredkovanie finančných služieb, oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančný
lízing, predaj na splátky, zmenárenské služby,
úverové financovanie predaja, vydávanie kreditných kariet, služby finančného manažmentu a účtovníckych sústav a správa hotovosti, poistenie,
oceňovanie umeleckých diel, organizovanie dobročinných zbierok.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie kurzov, 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, požičiavanie, distribúcia videofilmov, sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, sprostredkovanie premietania
filmov, prevádzkovanie kinosál, prevádzkovanie
zábavných klubov, organizačné zabezpečenie výstav, prenájom videopások, rozmnožovanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, sprostredkovanie služieb cestovných kancelárií patriacich do tejto triedy (informácie o možnostiach rekreácie, rozptýlenia
a zábavy), zverejňovanie a vydávanie kníh, revue
a magazínov, časopisov periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných, umelecké módne agentúry, informácie o možnostiach
rozptýlenia a zábavy, požičiavanie nahraných no-
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sičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, prenájom hudobných nástrojov a hudobnej
aparatúry, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných hudobných a tanečných produkcií na účely kultúrne a zábavné, fotografická reportáž, fotografovanie, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie
a vedenie sympózií, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné.
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný
dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, odborné technické poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim, priemyselný dizajn,
spravovanie autorských práv, sprostredkovanie
uvedených služieb v tejto triede, štúdie technických projektov, projektová činnosť, umelecký
dizajn, výskum a vývoj nových výrobkov (pre
zákazníkov), spravovanie autorských práv.
43 - Služby barov, rýchle občerstvenie (bufety),
hotelierske služby, kaviarne, prenájom prednáškových sál, prenájom prenosových stavieb, príprava a dodávka jedla na objednávku do domu,
reštaurácie, samoobslužné reštaurácie, hotely, prenájom prechodného ubytovania, sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia
prechodného ubytovania, ubytovacie kancelárie
(prechodné ubytovanie, hotely, penzióny), sprostredkovanie hotelierskych služieb, zaobstarávanie ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a rekreačných zariadeniach.
(540)

(732) VAV HOLD a.s., Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

213826
9.5.2006
8.1.2014
8.1.2024
958-2005
8.1.2004
76/528685
11.7.2003
US
2.2.2006
3.8.2006
5
5 - Protiplesňové (fungicídne) a protiinfekčné
prípravky, najmä prípravky na liečenie vaginálnych (pošvových) infekcií, zahrnuté v triede 5.

(540) ClindaOne BV
(732) DrugTech Corporation, 300 Delaware Avenue,
Suite 1270, Wilmington, DE 19801, US;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

215259
3.10.2006
9.2.2014
9.2.2024
340-2004
9.2.2004
4.2.2005
3.11.2006
34
34 - Tabak, tabakové náhradky, cigarety, cigary,
krátke cigary, cigarety obsahujúce cigaretové náhradky s výnimkou cigariet na lekárske účely,
byliny na fajčenie patriace do tejto triedy, šnupavý tabak, žuvací tabak, cigaretové filtre, cigaretový papier, zväzky cigaretových papierikov, papier do fajok, cigaretové dutinky, cigaretové násadky s výnimkou násadiek z drahých kovov, cigaretové náustky, hroty na špičky na cigary a cigarety, strojčeky na krútenie cigariet, čističe na
fajky, fajčiarske súpravy, fajky, stojany na fajky,
popolníky s výnimkou popolníkov z drahých kovov, odrezávače na cigaretové špičky, vrecúška
na tabak, kazety na cigary a cigarety s výnimkou
kaziet z drahých kovov, tabatierky s výnimkou
tabatierok z drahých kovov, kresadlá, zápalky,
zápalkové škatuľky, držiaky na zápalky s výnimkou držiakov z drahých kovov, zapaľovače pre
fajčiarov, náplne do zapaľovačov.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

(591) biela, čierna, hnedá, červená
(732) Baláž Dušan, Vinohradnícka 365/65A, 900 91
Limbach, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

215699
10.11.2006
28.6.2014
28.6.2024
2086-2004
28.6.2004
1.12.2005
4.1.2007
29
29 - Mlieko, mliečne výrobky, mliečne dezerty, syry všetkých druhov, tavené syry, maslo, smotana,
tvaroh, syrové pasty, nátierky obsiahnuté v tejto
triede, mliečne nápoje patriace do tejto triedy.

(540) BA GETTA
(732) NIKA, spol. s r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

217379
29.3.2007
15.7.2014
15.7.2024
2270-2004
15.7.2004
2.6.2005
3.5.2007
9, 16, 35, 41
9 - Nosiče informácií, najmä so záznamom obrazu a zvuku; dáta, databázy a iné informačné produkty na magnetických nosičoch a v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; multimediálne aplikácie, najmä elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy
v elektronickej podobe; softvér pre počítače.
16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy,
prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice, korešpondenčné lístky, listový papier, kalendáre;
knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt patriace do
tejto triedy, najmä brožúry, letáky, obtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt patriaci do tejto triedy; tlačiarske typy a štočky; ozdobné predmety z papiera patriace do tejto triedy.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
informačné kancelárie komerčné; informačné
služby v oblasti propagácie, inzercie a marketingu; prieskum trhu a marketing; obchodné zastúpenie tuzemských a zahraničných firiem; obchodné a podnikateľské informácie; poradenské služby v obchode; usporadúvanie reklamných a obchodných výstav a predvádzacích akcií tovarov
a služieb; rozširovanie vzoriek na reklamné účely; maloobchodné služby v odbore polygrafie;
vydávanie reklamných materiálov; kopírovanie
alebo rozmnožovanie dokumentov; sprostredkovanie v uvedených službách; sprostredkovanie
v oblasti obchodu s tovarmi.
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií,
zvukových, textových a audiovizuálnych nosičov
vrátane multimediálnych aplikácií; produkčná
a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy
a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií; usporadúvanie spoločenských módnych prehliadok; informačné, konzultačné, obstarávateľské a sprostredkovateľské služby v odbore nakladateľskej
a vydavateľskej činnosti a produkčnej a agentúrnej činnosti v oblasti zábavy, kultúry a výchovy.

(540) LA GLAM
(732) LES PUBLICATIONS CONDE NAST S. A., 56 A,
rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, FR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

221309
15.4.2008
11.3.2014
11.3.2024
786-2004
11.3.2004
1.4.2005
6.6.2008
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8 (511) 30
(511) 30 - Čokoláda, sušienky, koláčiky, krekery, oplátky, cukrovinky, čipsy (obilné výrobky), chlieb,
pečivo, koláče, keksy, puding, šerbet (zmrzlina),
zmrzlina, cukríky, karamelky (cukríky), žuvačky
nie na lekárske použitie, nápoje na báze čokolády, nápoje na báze kávy, nápoje na báze kakaa.
(540)

(732) ORION CORPORATION, 30-10, MunbaeDong, Yongsan-Ku, Seoul, KR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

224751
20.4.2009
8.11.2014
8.11.2024
619-2006
8.11.2004
4.8.2005
5.6.2009
35, 39
35 - Distribúcia vzoriek.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, sprostredkovanie prepravy, skladovanie, prenájom skladov,
prenájom garáží, prenájom automobilov, balenie
tovaru, dovoz, doprava, doručovanie tovaru, preprava nábytku, prepravné služby, dočasné uskladnenie a dodávanie nábytku, zariadenia, interiérového dekoračného tovaru pre dom a rodinu a súvisiacich výrobkov, sprostredkovanie autobusovej, lodnej, vzdušnej, námornej a železničnej dopravy, preprava turistov, informácie o doprave
a preprave, rezervácia dopravy, rezervácie miesteniek, rezervácie zájazdov, sprevádzanie turistov, organizovanie výletov, organizovanie ciest,
turistické prehliadky, sprostredkovanie a poskytovanie cestovných služieb, sprostredkovanie prenájmu plavidiel, vozidiel a iných dopravných prostriedkov, služby poskytované výletnými loďami,
poskytovanie pomoci pri doprave, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, sprevádzanie turistov, služby cestovnej kancelárie obsiahnuté
v triede 39, balenie a doručovanie darčekových
a umeleckých predmetov, distribúcia umeleckých
predmetov, doručovacie služby, doručovanie tovaru, informácie o balení a doručovaní darčekov
a umeleckých predmetov, kuriérske služby, zabezpečovanie a sprostredkovanie balenia a doručovanie tovaru.

(540)

(732) VAV HOLD a.s., Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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Prevody a prechody práv
(111) 160977
(210) 46163
(732) PENDRAGON ONE LTD., 2nd Floor, 9 Chapel
Place, Londýn EC2A 3DQ, GB;
(770) INVESTMENT ANALYSES INTERNATIONAL LIMITED, Suite 14, Old Anglo House, Mitton Street, Stourport on Severn, Worcestershire
DY13 9AQ, GB;
(580) 20.2.2014
(111) 168532
(210) 57578
(732) Michael Kors (Switzerland) International GmbH,
Strada Regina 42, 6934 Bioggio, CH;
(770) MICHAEL KORS LLC, 11 West 42nd Street,
New York, New York, US;
(580) 5.3.2014

(111) 176224
(210) 70510
(732) DAW SE, Rossdörfer Strasse 50, 64372 OberRamstadt, DE;
(770) Deutsche Amphibolin - Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG, Rossdörfer Strasse 50,
643 72 Ober - Ramstadt, DE;
(580) 28.2.2014
(111) 177653
(210) 353-97
(732) Double Cross s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice, SK;
(770) ASTRA PNEU, s. r. o., Južná trieda 66, 040 01
Košice, SK;
(580) 13.2.2014
(111) 180798
(210) 1153-93
(732) ONDULINE, 35 rue Baudin, 92300 LevalloisPerret, FR;
(770) ONDULINE - stavebný materiál, s. r. o., Bulharská 26, 821 04 Bratislava, SK;
(580) 21.2.2014
(111) 180802
(210) 1157-93
(732) ONDULINE, 35 rue Baudin, 92300 LevalloisPerret, FR;
(770) ONDULINE - stavebný materiál, s. r. o., Bulharská 26, 821 04 Bratislava, SK;
(580) 21.2.2014
(111)
(210)
(732)
(770)

186608
498-96
SIKA AG, Zugerstrasse 50, 6341 Baar, CH;
AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL
B. V., Velperweg 76, 6824 BM, Arnhem, NL;
(580) 6.3.2014

(111)
(210)
(732)
(770)

186609
499-96
SIKA AG, Zugerstrasse 50, 6341 Baar, CH;
AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL
B. V., Velperweg 76, 6824 BM, Arnhem, NL;
(580) 6.3.2014

(111) 189479
(210) 3714-97
(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) 12.2.2014
(111) 200421
(210) 1743-2001
(732) Versatility s. r. o., Ferienčíkova 18, 811 08 Bratislava, SK;
(770) Coffee&Co Slovakia s. r. o., Iľjušinova 2, 851 01
Bratislava, SK;
(580) 14.2.2014

(111) 200422
(210) 1744-2001
(732) Versatility s. r. o., Ferienčíkova 18, 811 08 Bratislava, SK;
(770) Coffee&Co Slovakia s. r. o., Iľjušinova 2, 851 01
Bratislava, SK;
(580) 14.2.2014

(111) 200558
(210) 1742-2001
(732) Versatility s. r. o., Ferienčíkova 18, 811 08 Bratislava, SK;
(770) Coffee&Co Slovakia s. r. o., Iľjušinova 2, 851 01
Bratislava, SK;
(580) 14.2.2014
(111) 200559
(210) 1745-2001
(732) Versatility s. r. o., Ferienčíkova 18, 811 08 Bratislava, SK;
(770) Coffee&Co Slovakia s. r. o., Iľjušinova 2, 851 01
Bratislava, SK;
(580) 14.2.2014

(111) 207273
(210) 1845-2003
(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) 12.2.2014
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(111) 207274
(210) 1846-2003
(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) 12.2.2014

(111) 210354
(210) 1284-2004
(732) Shopping Palace Bratislava, v.o.s., Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, SK;
(770) SORAVIAINVEST, spol. s r. o., Studená 6, 821 04
Bratislava, SK;
(580) 3.3.2014

(111) 208120
(210) 1844-2003
(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) 12.2.2014

(111)
(210)
(732)
(770)

(111) 208841
(210) 3108-2003
(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) 12.2.2014

(111) 208842
(210) 3116-2003
(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) 12.2.2014

(111) 208861
(210) 3109-2003
(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) 12.2.2014
(111) 208862
(210) 3114-2003
(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) 12.2.2014

(111) 209599
(210) 334-2004
(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) 12.2.2014

210521
685-2004
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
Turek Branislav, Grösslingova 14, 811 09 Bratislava, SK;
(580) 28.2.2014
(111) 210791
(210) 1285-2004
(732) Shopping Palace Bratislava, v.o.s., Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, SK;
(770) SORAVIAINVEST, spol. s r. o., Studená 6, 821 04
Bratislava, SK;
(580) 3.3.2014

(111) 211293
(210) 2391-2004
(732) VAV HOLD a.s., Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(770) V A V invest, s.r.o., Námestie SNP 3, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.3.2014
(111)
(210)
(732)
(770)

212300
2983-2004
DITURIA, a.s., Sv. Michala 5, 934 01 Levice, SK;
SLOVENKA, a. s., Strieborné námestie 3, 975 67
Banská Bystrica, SK;
(580) 19.2.2014
(111) 212300
(210) 2983-2004
(732) SLOVENKA-Silver, s.r.o., Strieborné námestie 3,
975 67 Banská Bystrica, SK;
(770) DITURIA, a.s., Sv. Michala 5, 934 01 Levice, SK;
(580) 19.2.2014

(111)
(210)
(732)
(770)

212301
2984-2004
DITURIA, a.s., Sv. Michala 5, 934 01 Levice, SK;
SLOVENKA, a. s., Strieborné námestie 3, 975 67
Banská Bystrica, SK;
(580) 19.2.2014

(111) 212301
(210) 2984-2004
(732) SLOVENKA-Silver, s.r.o., Strieborné námestie 3,
975 67 Banská Bystrica, SK;
(770) DITURIA, a.s., Sv. Michala 5, 934 01 Levice, SK;
(580) 19.2.2014
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(111) 212551
(210) 3197-2004
(732) VAV HOLD a.s., Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(770) V A V invest, s.r.o., Námestie SNP 3, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.3.2014
(111) 213334
(210) 3198-2004
(732) VAV HOLD a.s., Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(770) V A V invest, s.r.o., Námestie SNP 3, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.3.2014
(111) 213777
(210) 669-2005
(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) 12.2.2014
(111)
(210)
(732)
(770)

214068
1720-2005
CONVEY a.s., Vysoká 16, 811 06 Bratislava, SK;
Slovglass Poltár, s.r.o., 13. januára, 987 01 Poltár, SK;
(580) 19.2.2014
(111) 214068
(210) 1720-2005
(732) Wagontrans a.s., Prievozská 16, 821 09 Bratislava,
SK;
(770) CONVEY a.s., Vysoká 16, 811 06 Bratislava, SK;
(580) 19.2.2014
(111) 214352
(210) 1065-2005
(732) DAW SE, Rossdörfer Strasse 50, 64372 Ober-Ramstadt, DE;
(770) Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG, Roßdörfer Straße 50,
D-64372 Ober-Ramstadt, DE;
(580) 28.2.2014
(111) 214810
(210) 1395-2005
(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) 12.2.2014
(111) 215644
(210) 2110-2005
(732) Kisslingová Dana, Mladoboleslavská 1, 902 01
Pezinok, SK;
(770) Pivnica u zlatej husi, s. r. o., Pezinská 2, 900 26
Slovenský Grob, SK;
(580) 28.2.2014

(111) 216036
(210) 5161-2006
(732) DAW SE, Rossdörfer Strasse 50, 64372 Ober-Ramstadt, DE;
(770) Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG, Roßdörfer Straße 50,
D-64372 Ober-Ramstadt, DE;
(580) 28.2.2014

(111) 216606
(210) 5519-2006
(732) TECHTRADE Slovakia, s.r.o., Košická 58, 821 08
Bratislava, SK;
(770) Poluska a. s., Halašova 2, 831 03 Bratislava, SK;
(580) 10.2.2014
(111) 216764
(210) 766-2006
(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) 12.2.2014

(111) 216765
(210) 767-2006
(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) 12.2.2014

(111) 217884
(210) 5934-2006
(732) BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, 332 02
Starý Plzenec, CZ;
(770) Českomoravská vína, spol. s r.o., K Vápence
1675/603E, 692 11 Mikulov, CZ;
(580) 20.2.2014
(111) 218009
(210) 1515-2006
(732) BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, 332 02
Starý Plzenec, CZ;
(770) Vinařství Pavlov, spol. s r. o., Česká 149, 692 01
Pavlov, CZ;
(580) 20.2.2014

(111) 218813
(210) 1516-2006
(732) BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, 332 02
Starý Plzenec, CZ;
(770) Českomoravská vína, spol. s r.o., K Vápence
1675/603E, 692 11 Mikulov, CZ;
(580) 20.2.2014
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(111) 219481
(210) 195-2007
(732) VAV HOLD a.s., Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(770) V A V invest, s.r.o., Námestie SNP 3, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.3.2014

(111) 219483
(210) 201-2007
(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) 12.2.2014
(111) 219484
(210) 202-2007
(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) 12.2.2014

(111) 219721
(210) 197-2007
(732) VAV HOLD a.s., Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(770) V A V invest, s.r.o., Námestie SNP 3, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.3.2014
(111) 220098
(210) 5407-2007
(732) PENDRAGON ONE LTD., 2nd Floor, 9 Chapel
Place, Londýn EC2A 3DQ, GB;
(770) INVESTMENT ANALYSES INTERNATIONAL LIMITED, Suite 14, Old Anglo House, Mitton Street, Stourport on Severn, Worcestershire
DY13 9AQ, GB;
(580) 20.2.2014
(111) 220099
(210) 5408-2007
(732) PENDRAGON ONE LTD., 2nd Floor, 9 Chapel
Place, Londýn EC2A 3DQ, GB;
(770) INVESTMENT ANALYSES INTERNATIONAL LIMITED, Suite 14, Old Anglo House, Mitton Street, Stourport on Severn, Worcestershire
DY13 9AQ, GB;
(580) 20.2.2014
(111) 220100
(210) 5409-2007
(732) PENDRAGON ONE LTD., 2nd Floor, 9 Chapel
Place, Londýn EC2A 3DQ, GB;
(770) INVESTMENT ANALYSES INTERNATIONAL LIMITED, Suite 14, Old Anglo House, Mitton Street, Stourport on Severn, Worcestershire
DY13 9AQ, GB;
(580) 20.2.2014
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(111) 220101
(210) 5410-2007
(732) PENDRAGON ONE LTD., 2nd Floor, 9 Chapel
Place, Londýn EC2A 3DQ, GB;
(770) INVESTMENT ANALYSES INTERNATIONAL LIMITED, Suite 14, Old Anglo House, Mitton Street, Stourport on Severn, Worcestershire
DY13 9AQ, GB;
(580) 20.2.2014
(111) 220254
(210) 5209-2007
(732) PENDRAGON ONE LTD., 2nd Floor, 9 Chapel
Place, Londýn EC2A 3DQ, GB;
(770) INVESTMENT ANALYSES INTERNATIONAL LIMITED, Suite 14, Old Anglo House, Mitton Street, Stourport on Severn, Worcestershire
DY13 9AQ, GB;
(580) 20.2.2014
(111) 220255
(210) 5210-2007
(732) PENDRAGON ONE LTD., 2nd Floor, 9 Chapel
Place, Londýn EC2A 3DQ, GB;
(770) INVESTMENT ANALYSES INTERNATIONAL LIMITED, Suite 14, Old Anglo House, Mitton Street, Stourport on Severn, Worcestershire
DY13 9AQ, GB;
(580) 20.2.2014
(111) 220256
(210) 5211-2007
(732) PENDRAGON ONE LTD., 2nd Floor, 9 Chapel
Place, Londýn EC2A 3DQ, GB;
(770) INVESTMENT ANALYSES INTERNATIONAL LIMITED, Suite 14, Old Anglo House, Mitton Street, Stourport on Severn, Worcestershire
DY13 9AQ, GB;
(580) 20.2.2014
(111) 220498
(210) 1667-2007
(732) Top Tune Musik - und Verlagsanstalt, Landstrasse 60, 9490 Vaduz, LI;
(770) easywalker SK s. r. o., M. R. Štefánika 29, 010 01
Žilina, SK;
(580) 13.2.2014
(111) 223611
(210) 5718-2008
(732) ICHTHYS GROUP s.r.o., Pezinská 18, 901 01
Malacky, SK;
(770) DYNAMIK Slovakia s. r. o., Láb 291, 900 67
Láb, SK;
(580) 13.2.2014
(111) 223792
(210) 663-2008
(732) VAV HOLD a.s., Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(770) V A V invest, s.r.o., Námestie SNP 3, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.3.2014
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(111) 224751
(210) 619-2006
(732) VAV HOLD a.s., Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(770) V A V invest, s.r.o., Námestie SNP 3, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.3.2014

(111) 230316
(210) 2029-2010
(732) Kmeťko Milan, Ing., Bakossova 14464/3D, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(770) UniEx, s.r.o., Bakossova 6, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(580) 28.2.2014

(111) 224782
(210) 639-2008
(732) ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22,
929 01 Dunajská Streda, SK;
(770) Vangel František, Poľná 930/3, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(580) 25.2.2014

(111) 230889
(210) 642-2011
(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) 12.2.2014

(111) 225362
(210) 6086-2008
(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) 12.2.2014

(111) 231436
(210) 5302-2011
(732) Kováč Richard, Haburská 15, 821 01 Bratislava,
SK;
(770) INVA ENERGY a.s., Dúbravská cesta 2, 841 04
Bratislava, SK;
(580) 10.2.2014

(111) 226349
(210) 1227-2008
(732) DAW SE, Rossdörfer Strasse 50, 64372 Ober-Ramstadt, DE;
(770) Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG, Roßdörfer Straße 50,
D-64372 Ober-Ramstadt, DE;
(580) 28.2.2014

(111) 231559
(210) 794-2011
(732) PAMO SK, s.r.o., Matejkova 15, 841 05 Bratislava, SK;
(770) Speedfit, s.r.o., Nitrianska 3, 821 08 Bratislava,
SK;
(580) 11.3.2014

(111) 226704
(210) 5305-2009
(732) PENDRAGON ONE LTD., 2nd Floor, 9 Chapel
Place, Londýn EC2A 3DQ, GB;
(770) INVESTMENT ANALYSES INTERNATIONAL LIMITED, Suite 14, Old Anglo House, Mitton Street, Stourport on Severn, Worcestershire
DY13 9AQ, GB;
(580) 20.2.2014
(111) 227009
(210) 1158-2009
(732) Kmeťko Milan, Ing., Bakossova 14464/3D, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(770) UniEx, s.r.o., Bakossova 6, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(580) 28.2.2014

(111) 227294
(210) 67-2009
(732) BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, 332 02
Starý Plzenec, CZ;
(770) Českomoravská vína, spol. s r.o., K Vápence
1675/603E, 692 11 Mikulov, CZ;
(580) 20.2.2014

(111) 232028
(210) 1550-2011
(732) VAV HOLD a.s., Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(770) V A V invest, s.r.o., Námestie SNP 3, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.3.2014
(111) 232029
(210) 1551-2011
(732) VAV HOLD a.s., Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(770) V A V invest, s.r.o., Námestie SNP 3, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.3.2014

(111) 233225
(210) 394-2012
(732) PAMO SK, s.r.o., Matejkova 15, 841 05 Bratislava, SK;
(770) Speedfit, s.r.o., Nitrianska 3, 821 08 Bratislava,
SK;
(580) 11.3.2014
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(111) 233741
(210) 782-2012
(732) Intermediaries s.r.o., Pavlovičovo námestie 3857/6,
080 01 Prešov, SK;
(770) JAWSIS s.r.o., Pavlovičovo námestie 3857/6,
080 01 Prešov, SK;
(580) 7.3.2014

(111) 235822
(210) 282-2013
(732) Kmeťko Milan, Ing., Bakossova 14464/3D, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(770) UniEx, s.r.o., Bakossova 6, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(580) 28.2.2014

(111) 233785
(210) 1001-2012
(732) ENUPRO s.r.o., Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc, Hodolany, CZ; KRÁLOVSKÁ OBCHODNÍ s.r.o., Králová 83, 783 91 Medlov, CZ; MIX
MAX - ENERGETIKA, s.r.o., Štefánikova 560/38a,
612 00 Brno, CZ;
(770) SULKO s. r. o., Československé armády 861/28,
789 01 Zábřeh, CZ;
(580) 20.2.2014

(111) 236019
(210) 882-2013
(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) 12.2.2014

(111) 233804
(210) 2019-2011
(732) La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(770) AD PROPERTY, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(580) 24.2.2014

(111) 234937
(210) 75-2013
(732) La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(770) AD PROPERTY, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(580) 17.2.2014

(111) 236020
(210) 883-2013
(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) 12.2.2014

(111) 236023
(210) 898-2013
(732) La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(770) AD PROPERTY, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(580) 21.2.2014

290

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2014 - SK (oznámenia - ochranné známky)

Čiastočné prevody ochranných známok
(111) 95820
(210) 7121
(732) PLR IP HOLDINGS, LLC, 4350 Baker Road,
Minnetonka, Minnesota 55343, US;
7 (511) 9
(511) 9 - Čítače optických znakov, optické kondenzory,
optické sklo (okrem okuliarových skiel a šošoviek), optické lampy, optické svietidlá, optické
kompasy, optické zrkadlá, periskopické šošovky,
šošovky pre astrofotografiu, šošovky do fotoaparátov, šošovky do videokamier, monokulárne šošovky, binokulárne šošovky, šošovky do ďalekohľadov, šošovky do mikroskopov, prístroje pre
jedno oko, prístroje pre obe oči, ďalekohľady,
mikroskopy, periskopy, mechaniky optických
diskov, okuliare na nočné videnie, elektronické
hracie okuliare, okuliare pre virtuálnu realitu, stereoskopické prehliadačky a stereoskopické 3D
okuliare na použitie pri elektronických hrách, filtre pre fotoaparáty, multimediálne a fotografické
projektory, projektory pre diapozitívy, piko projektory, stereoskopické prehliadačky a stereoskopické 3D okuliare, ktoré sú súčasťou elektronických hracích a iných systémov, objektívy.
Dátum uzavretia zmluvy: 30.11.2011
(580) 20.2.2014

(111) 95820A
(210) 7121A
(732) StyleMark Eyewear Holding B.V., Paasheuvelweg 16, 1105 BH, Amersterdam Zuidoost, NL;
7 (511) 9
(511) 9 - Slnečné okuliare bez lekárskeho predpisu, šošovky slnečných okuliarov bez lekárskeho predpisu, slnečné okuliare pricvaknuté na iné okuliare
bez lekárskeho predpisu, slnečné okuliare na mieru, hotové okuliare, okuliare na čítanie a okuliare
na lekársky predpis, okuliarové šošovky, kontaktné šošovky na lekársky predpis, kontaktné
šošovky bez lekárskeho predpisu, stereoskopické
3D okuliare s výnimkou stereoskopických 3D okuliarov na použitie pri elektronických hrách
a s výnimkou stereoskopických 3D okuliarov,
ktoré sú súčasťou elektronických hracích a iných
systémov, ochranné okuliare, bezpečnostné okuliare, filtre na okuliare a na slnečné okuliare,
okuliarové sklá a ochranné okuliare.
Dátum uzavretia zmluvy: 30.11.2011
(580) 20.2.2014
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch
(111) 90445
(210) 5810
(732) FRUEHAUF, 24 Avenue Jean Mermoz, 89000
Auxerre, FR;
(580) 25.2.2014

(111) 197328
(210) 1620-2000
(732) ALFA AUDIT, s.r.o., Sv. Cyrila a Metoda 2, 921 01
Piešťany, SK;
(580) 7.3.2014

(111) 151920
(210) 3740
(732) AJAX PILNÍKY, a.s., Polenská 10, 587 07 Jihlava,
CZ;
(580) 6.3.2014

(111) 208426
(210) 3332-2003
(732) HIAMARSO, spol. s r.o., Gábora Steinera 1946/17,
917 02 Trnava, SK;
(580) 20.2.2014

(111) 165719
(210) 53325
(732) SP Brand Holding EEIG, Culliganlaan 2A, 1831
Diegem, BE;
(580) 28.2.2014

(111) 208492
(210) 2893-2003
(732) ProLogis, a Maryland real estate investment trust,
4545 Airport Way, 80239 Denver, Colorado, US;
(580) 20.2.2014

(111) 177653
(210) 353-97
(732) UniCross s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice,
SK;
(580) 13.2.2014

(111) 208563
(210) 3390-2003
(732) Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70
Opava - Komárov, CZ;
(580) 3.3.2014

(111) 178155
(210) 99-94
(732) SEAGATE TECHNOLOGY LLC a Delaware
Corporation, 10200 South De Anza Boulevard,
Cupertino, California 95014, US;
(580) 28.2.2014

(111) 208917
(210) 3288-2003
(732) KAMIT, s. r. o., Bellova 696, 031 01 Liptovský
Mikuláš, SK;
(580) 13.2.2014

(111) 178353
(210) 578-94
(732) N.C.N. SLOVAKIA s.r.o., Ul. Svornosti 50, 821 06
Bratislava, SK;
(580) 3.3.2014
(111) 178404
(210) 1810-93
(732) CAJUN FUNDING CORP., 980 Hammond Drive, NE, Suite 1100, Atlanta, GA 30328, US;
(580) 17.2.2014

(111) 182402
(210) 167-95
(732) NUTREND D.S., a.s., Chválkovice 604, 779 00
Olomouc, CZ;
(580) 7.2.2014
(111) 194135
(210) 1431-98
(732) NUTREND D.S., a.s., Chválkovice 604, 779 00
Olomouc, CZ;
(580) 7.2.2014

(111) 209066
(210) 3427-2003
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, SK;
(580) 3.3.2014
(111) 209087
(210) 3752-2003
(732) V.O.Č. SLOVAKIA, s. r. o., Školská 23, 040 11
Košice, SK;
(580) 20.2.2014

(111) 209161
(210) 3299-2003
(732) PV Žilina, s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, SK;
(580) 18.2.2014
(111) 209283
(210) 3589-2003
(732) WALLY YACHTS S.A., 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, LU;
(580) 7.3.2014
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(111) 209402
(210) 110-2004
(732) Weight Watchers International, Inc., 675 Avenue
of the Americas, New York, New York 10010, US;
(580) 25.2.2014

(111) 211172
(210) 111-2004
(732) WW Foods LLC, 2541 N. Stokesberry Place,
Meridian, ID 83646, US;
(580) 25.2.2014

(111) 209500
(210) 2701-2003
(732) RENUTO (Overseas) LIMITED, Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, flat/Office
102, Nikosia, CY;
(580) 17.2.2014

(111) 211293
(210) 2391-2004
(732) V A V invest, s.r.o., Námestie SNP 3, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.3.2014

(111) 209520
(210) 3494-2003
(732) Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70
Opava - Komárov, CZ;
(580) 3.3.2014
(111) 209524
(210) 3564-2003
(732) SALLEM PARTNERS s. r. o., Grösslingova 45,
811 09 Bratislava, SK;
(580) 5.3.2014
(111) 210086
(210) 3605-2003
(732) ELKO EP Slovakia, s.r.o., Benkova 18, 949 11
Nitra, SK;
(580) 7.3.2014
(111) 210301
(210) 432-2004
(732) DOREA, s. r. o., Krompecherova 3934/9, 058 01
Poprad, SK;
(580) 28.2.2014
(111) 210506
(210) 280-2004
(732) DOREA, s. r. o., Krompecherova 3934/9, 058 01
Poprad, SK;
(580) 28.2.2014
(111) 211166
(210) 3653-2003
(732) BIKERS CROWN, s.r.o., Pražská 481, 503 51
Chlumec nad Cidlinou IV, CZ;
(580) 25.2.2014
(111) 211168
(210) 3655-2003
(732) BIKERS CROWN, s.r.o., Pražská 481, 503 51
Chlumec nad Cidlinou IV, CZ;
(580) 25.2.2014
(111) 211169
(210) 3656-2003
(732) BIKERS CROWN, s.r.o., Pražská 481, 503 51
Chlumec nad Cidlinou IV, CZ;
(580) 25.2.2014

(111) 212300
(210) 2983-2004
(732) SLOVENKA-Silver, s.r.o., Zvolenská cesta 14,
974 05 Banská Bystrica, SK;
(580) 19.2.2014
(111) 212301
(210) 2984-2004
(732) SLOVENKA-Silver, s.r.o., Zvolenská cesta 14,
974 05 Banská Bystrica, SK;
(580) 19.2.2014
(111) 212551
(210) 3197-2004
(732) V A V invest, s.r.o., Námestie SNP 3, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.3.2014
(111) 213334
(210) 3198-2004
(732) V A V invest, s.r.o., Námestie SNP 3, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.3.2014
(111) 214068
(210) 1720-2005
(732) Poltár Crystal & Steel, a.s., 13. januára, 987 01
Poltár, SK;
(580) 19.2.2014
(111) 219481
(210) 195-2007
(732) V A V invest, s.r.o., Námestie SNP 3, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.3.2014
(111) 219721
(210) 197-2007
(732) V A V invest, s.r.o., Námestie SNP 3, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.3.2014
(111) 222541
(210) 5050-2008
(732) CAPITOL, akciová spoločnosť, Rajská 15/A,
811 08 Bratislava, SK;
(580) 28.2.2014
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(111) 222864
(210) 173-2008
(732) SLOSMAT, s. r. o., Cestárska 12, 010 01 Žilina,
SK;
(580) 13.2.2014

(111) 232028
(210) 1550-2011
(732) V A V invest, s.r.o., Námestie SNP 3, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.3.2014

(111) 223792
(210) 663-2008
(732) V A V invest, s.r.o., Námestie SNP 3, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.3.2014

(111) 232029
(210) 1551-2011
(732) V A V invest, s.r.o., Námestie SNP 3, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.3.2014

(111) 224751
(210) 619-2006
(732) V A V invest, s.r.o., Námestie SNP 3, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.3.2014

(111) 232538
(210) 1820-2011
(732) NUTREND D.S., a.s., Chválkovice 604, 779 00
Olomouc, CZ;
(580) 7.2.2014

(111) 225020
(210) 406-2005
(732) REMPOMETAL s.r.o., Južná trieda 125/1596,
040 01 Košice, SK;
(580) 6.3.2014

(111) 233016
(210) 38-2012
(732) Polycasa Slovakia s. r. o., M. R. Štefánika 71,
010 39 Žilina, SK;
(580) 5.3.2014

(111) 231311
(210) 5203-2011
(732) CAPITOL, akciová spoločnosť, Rajská 15/A,
811 08 Bratislava, SK;
(580) 28.2.2014
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Licenčné zmluvy registrované
(111) 220166
(210) 180-2007
(732) ESPRIT TEAM, s.r.o., Národní 981/17, 110 00
Praha, CZ;
(791) E-MOTION, s.r.o., Na Poříčí 1071/17, 110 00
Praha, CZ;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 15.10.2013
(580) 13.2.2014

(111) 229347
(210) 5010-2010
(732) GastroNet a.s., Liptovská 21, 821 09 Bratislava,
SK;
(791) PM Žilina, s. r. o., Liptovská 21, 821 09 Bratislava,
SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 12.4.2011
(580) 20.2.2014

(111) 229347
(210) 5010-2010
(732) GastroNet a.s., Liptovská 21, 821 09 Bratislava,
SK;
(791) PM Piešťany, s. r. o., Liptovská 21, 821 09 Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.1.2013
(580) 20.2.2014
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Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy)
(111) 167883
(210) 56800
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
Király Ján, Ing., Bauerova 1198/34, Sídlisko KVP,
040 23 Košice, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 188686
(210) 1017-95
(732) FRUCONA KOŠICE, a. s., Textilná 6, 042 62
Košice, SK;
Záložný veriteľ:
Király Ján, Ing., Bauerova 1198/34, Sídlisko KVP,
040 23 Košice, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 167883
(210) 56800
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
Varga Jaroslav, Ing., Cesta pod Hradovou 783/22,
040 01 Košice - Sever, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 188686
(210) 1017-95
(732) FRUCONA KOŠICE, a. s., Textilná 6, 042 62
Košice, SK;
Záložný veriteľ:
Varga Jaroslav, Ing., Cesta pod Hradovou 783/22,
040 01 Košice - Sever, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 167883
(210) 56800
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
HYDREE FINANCIAL SLOVAKIA, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014
(111) 178433
(210) 2562-96
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
Záložný veriteľ:
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2013
(580) 18.2.2014

(111) 188686
(210) 1017-95
(732) FRUCONA KOŠICE, a. s., Textilná 6, 042 62
Košice, SK;
Záložný veriteľ:
HYDREE FINANCIAL SLOVAKIA, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014
(111) 199657
(210) 3219-2000
(732) FRUCONA Košice, akciová spoločnosť, Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
Király Ján, Ing., Bauerova 1198/34, Sídlisko KVP,
040 23 Košice, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 180782
(210) 582-97
(732) Pollák Arpád, Majzonovo námestie 2, 940 01 Nové Zámky, SK;
Záložný veriteľ:
AniCrop a.s., Papraďová 3, 821 01 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 17.2.2012
(580) 12.2.2014

(111) 199657
(210) 3219-2000
(732) FRUCONA Košice, akciová spoločnosť, Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
Varga Jaroslav, Ing., Cesta pod Hradovou 783/22,
040 01 Košice - Sever, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 186892
(210) 2561-96
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
Záložný veriteľ:
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2013
(580) 18.2.2014

(111) 199657
(210) 3219-2000
(732) FRUCONA Košice, akciová spoločnosť, Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
HYDREE FINANCIAL SLOVAKIA, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014
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(111) 203266
(210) 629-2002
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
Záložný veriteľ:
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2013
(580) 18.2.2014

(111) 205993
(210) 3249-2002
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
HYDREE FINANCIAL SLOVAKIA, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 205678
(210) 3617-2002
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
Király Ján, Ing., Bauerova 1198/34, Sídlisko KVP,
040 23 Košice, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 205994
(210) 3250-2002
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
Király Ján, Ing., Bauerova 1198/34, Sídlisko KVP,
040 23 Košice, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 205678
(210) 3617-2002
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
Varga Jaroslav, Ing., Cesta pod Hradovou 783/22,
040 01 Košice - Sever, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 205994
(210) 3250-2002
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
Varga Jaroslav, Ing., Cesta pod Hradovou 783/22,
040 01 Košice - Sever, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 205678
(210) 3617-2002
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
HYDREE FINANCIAL SLOVAKIA, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 205994
(210) 3250-2002
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
HYDREE FINANCIAL SLOVAKIA, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 205993
(210) 3249-2002
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
Király Ján, Ing., Bauerova 1198/34, Sídlisko KVP,
040 23 Košice, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 208646
(210) 2778-2003
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
Király Ján, Ing., Bauerova 1198/34, Sídlisko KVP,
040 23 Košice, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 205993
(210) 3249-2002
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
Varga Jaroslav, Ing., Cesta pod Hradovou 783/22,
040 01 Košice - Sever, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 208646
(210) 2778-2003
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
Varga Jaroslav, Ing., Cesta pod Hradovou 783/22,
040 01 Košice - Sever, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014
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(111) 208646
(210) 2778-2003
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
HYDREE FINANCIAL SLOVAKIA, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 208649
(210) 2782-2003
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
HYDREE FINANCIAL SLOVAKIA, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 208648
(210) 2780-2003
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
Király Ján, Ing., Bauerova 1198/34, Sídlisko KVP,
040 23 Košice, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 214089
(210) 934-2002
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
Záložný veriteľ:
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2013
(580) 18.2.2014

(111) 208648
(210) 2780-2003
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
Varga Jaroslav, Ing., Cesta pod Hradovou 783/22,
040 01 Košice - Sever, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 214829
(210) 1476-2005
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
Király Ján, Ing., Bauerova 1198/34, Sídlisko KVP,
040 23 Košice, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 208648
(210) 2780-2003
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
HYDREE FINANCIAL SLOVAKIA, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 214829
(210) 1476-2005
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
Varga Jaroslav, Ing., Cesta pod Hradovou 783/22,
040 01 Košice - Sever, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 208649
(210) 2782-2003
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
Király Ján, Ing., Bauerova 1198/34, Sídlisko KVP,
040 23 Košice, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 214829
(210) 1476-2005
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
HYDREE FINANCIAL SLOVAKIA, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 208649
(210) 2782-2003
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
Varga Jaroslav, Ing., Cesta pod Hradovou 783/22,
040 01 Košice - Sever, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 214830
(210) 1477-2005
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
Király Ján, Ing., Bauerova 1198/34, Sídlisko KVP,
040 23 Košice, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014
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(111) 214830
(210) 1477-2005
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
Varga Jaroslav, Ing., Cesta pod Hradovou 783/22,
040 01 Košice - Sever, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014
(111) 214830
(210) 1477-2005
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
HYDREE FINANCIAL SLOVAKIA, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014
(111) 215365
(210) 6205-2005
(732) AZOTER, s.r.o., Robotnícka 79, 905 01 Senica,
SK;
Záložný veriteľ:
AniCrop a.s., Papraďová 3, 821 01 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 17.2.2012
(580) 12.2.2014
(111) 219528
(210) 451-2007
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
Záložný veriteľ:
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2013
(580) 18.2.2014
(111) 219609
(210) 450-2007
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
Záložný veriteľ:
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2013
(580) 18.2.2014
(111) 219610
(210) 452-2007
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
Záložný veriteľ:
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2013
(580) 18.2.2014
(111) 219611
(210) 541-2007
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;

Záložný veriteľ:
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2013
(580) 18.2.2014
(111) 219612
(210) 542-2007
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
Záložný veriteľ:
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2013
(580) 18.2.2014
(111) 219820
(210) 540-2007
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
Záložný veriteľ:
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2013
(580) 18.2.2014
(111) 220180
(210) 403-2007
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
Záložný veriteľ:
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2013
(580) 18.2.2014
(111) 220181
(210) 405-2007
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
Záložný veriteľ:
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2013
(580) 18.2.2014
(111) 220182
(210) 407-2007
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
Záložný veriteľ:
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2013
(580) 18.2.2014
(111) 220183
(210) 409-2007
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
Záložný veriteľ:
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2013
(580) 18.2.2014
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(111) 220184
(210) 410-2007
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
Záložný veriteľ:
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2013
(580) 18.2.2014

(111) 227415
(210) 1599-2009
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
Varga Jaroslav, Ing., Cesta pod Hradovou 783/22,
040 01 Košice - Sever, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 220185
(210) 411-2007
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
Záložný veriteľ:
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2013
(580) 18.2.2014

(111) 227415
(210) 1599-2009
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
HYDREE FINANCIAL SLOVAKIA, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 220186
(210) 412-2007
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
Záložný veriteľ:
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2013
(580) 18.2.2014

(111) 227702
(210) 1721-2009
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
Záložný veriteľ:
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2013
(580) 18.2.2014

(111) 220187
(210) 413-2007
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
Záložný veriteľ:
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2013
(580) 18.2.2014

(111) 227703
(210) 1722-2009
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
Záložný veriteľ:
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2013
(580) 18.2.2014

(111) 225265
(210) 1424-2008
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
Záložný veriteľ:
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2013
(580) 18.2.2014

(111) 227800
(210) 1719-2009
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
Záložný veriteľ:
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2013
(580) 18.2.2014

(111) 227415
(210) 1599-2009
(732) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;
Záložný veriteľ:
Király Ján, Ing., Bauerova 1198/34, Sídlisko KVP,
040 23 Košice, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.11.2013
(580) 25.2.2014

(111) 227801
(210) 1720-2009
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4,
963 01 Krupina, SK;
Záložný veriteľ:
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2013
(580) 18.2.2014
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Medzinárodne zapísané ochranné známky
(210) 2006-2013
(220) 24.10.2013
(800) 1 191 244, 25.10.2013

(111) 236650
(220) 15.7.2013
(800) 1 184 732, 25.7.2013

(210) 1435-2013
(220) 7.8.2013
(800) 1 192 023, 19.12.2013

(111) 236651
(220) 15.7.2013
(800) 1 185 933, 25.7.2013

(111) 224214
(220) 5.6.2008
(800) 1 174 808, 23.12.2012

(111) 236663
(220) 26.7.2013
(800) 1 178 495, 26.7.2013

(111) 234905
(220) 15.11.2012
(800) 1 191 460, 12.12.2013

(111) 236759
(220) 20.3.2013
(800) 1 183 474, 8.8.2013

(111) 236304
(220) 14.5.2013
(800) 1 192 274, 14.11.2013

(111) 236760
(220) 20.3.2013
(800) 1 183 979, 8.8.2013

(111) 236305
(220) 14.5.2013
(800) 1 191 187, 14.11.2013

(111) 236775
(220) 9.4.2013
(800) 1 190 076, 3.10.2013

(111) 236649
(220) 15.7.2013
(800) 1 185 932, 25.7.2013

Zastavené konania o prihláškach ochranných známok
(210)
1057-2011
1058-2011
1750-2012

Zamietnuté prihlášky ochranných známok
(210)
1303-2011
5750-2012
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Zaniknuté ochranné známky
(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

161611
161630
165686
165689
165691
165722
165781
165919
166081
166194
172620
173962
176883
177222
177236
177274
177275
177478
177479
177583
178096
178200
178672
178873
178896
178945
178952
178967
179292
179945
179969
180185
180407
180622
180688
180798
180801
180802
180804
180809
180987
181944
181945
198411
204560
204561
204562
204564
204565
204566
205189
205190
205802
205816
205939
206063
206203
206946
206956
207079

06.07.2013
10.07.2013
21.07.2013
01.07.2013
04.07.2013
14.07.2013
22.07.2013
01.07.2013
06.07.2013
11.07.2013
05.03.2013
14.07.2013
09.07.2013
02.07.2013
16.07.2013
23.07.2013
23.07.2013
06.07.2013
06.07.2013
02.07.2013
30.07.2013
23.07.2013
16.07.2013
22.07.2013
23.07.2013
22.07.2013
27.07.2013
13.07.2013
19.07.2013
28.07.2013
28.07.2013
29.07.2013
28.07.2013
01.07.2013
01.07.2013
09.07.2013
09.07.2013
09.07.2013
12.07.2013
15.07.2013
13.07.2013
12.07.2013
13.07.2013
16.01.2014
04.07.2013
04.07.2013
04.07.2013
10.07.2013
10.07.2013
17.07.2013
18.07.2013
18.07.2013
18.02.2013
20.02.2013
21.02.2013
12.03.2013
03.03.2013
30.05.2013
10.06.2013
24.03.2013

207155
207156
207163
207164
207248
207252
207253
207254
207258
207259
207261
207262
207267
207268
207271
207272
207275
207276
207277
207280
207281
207283
207285
207286
207287
207291
207322
207507
207508
207514
207515
207516
207618
207619
207620
207622
207627
207628
207629
207639
207640
207641
207642
207643
207644
207645
207646
207648
207649
207651
207652
207654
207655
207657
207659
207660
207661
207665
207678
207679

01.07.2013
05.07.2013
04.07.2013
25.07.2013
30.06.2013
03.07.2013
03.07.2013
03.07.2013
04.07.2013
04.07.2013
04.07.2013
04.07.2013
04.07.2013
04.07.2013
07.07.2013
07.07.2013
07.07.2013
07.07.2013
25.07.2013
28.07.2013
28.07.2013
28.07.2013
29.07.2013
29.07.2013
29.07.2013
31.07.2013
07.07.2013
07.07.2013
07.07.2013
08.07.2013
09.07.2013
09.07.2013
01.07.2013
01.07.2013
07.07.2013
08.07.2013
10.07.2013
10.07.2013
10.07.2013
14.07.2013
14.07.2013
15.07.2013
16.07.2013
16.07.2013
16.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
18.07.2013
18.07.2013
18.07.2013
18.07.2013
18.07.2013
18.07.2013
25.07.2013
28.07.2013
08.07.2013
08.07.2013

207688
207726
207727
207728
207729
207730
207732
207733
207734
207735
207736
207737
207741
207742
207743
207744
207745
207746
207747
207748
207755
207756
207758
207759
207760
207761
207762
207764
207765
207766
207767
207768
207769
207772
207773
207774
207775
207859
207925
207928
207929
207935
207936
207937
207938
207939
207940
207941
207942
207943
207978
208016
208019
208020
208026
208027
208028
208029
208030
208119

04.07.2013
10.07.2013
11.07.2013
11.07.2013
11.07.2013
11.07.2013
11.07.2013
11.07.2013
14.07.2013
14.07.2013
14.07.2013
15.07.2013
08.07.2013
16.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
18.07.2013
18.07.2013
18.07.2013
18.07.2013
21.07.2013
21.07.2013
21.07.2013
21.07.2013
21.07.2013
22.07.2013
23.07.2013
23.07.2013
23.07.2013
23.07.2013
24.07.2013
25.07.2013
25.07.2013
28.07.2013
28.07.2013
21.03.2013
01.07.2013
08.07.2013
08.07.2013
10.07.2013
10.07.2013
10.07.2013
10.07.2013
10.07.2013
10.07.2013
14.07.2013
15.07.2013
18.07.2013
21.07.2013
11.07.2013
11.07.2013
11.07.2013
14.07.2013
14.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
22.07.2013
07.07.2013

208121
208122
208124
208126
208127
208128
208129
208130
208132
208133
208134
208135
208136
208176
208209
208327
208328
208329
208330
208465
208603
208604
208605
208606
208607
208609
208610
208611
208612
208613
208614
208695
208706
208744
208745
209119
209120
209671
209672
209861
209862
210942
212032
213044
213072
213073
214055
214748
215112
219408
219540
219541
219542
220490
221099
221490
222269
226343

07.07.2013
09.07.2013
09.07.2013
14.07.2013
14.07.2013
14.07.2013
14.07.2013
14.07.2013
15.07.2013
15.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
21.07.2013
10.07.2013
15.07.2013
14.07.2013
14.07.2013
22.07.2013
23.07.2013
05.03.2013
11.07.2013
11.07.2013
11.07.2013
11.07.2013
14.07.2013
16.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
25.07.2013
10.07.2013
11.07.2013
29.07.2013
16.07.2013
31.07.2013
07.07.2013
09.07.2013
14.07.2013
24.07.2013
07.07.2013
15.07.2013
30.05.2013
08.07.2013
08.07.2013
16.07.2013
02.07.2013
16.07.2013
10.07.2013
14.07.2013
14.07.2013
14.07.2013
16.07.2013
08.07.2013
20.08.2013
19.03.2013
14.07.2013
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Ochranné známky vyhlásené za neplatné
(111)
(210)
(220)
(580)

232360
5278-2006
6.3.2006
11.3.2014

Ochranné známky zrušené a vyhlásené za neplatné pre určité tovary a služby
(111)
(210)
(220)
9 (511)
(511)

227687
1335-2009
21.9.2009
3, 5, 44
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie.
5 - Herbicídy.
44 - Lekárske služby; veterinárne služby; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby.

(111)
(210)
(220)
9 (511)
(511)

231515
5375-2011
25.5.2011
44
44 - Lekárske služby; veterinárne služby.

Zmeny v zozname tovarov a služieb
(111)
(210)
10 (511)
(511)

177070
1881-93
3, 21, 37
3 - Kozmetické prípravky na autá (autokozmetika).
21 - Okná na motorové vozidlá, sklá na vozidlá.
37 - Umývanie automobilov, čistenie automobilových interiérov, konzervácia spodných častí automobilov a dutín, montáž a údržba automobilového príslušenstva.
(580) 11.2.2014

(111)
(210)
7 (511)
(511)

182761
276-94
1, 7, 9, 10, 17, 22, 23, 24, 42
1 - Plastické hmoty ako suroviny, disperzia plastov.
7 - Stroje a zariadenia pre chemický priemysel.
9 - Prístroje a nástroje na použitie v chémii, laboratórne zariadenia.
10 - Dentálne nite.
17 - Umelé vlákna nie na použitie v textilnom
priemysle (technické vlákna, vlákna do kief, metiel a iné).

22 - Umelohmotné vlákna na textilné účely, textilné vlákna.
23 - Umelé vlákna na použitie v textilnom priemysle, nite.
24 - Netkané textílie a výrobky z nich okrem
odevov.
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov; chemický
výskum - základný a aplikovaný výskum v oblasti chemických vláken a s tým súvisiacich odborov analytickej a fyzikálnej chémie, chemického
inžinierstva a ekonomiky odboru; chemické analýzy; skúšky materiálov; strojársky výskum; odborné poradenstvo v oblasti chemických vláken,
životného prostredia; projektová činnosť, spracovanie úplných inžiniersko-technologických podkladov zariadení a technológií pre projektovú
činnosť organizácií, štúdie technických projektov.
(580) 28.2.2014
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(111)
(210)
8 (511)
(511)

210097
123-2004
35, 36, 37, 42
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi; reklamná
propagačná činnosť; podnikateľské poradenstvo.
36 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; oceňovanie
a odhady nehnuteľností; sprostredkovanie predaja nehnuteľností; realitná činnosť; finančný lízing; finančné poradenstvo.
37 - Oprava a servis športových a rekreačných
potrieb; stavebný dozor; činnosť stavbyvedúceho; stavebníctvo; montáž kovových konštrukcií;
elektroinštalácie; plynoinštalácie; oprava a údržba plynových a tlakových zariadení; montáž potrubných rozvodov.
42 - Obnovovanie počítačových databáz; prenájom prístupového času k počítačovým databázam; poradenské služby v oblasti počítačového
hardvéru; počítačové programovanie; inžinierska
činnosť.
(580) 17.2.2014

(111)
(210)
9 (511)
(511)

224214
1117-2008
35, 38, 41
35 - Reklamné služby; obchodný manažment,
obchodná správa; obchodná administratíva; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; obchodné alebo podnikateľské informácie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; marketing; marketingové štúdie;
poradenstvo v obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných a priemyselných podnikov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum
trhu; prieskum verejnej mienky; organizovanie
výstav na komerčné účely; reklamná, inzertná
a propagačná činnosť prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných médií, prostredníctvom telefónnych, informačných alebo dátových sietí; podpora predaja; zbieranie údajov do počítačových
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; predvádzanie tovaru na reklamné účely a na podporu predaja; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
aktualizovanie reklamných materiálov alebo textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vylepovanie plagátov; prenájom reklamných
priestorov a plôch; vzťahy s verejnosťou (public
relations); rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);
rozhlasová reklama; televízna reklama; spracovanie textov; distribúcia vzoriek tovarov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; účtovníctvo; poskytovanie a sprostredkovanie služieb
uvedených v tejto triede a v triedach 38 a 41; poskytovanie a sprostredkovanie služieb uvedených
v tejto triede a v triedach 38 a 41 prostredníctvom internetu; personálne poradenstvo; nábor
zamestnancov; vyhľadávanie osôb na manažérske pozície; služby outsourcingu; sprostredkovateľne práce; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; vedenie kartoték v počítači;
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; profesionálne obchodné alebo
podnikateľské poradenstvo.
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38 - Telekomunikačné služby; elektronická pošta; komunikácia prostredníctvom optických káblov; počítačová komunikácia; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie užívateľského
prístupu do svetovej počítačovej siete; e-mailové
dátové služby; zbieranie a dodávanie správ na internete; prenos správ a informácií všetkého druhu;
služby vyhľadávanie (pomocou operátora); prenos správ, aj elektronicky; webmessaging, najmä
opätovné posielanie správ všetkých druhov na internetové adresy; poskytovanie prístupu do databáz na stiahnutie informácií pre elektronické médiá (internet); poskytovanie prístupu k vyhľadávacím zariadeniam a hyperspojeniam na dosiahnutie údajov a informácií z globálnych počítačových sietí; poskytovanie diskusných miestností
na opätovné posielanie správ medzi používateľmi
počítača; poskytovanie prístupu k interným multimediálnym databázam pomocou internetu pre
rešerše; bezplatné poskytovanie a prenájom prístupových časov do databáz na stiahnutie informácií prostredníctvom elektronických médií (internet).
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, kolokvií, kongresov, seminárov a sympózií; organizovanie a vedenie seminárov; vyučovanie, vzdelávanie; služby športovísk; školenie; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových;
online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh; vydávanie periodických a neperiodických publikácií; vydávanie publikácií na CD a DVD nosičoch, magnetických
kazetách a videokazetách; organizovanie športových súťaží; služby na oddych a rekreáciu; fotografické reportáže; fotografovanie; informácie
o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy; poradenstvo pri voľbe povolania
(v oblasti výchovy a vzdelávania); praktický výcvik (ukážky); skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); vyučovanie, vzdelávanie; vedenie
praktických cvičení a seminárov (praktické ukážky); nakladateľská a vydavateľská činnosť v odbore zábavných, spravodajských, vzdelávacích
a odborných tlačovín; poskytovanie informácií
v oblasti vzdelávania; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby)
(580) 12.2.2014
(111)
(210)
10 (511)
(511)

234905
1733-2012
35, 36, 37
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; účtovníctvo; uverejňovanie reklamných textov; vedenie kartoték v počítači; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
rozširovanie reklamných textov; zbieranie údajov
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov
v počítačových databázach; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35; 36
a 37; činnosť účtovných poradcov; vedenie účtovnej kníh.
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36 - Nehnuteľnosti; realitné kancelárie (služby);
správa nehnuteľností; oceňovanie a odhady nehnuteľností; služby v oblasti financovania; služby v oblasti nehnuteľností; finančné analýzy; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo;
inkasovanie nájomného; finančný lízing; lízing
strojov a zariadení; lízing spojený s financovaním; sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu
nehnuteľností; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; lízing motorových vozidiel;
prenájom bytov; prenájom nehnuteľností; vedenie nájomných domov; sprostredkovanie nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov; poskytovanie úverov.
37 - Stavba inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb; prípravné a pomocné stavebné práce; čistenie; čistenie exteriérov
budov; čistenie interiérov budov; čistenie komínov; prenájom čistiacich strojov; inštalácia a opravy chladiacich zariadení; inštalácia a opravy
klimatizačných zariadení; informácie o opravách;
izolovanie proti vlhkosti; izolovanie stavieb; odborné poradenstvo týkajúce sa montáže plastových a drevených okien a dverí; odborné poradenstvo týkajúce sa stavebných prác a zatepľovania budov; klampiarske práce; inštalácia, čistenie a údržba kotlov; inštalácia kuchynských zariadení; inštalácia a opravy vzduchotechnických
a klimatizačných zariadení; inštalácia a opravy
vykurovacích zariadení; inštalácia a opravy okien,
dverí a iných stavebných prvkov; inštalácia, opravy a údržba podláh a parkiet; realizácia fasád
so zateplením a bez zateplenia; exteriérové a interiérové maľovanie a natieranie; montovanie lešení; murárstvo; údržba nábytku; montáž a opravy
pecí; pokrývačské práce na strechách; inštalácia
a opravy požiarnych hlásičov a poplašných systémov proti vlámaniu; stavebné informácie; dozor nad stavbami; demolácia budov; tapetovanie;
inštalácia a opravy telefónov; opravy stolárskych
umeleckých výrobkov; utesňovanie stavieb a budov; inštalácia a opravy výťahov.
(580) 12.2.2014

ČASŤ
ÚRADNÉ OZNAMY
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OZNAM

Zápis prevodu ochranných známok 229907, 232164 zo dňa 13. 7. 2012 je neplatný.
Zápis prevodu ochranných známok 229907, 232164 zo dňa 17. 4. 2013 je neplatný.
Zápis licenčnej zmluvy na ochranné známky 229907, 232164 zo dňa 13. 7. 2012 je neplatný.

Zápis prevodu ochrannej známky 179623 zo dňa 27. 7. 2012 je neplatný.
Zápis prevodu ochrannej známky 179623 zo dňa 17. 4. 2013 je neplatný.
Zápis licenčnej zmluvy na ochrannú známku 179623 zo dňa 27. 7. 2012 je neplatný.

Zápis prevodu ochrannej známky 229906 zo dňa 12. 7. 2012 je neplatný.
Zápis prevodu ochrannej známky 229906 zo dňa 17. 4. 2013 je neplatný.
Zápis licenčnej zmluvy na ochrannú známku 229906 zo dňa 12. 7. 2012 je neplatný.
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