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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)

1112-2012
1540-2012
16-2013
395-2013
777-2013
865-2013
936-2013
1000-2013
1002-2013
1179-2013
1180-2013
1181-2013
1236-2013
1241-2013
1534-2013
1562-2013
1563-2013
1564-2013
1622-2013
1634-2013
1713-2013
1732-2013
1776-2013
1782-2013
1783-2013
1821-2013
1841-2013
1859-2013
1894-2013
1896-2013
1921-2013
2007-2013
2008-2013
2047-2013
2070-2013
2078-2013
2079-2013
2087-2013
2146-2013
2151-2013
2166-2013
2187-2013
2195-2013
2198-2013
2213-2013
2216-2013
2218-2013
2226-2013
2232-2013
2252-2013
2273-2013
2274-2013
2276-2013

2277-2013
2278-2013
2281-2013
2282-2013
2283-2013
2284-2013
2285-2013
2304-2013
2325-2013
2326-2013
2327-2013
2343-2013
2347-2013
2348-2013
2349-2013
2352-2013
2353-2013
2361-2013
2365-2013
2378-2013
2379-2013
2427-2013
2428-2013
2429-2013
2443-2013
2444-2013
2445-2013
2446-2013
2447-2013
2457-2013
2467-2013
5227-2013
5284-2013
5290-2013
5299-2013
5300-2013
5301-2013
5390-2013
5391-2013
5528-2013
5588-2013
5601-2013
5623-2013
5626-2013
5640-2013
5641-2013
5683-2013
5684-2013
5687-2013
5688-2013
5689-2013
5690-2013
5699-2013

5700-2013
5701-2013
23-2014
29-2014
31-2014
32-2014
33-2014
34-2014
37-2014
38-2014
39-2014
40-2014
41-2014
42-2014
43-2014
44-2014
45-2014
46-2014
61-2014
64-2014
65-2014
69-2014
74-2014
78-2014
113-2014
118-2014
119-2014
123-2014
127-2014
128-2014
139-2014
143-2014
146-2014
160-2014
161-2014
191-2014
192-2014
195-2014
198-2014
199-2014
200-2014
203-2014
204-2014
205-2014
216-2014
227-2014
235-2014
236-2014
239-2014
253-2014
282-2014
283-2014
284-2014

285-2014
287-2014
301-2014
302-2014
307-2014
308-2014
323-2014
327-2014
415-2014
5003-2014
5004-2014
5005-2014
5006-2014
5021-2014
5053-2014
5056-2014
5075-2014
5111-2014
5112-2014
5114-2014
5131-2014
5157-2014
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1112-2012
10.7.2012
16, 25, 35, 41
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, plastové bublinové fólie (na balenie), časopisy (periodiká), etikety s výnimkou textilných, fotografie (tlačoviny), grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, kávové filtre papierové,
knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, drevitá lepenka (papiernický tovar), obrazy, papiernický
tovar, tlačené periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule
z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia
z papiera alebo plastických materiálov.
25 - Bielizeň osobná, bielizeň zabraňujúca poteniu, body – bielizeň, bundy, cyklistické oblečenie, čelenky, čiapky, čiapkové šilty, dámske róby
a šaty, gymnastické (telocvičné) dresy, gamaše,
chrániče uší (proti chladu, ako pokrývka hlavy),
kombinézy (oblečenie), kombinézy na šport, kombinézy na vodné lyžovanie, kabáty, košele, krátke nohavice, krátke kabátiky, kravaty, kožušiny
(oblečenie), kostýmy, korzety, kovové časti na
obuv a opasky (časti odevov), nohavice, nohavičky, oblečenie, oblečenie pre motoristov, oblečenie z džínsoviny, oblečenie z kože, obuv, odevy,
opasky, peleríny, pančuchy a pančuchové nohavice, plášte, plavky, pleteniny (oblečenie), pletiarsky tovar, podprsenky, podväzky, polokošele,
pokrývky hlavy, ponožky, potné vložky, pulóvre,
pyžamá, rukavice, rukávniky, saká, sandále, spodná bielizeň, spodky, sukne, svetre, šatky, šály, šaty,
šľapky, športová obuv, športové tričká a dresy,
športové oblečenie, spodničky, tielka, tričká, topánky, vesty, vetrovky, uniformy, vrchné ošatenie.
35 - Manažment v oblasti umenia, marketingové
štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
obchodný manažment a podnikové poradenstvo,
organizovanie audiovizuálnych predstavení na
komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav
na komerčné alebo reklamné účely, personálne
poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie
tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum
trhu, prieskum verejnej mienky, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie obchodu s umeleckými
dielami a starožitnosťami, sprostredkovanie uvedených služieb, televízna reklama, vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi pod-
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nikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím),
zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do
počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 41.
41 - Činnosť umeleckej a športovej agentúry, činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu, filmová
tvorba, fotografická reportáž, fotografovanie, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie
konferencií, organizovanie a vedenie kongresov,
organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie a vedenie
školení, organizovanie audiovizuálnych predstavení na kultúrne a zábavné účely, organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), organizovanie súťaží
krásy, organizovanie športových podujatí a súťaží, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, prevádzkovanie galérie,
modelingové služby pre umelcov, usporadúvanie
divadelných, filmových, koncertných a iných predstavení na účely kultúrne a zábavné, usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií,
vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných, vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov,
výchovno-zábavné klubové služby, výroba (tvorba) videofilmov, výroba divadelných alebo iných
predstavení, živé predstavenia, organizovanie
podujatí spojených s udeľovaním ocenení v rôznych oblastiach obchodu a verejného života.
(540)

(731) Ľudová strana Naše Slovensko, E. F. Scherera
4801/20, 921 01 Piešťany, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1540-2012
15.10.2012
9, 35, 42
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické;
prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu.
35 - Propagačná činnosť; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce.
42 - Vedecké a technologické služby a súvisiaci
výskum a projektovanie; analytické a výskumné
služby v priemysle.

(540) inteligentné domáce úložisko
(731) Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha, CZ;
(740) AKK Advokátska kancelária Kubínyiová s.r.o.,
Trenčín, SK;
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16-2013
2.1.2013
9, 36, 38, 42
9 - Platobné karty (magnetické kódované karty),
počítačové zariadenia a počítačový softvér vrátane počítačového softvéru na prístup k sieti na prenos dát vrátane elektronických komunikačných
sietí, počítačových sietí a internetu na účely služieb v bankovníctve a finančníctve.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby; finančníctvo; finančné poradenstvo; finančné analýzy; finančné odhady, finančné služby: prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie bankových účtov klientov; vedenie vkladných knižiek; vydávanie cenín a cenných papierov; úvery,
pôžičky a iné formy financovania; investovanie
do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové
investície; financovanie spoločných podnikov;
majetkové účasti; finančný prenájom (lízing); platobný styk (prevod finančných prostriedkov) vrátane poštového platobného styku a zúčtovanie
(klíring); elektronický prevod kapitálu; vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet, úverových (kreditných) a debetných kariet, cestovných šekov a ich overovanie;
bankové služby poskytované prostredníctvom
bankomatov; poskytovanie záruk; garancie; kaucie; ručenie; otváranie a potvrdzovanie akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný účet alebo na
účet klienta s valutami a devízovými hodnotami;
obchodovanie v oblasti termínovaných obchodov
a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie s mincami z drahých kovov,
pamätnými bankovkami a pamätnými mincami,
hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí;
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich finančných služieb; finančné
maklérstvo; hospodárenie s cennými papiermi
klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt; činnosť depozitára:
zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov); prenájom bezpečnostných schránok a denného a nočného trezoru; úschova cenností v bezpečnostných schránkach; ostatné bankové a finančné činnosti a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; sprostredkovateľská činnosť a poradenstvo v oblasti bankovníctva
a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou;
finančné poradenstvo; finančné analýzy; poskytovanie bankových a finančných informácií; výpisy z bankových účtov klientov; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených
služieb prostredníctvom komunikačných médií,
telekomunikačných prostriedkov, elektronických
médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet).
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby);
komunikácia, posielanie a prenos správ, dát a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií,
telekomunikačných prostriedkov, elektronických
médií, elektronickej pošty (e-mail), terminálov
a svetovej počítačovej siete (internet).

42 - Tvorba, výskum, vývoj, inštalácia, spravovanie a aktualizovanie počítačového softvéru vrátane počítačového softvéru na prístup k sieti na
prenos dát vrátane elektronických komunikačných sietí, počítačových sietí, terminálov a internetu; tvorba, výskum, vývoj, inštalácia, spravovanie a aktualizovanie počítačového softvéru na
vykonávanie služieb v bankovníctve a finančníctve; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (web) pre zákazníkov; zhotovovanie kópií
počítačových programov; obnovovanie počítačových databáz.
(540) Poštové družstvo
(731) Poštové družstvo, Robotnícka 6, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Lexpert s.r.o., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

395-2013
13.3.2013
24, 25, 32, 41
24 - Tkaniny a textilné výrobky patriace do tejto
triedy.
25 - Odevy; obuv; klobučnícky tovar, a to čiapky, šatky a šály.
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; nápoje na báze
piva.
41 - Organizovanie zábavnej činnosti; vzdelávanie a výchova; zábava; organizovanie športových
a kultúrnych aktivít.

(540) COOL CIDERMIX
(731) Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84,
150 00 Praha, CZ;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

777-2013
30.4.2013
16, 25, 35, 38, 41, 42, 45
16 - Ročenky; tlačoviny; plagáty; fotografie; prospekty; tlačené publikácie; kalendáre a diáre
s výnimkou elektronických; noviny; perá (kancelárske potreby); písacie potreby.
25 - Odevy, oblečenie, obuv a pokrývky hlavy,
predovšetkým odevy, oblečenie, obuv a pokrývky hlavy ako nosiče reklamných a propagačných
textov a označení.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; propagačná činnosť všetkého druhu a prostredníctvom akéhokoľvek média i prostredníctvom
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete
alebo prostredníctvom internetu; lepenie plagátov; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou; prieskum
vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami
a spoločenským prostredím; hospodárske a ekonomické predpovede; odborné obchodné poradenstvo; lobistické služby zamerané na rozvoj
podnikania a obchodu; vydávanie a rozširovanie
reklamných materiálov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom; štatistické informácie;
zhromažďovanie údajov v počítačových databázach; vedenie kartoték v počítači; organizovanie
komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov;
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35
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tohto zoznamu; sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s tovarom uvedeným v triedach 16 a 25; sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s tovarom uvedeným v triedach 16 a 25 prostredníctvom internetu; prieskum
verejnej mienky.
38 - Elektronická pošta; služby tlačovej agentúry
(kancelárie); poskytovanie tlačových sprav; spravodajské agentúry; počítačová komunikácia; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; e-mailové dátové
služby; prenos správ a obrázkov pomocou počítača; online služby, a to prenos správ a informácií všetkého druhu; prenos správ, aj elektronicky;
webmessaging, najmä preposielanie správ všetkých druhov na internetové adresy; zaobstarávanie prístupu k databanke na stiahnutie informácií
pre elektronické médiá (internet); poskytovanie
diskusných miestností na preposielanie správ
medzi používateľmi počítača.
41 - Vzdelávanie; organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov; organizovanie spoločenských zhromaždení; poskytovanie výcvikov,
kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť; organizovanie spoločenských podujatí, večierkov (eventov) a plesov; fotografická reportáž;
fotografovanie; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie športových podujatí, živých
vystúpení a súťaží; publikovanie periodickej
a neperiodickej tlače (s výnimkou reklamnej, inzertnej a náborovej tlače); publikovanie a vydávanie tlačiarenských výrobkov vo forme elektronicky reprodukovateľných textov, grafických,
obrazových a zvukových informácií, ako aj hovorových údajov, ktoré sú stiahnuteľné cez dátové siete (s výnimkou reklamných, inzertných a náborových); vydávanie kníh, časopisov, periodík, ročeniek; vydávanie (online) kníh, časopisov
a iných publikácií v elektronickej forme; reportérske služby; vydávanie informácií týkajúcich sa
politických, kultúrnych a spoločenských podujatí
pomocou online služieb; poskytovanie školenia,
zábavy, športových a kultúrnych činností; poskytovanie informácií týkajúcich sa spoločenských
a kultúrnych podujatí; výroba rozhlasových alebo
televíznych programov; výroba zvukových a zvukovo-obrazových záznamov (s výnimkou reklamných, náborových).
42 - Spoločenské, politické alebo politologické
analýzy a predpovede; vytváranie a udržiavanie
počítačových webových stránok pre zákazníkov;
hosťovanie na počítačových stránkach.
45 - Právne poradenstvo a právny výskum; právne služby; lobistické služby na politické účely;
poskytovanie informácií týkajúcich sa politických podujatí.
(540) T.I.P.
(731) Kesanová Anna, RNDr., Žižkova 46, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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865-2013
16.5.2013
10, 44
10 - Chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje; umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky;
materiály na zašívanie rán.
44 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke
služby.

(540) Pilulka.sk
(731) Kasa Martin, Na Rejdišti 425, 250 64 Měšice,
CZ;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

936-2013
28.5.2013
35, 36, 41
35 - Analýzy nákladov; hospodárske, ekonomické predpovede; informácie (obchodné alebo podnikateľské v oblasti Komplexného systémového
riadenia zmien vo firme, tzv. Change Management); obchodná činnosť (pomoc pri riadení firiem, podnikov, združení atď.); komerčné informačné kancelárie; marketing; marketingové štúdie; obchodná činnosť (poradenstvo v oblasti Komplexného systémového riadenia zmien vo firme);
obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné alebo podnikateľské informácie (poskytovanie informácií v oblasti Komplexného systémového riadenia zmien vo firme); obchodné alebo podnikateľské poradenstvo (odborné v oblasti
riadenia firiem, podnikov, združení atď.); obchodné alebo priemyselné podniky (pomoc pri riadení
firmy); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský prieskum v oblasti Komplexného systémového riadenia zmien vo firme; obchodný alebo
podnikateľský výskum; obchodný manažment
a podnikové poradenstvo; odborné posudky efektívnosti podnikov; odhady (obchodné v oblasti
riadenia firmy); organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných
podnikov; poradenstvo (odborné obchodné v oblasti Komplexného systémového riadenia zmien
vo firme); poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; predpovede (hospodárske, ekonomické v oblasti riadenia firmy);
prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; riadenie (poradenské služby v oblasti obchodného
alebo podnikateľského riadenia firiem a Komplexného systémového riadenia zmien vo firme);
riadenie obchodných alebo priemyselných podnikov (pomoc pri riadení firiem); sekretárske služby; služby outsourcingu; spotrebitelia (obchodné
informácie a rady v oblasti Komplexného a systémového riadenia zmien vo firme); správa počítačových súborov; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); výskum (obchodný alebo podnikateľský v oblasti riadenia firiem,
podnikov, združení atď.); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
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36 - Analýzy (finančné v oblasti Komplexného
systémového riadenia zmien vo firme, tzv. Change
Management); faktoring; finančný manažment;
garancie; záruky; kaucie; investovanie kapitálu;
konzultačné služby (finančné v oblasti Komplexného systémového riadenia zmien vo firme); manažment (finančný v oblasti riadenia firiem); daňové odhady (služby); platenie splátok; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; prenájom bytov;
prenájom nehnuteľností; zriaďovanie fondov.
41 - Akadémie (vzdelávanie); informácie o výchove a vzdelávaní (v oblasti Komplexného systémového riadenia zmien vo firme); konferencie
(organizovanie a vedenie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; koučovanie (školenie); odborné
preškoľovanie; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov (v oblasti Komplexného systémového riadenia zmien vo firme,
tzv. Change Management); organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; prekladateľské služby; semináre (organizovanie a vedenie v oblasti Komplexného systémového riadenia zmien vo firme);
skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť);
školenie; školské služby (vzdelávanie); tlmočnícke služby; vyučovanie; vyučovanie - vzdelávanie;
vzdelávacie služby; vzdelávanie.

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.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľná bielizeň; obrusy.
(540) ABSODAN
(731) REO AMOS SLOVAKIA, s. r. o., Rybničná
38S/10595, 831 07 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(591) sivá: PANTONE Cool Gray 6 C, CMYK C-0 M0 Y-0 K-30, sivá: PANTONE Cool Gray 11 C,
CMYK C-0 M-0 Y-0 K-70, bordová: PANTONE
202 C, CMYK C-0 M-100 Y-60 K-5
(731) STEPFOR, a.s., Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Cisárik Ján, Ing., Bratislava, SK;

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

(540)

1000-2013
7.6.2013
39, 41
39 - Organizovanie turistických vychádzok a výstupov.
41 - Organizovanie športového a kultúrneho podujatia.

MEDZINÁRODNÉ
STRETNUTIE MLÁDEŽE
RYSY

(731) KLUB RYSY POPRAD - VYSOKÉ TATRY,
Jahodná 3304/11, 058 01 Poprad, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1002-2013
7.6.2013
16, 24
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

1179-2013
11.7.2013
35, 36, 37, 39, 41
35 - Maloobchod so suvenírmi, propagačnými materiálmi a turistickými potrebami; obchodné a podnikateľské poradenstvo; obchodné sprostredkovanie pre tretie osoby; zásobovacie služby pre
tretie osoby; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; reklama a marketing; vydávanie
a rozširovanie reklamných materiálov; administratívne práce; prieskum trhu a verejnej mienky;
počítačové spracovávanie údajov; vedenie účtovníctva.
36 - Prenájom a správa nehnuteľností; poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov.
37 - Čistiace a upratovacie služby; údržba a opravy motorových vozidiel.
39 - Cestovné sprievodcovské služby; organizovanie výletov; počítačové informácie týkajúce sa
cestovania; sprievodcovská činnosť; služby cestovnej agentúry v oblasti dopravy; služby cestovnej kancelárie v oblasti dopravy; služby v oblasti
poskytovania informácií o cestovaní, organizovanie ciest cestovnou agentúrou; skladovanie; cestná motorová doprava; služby vedenia cudzieho
motorového vozidla.
41 - Prekladateľské a tlmočnícke služby; vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských
a zábavných zariadení; vydavateľská činnosť.

(540) DANUBE WAVE
(731) Hofstädter Svetlana, Špitálska 2212/16, 811 08
Bratislava, SK; Hofstädter Pavol, Špitálska 2212/16,
811 08 Bratislava, SK;
(740) PAICEK LEGAL s.r.o., Bratislava, SK;

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

1180-2013
11.7.2013
35, 36, 37, 39, 41
35 - Maloobchod so suvenírmi, propagačnými
materiálmi a turistickými potrebami; obchodné
a podnikateľské poradenstvo; obchodné sprostredkovanie pre tretie osoby; zásobovacie služby
pre tretie osoby; sprostredkovateľská činnosť
v oblasti obchodu; reklama a marketing; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov; administratívne práce; prieskum trhu a verejnej mienky; počítačové spracovávanie údajov; vedenie
účtovníctva.
36 - Prenájom a správa nehnuteľností; poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov.
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37 - Čistiace a upratovacie služby; údržba a opravy motorových vozidiel.
39 - Cestovné sprievodcovské služby; organizovanie výletov; počítačové informácie týkajúce sa
cestovania; sprievodcovská činnosť; služby cestovnej agentúry v oblasti dopravy; služby cestovnej kancelárie v oblasti dopravy; služby v oblasti
poskytovania informácií o cestovaní, organizovanie ciest cestovnou agentúrou; skladovanie; cestná motorová doprava; služby vedenia cudzieho
motorového vozidla.
41 - Prekladateľské a tlmočnícke služby; vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských
a zábavných zariadení; vydavateľská činnosť.
(540) DONAU WELLE
(731) Hofstädter Svetlana, Špitálska 2212/16, 811 08
Bratislava, SK; Hofstädter Pavol, Špitálska 2212/16,
811 08 Bratislava, SK;
(740) PAICEK LEGAL s.r.o., Bratislava, SK;
(210) 1181-2013
(220) 11.7.2013
10 (511) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 37, 39, 42
(511) 1 - Chemické výrobky určené pre priemysel, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; umelé živice v surovom stave; plastické hmoty v surovom stave; prípravky na kalenie a spájkovanie
kovov; lepidlá pre priemysel; lepidlá s výnimkou
lepidiel na kancelárske účely a pre domácnosť;
silikóny.
2 - Farby, nátery a laky pre priemysel, remeslá
a umenie (okrem izolačných); ochranné výrobky
proti korózii a proti deteriorizácii dreva; farbivá
na farbenie odevov; farbivá pre potraviny a nápoje; moridlá; prírodné živice v surovom stave;
lístkové a práškové kovy pre maliarov, dekoratérov a umelcov.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; prípravky
na pohlcovanie a viazanie prachu; sviečky a knôty na svietenie.
5 - Farmaceutické a veterinárske výrobky; hygienické výrobky na liečebné účely; náplasti a obväzový materiál; dezinfekčné prípravky; výrobky
na hubenie škodlivých zvierat; fungicídy; herbicídy.
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiály; kovové stavebné materiály prenosné; kovové materiály pre železnice; kovové káble
a neelektrické drôty; zámočnícke a klampiarske
kovové potreby; kovové rúrky; kovové lišty; kovové koše; kovové ventily pre vodovodné potrubia; kovové podlahy; kovové dvere.
7 - Prístroje poháňané elektrickým motorom patriace do triedy 7, najmä stroje na pranie a sušenie; elektromechanické kuchynské aparáty (drviče, mixéry) na potraviny; elektrické lisy na ovocie pre domácnosť; elektrické mlynčeky pre domácnosť.
8 - Náradie a nástroje s ručným pohonom; príbory; nože; vidličky a lyžice; sečné zbrane; britvy;
strojčeky na strihanie (ručné strojčeky); nožničky
na nechty; elektrické holiace strojčeky.
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9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické,
filmové, optické prístroje a nástroje; prístroje na
váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu (inšpekciu), záchranu a prístroje na vyučovanie; prístroje
a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického
prúdu; prístroje na záznam, prevod, reprodukciu
zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče dát; záznamové disky; kompaktné disky; DVD a ostatné
digitálne záznamové nosiče; ústrojenstvo do prístrojov na mince; registračné pokladne; kalkulačky, zariadenia na spracovanie dát; počítače;
počítačový softvér; hasiace prístroje; teplomery
pre domácnosť.
11 - Sanitárna technika a zariadenia, najmä kúpacie vane, hydromasážne vane, sprchové vane a vaničky, sprchové kúty a boxy; sprchové dvere;
hydromasážne systémy; hydromasážne panely;
vaňové zásteny; zariadenia kúpeľní - prístroje na
vykurovanie a sušenie; WC misy; bidety; pisoáre; vodovodné batérie; kuchynské drezy; zariadenia na filtráciu, rozvod a ohrievanie vody; prístroje a zariadenia na klimatizáciu, na chladenie,
vykurovanie, osvetlenie, varenie, ventiláciu, sušenie, výrobu pary; zariadenia pre sauny; infrasauny; bojlery (nie časti strojov); ohrievadlá; ohrievacie fľaše; elektrické alebo neelektrické ohrievadlá do postelí; elektricky vyhrievané podušky
a pokrývky, nie na lekárske účely; elektrické
hrnce; elektrické varné náradie.
13 - Pyrotechnické výrobky; ohňostroje.
14 - Vzácne kovy a zliatiny a výrobky z týchto
látok alebo postriebreného alebo pozláteného kovu, nezaradené v iných triedach; klenoty; bižutéria; šperky; hodiny; hodinky; drahokamy; hodinárske potreby a chronometrické prístroje.
16 - Nosiče informácií všetkých druhov v rozsahu triedy 16; tlačoviny; periodická a neperiodická
tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty;
knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera, najmä letáky, plagáty, fotografie,
pohľadnice, korešpondenčné lístky, listové papiere, kalendáre, obtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské typy a štočky; ozdobné a propagačné predmety z papiera.
17 - Polotovary z plastických hmôt; nekovové
ohybné rúrky a ich spojovacie súčasti; materiály
tesniace, upchávkové a izolačné, najmä silikónové a polyuretánové peny; penové lepiace materiály na spájanie stavebných prvkov; tmely škárovacie a na utesňovanie; vyplňovacie materiály
z gumy, z plastov a všetkých syntetických materiálov; extrudované tepelno-izolačné materiály;
rúrkové fitingy a armatúry z plastických hmôt;
izolácia elektrická, tepelná alebo akustická; plastické polospracované hmoty v tvare listov, dosiek
alebo latiek.
18 - Koža a jej imitácie; tovary vyrobené z týchto
materiálov, nezahrnuté v iných triedach; zvieracie kože a usne; kufre a cestovné tašky; dáždniky
a slnečníky; vychádzkové palice; jazdecké postroje a sedlá; cestovné potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúrky pre stavebníctvo; nekovové prenosné konštrukcie; polospracované drevo; preglejky; stavebné sklo; murované schránky na listy; keramické stavebné preklady; stavebné prvky
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z betónu; nekovová dlažba; nekovové obklady
stien; stavebné drevo; nekovové dvere a okná;
keramické obklady a dlažby; podlahy nekovové;
rúrkové rozvody z plastických hmôt.
20 - Kovový, drevený, plastový nábytok a jeho
časti; sektorový nábytok; nekovové posteľové
vybavenie; matrace do postelí; podhlavníky; zrkadlá ako časti bytového zariadenia a samostatné
zrkadlá; vyšívacie rámy; rámy na obrazy; rámy
ako držiaky na kefy; drevené rámy do úľov; výrobky neuvedené v iných triedach z dreva, korku,
trstiny, vŕbového prútia, z rohoviny, kostí, slonoviny, z kostíc, korytnačiny, jantáru, perleti, morskej peny a náhradiek týchto materiálov alebo
z plastov; kuchyne; kuchynské linky; kuchynské
dresy, (kuchynský nábytok); stoličky, stoly, skrine, vstavané skrine, postele, pohovky, všetko
z prírodných i umelých materiálov vrátane nábytkových nekovových doplnkov; dekoračné
a umelecké predmety z dreva; nábytok na zákazku; stolárske výrobky; vešiaky a háčiky nekovové; nábytkové a šatníkové dvere.
21 - Pomôcky a nádoby určené pre domácnosť
a kuchyňu; hrebene a umývacie hubky; kefy
(s výnimkou štetcov), čistiace potreby; zubné
kefky; drôtenky na čistenie parkiet; surové alebo
opracované sklo (s výnimkou stavebného skla),
sklo, porcelán a majolika neobsiahnuté v iných
triedach; drobné náradie a nádoby pre domácnosť
a kuchyňu v rámci tejto triedy, najmä kuchynský
riad, vedrá, džbery z plechu, hliníka, plastických
hmôt alebo iných hmôt; malé prístroje na sekanie, mletie, lisovanie s ručným pohonom; podnosy a podložky na karafy (nádoby); náradie a nádoby určené pre kúpeľne v rámci tejto triedy,
najmä koše, dávkovače mydla, obaly a misky na
mydlo, dávkovače na toaletné papiere, zásobníky
na papierové uteráky; sklenené a porcelánové výrobky určené na použitie v kúpeľni; sušiaky na
bielizeň.
22 - Laná; povrazy; sieťky; stany; lodné plachty;
plachty na plachtenie po snehu; netvarované
plachty na vozidlá; vozové plachty; maskovacie
plachty; plachtoviny na lodné plachty; vrecia
(neobsiahnuté v iných triedach); materiál na vypchávky (s výnimkou kaučuku alebo plastických
hmôt); textilné materiály zo surových vlákien.
24 - Tkaniny a textilné výrobky v rámci tejto
triedy, najmä posteľné pokrývky, obliečky; textilné obrusy; lôžkoviny, prikrývky na postele;
prestieranie s výnimkou papierového; textilné
závesy a záclony; čalúnnické látky na nábytok;
sprchové závesy z textilu alebo plastu.
25 - Odevy; obuv; prikrývky hlavy.
26 - Krajky a výšivky; stuhy a šnúrky; gombíky;
háčiky a očká; pútka - galantéria; špendlíky a ihly; zipsy; umelé kvety.
27 - Koberce; koberčeky; rohožky; rohože; linoleum a iné podlahové krytiny; tapety na steny okrem textilných; podlahové predložky; kúpeľňové
predložky; predložky do automobilov.
28 - Hry; hračky; potreby na gymnastiku a šport
v rámci tejto triedy; športové náradie a náčinie;
náradie a náčinie pre rôzne hry; vianočné ozdoby.
31 - Rastliny a prírodné kvety; krmivo pre zvieratá.
34 - Tabak; potreby pre fajčiarov; zápalky.

35 - Reklamné, propagačné a inzertné služby všetkých druhov vrátane inzercie a reklamy poskytované v počítačových, telekomunikačných a obdobných sieťach; informačný servis a poradenské
služby v obchode; usporadúvanie reklamných a obchodných výstav a predvádzacích akcií tovarov
a služieb, vrátane distribúcie tovarov na reklamné účely; internetový obchod s výrobkami v triedach 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31 a 34 tohto
zoznamu; sprostredkovateľské služby v oblasti
obchodu s výrobkami uvedenými v triedach 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 25, 26, 27, 28, 31 a 34 tohto zoznamu;
prieskum trhu a marketing; obchodné zastúpenie
tuzemských a zahraničných firiem; rozmnožovacie služby.
37 - Stavebná činnosť; realizovanie stavieb vrátane ich zmien, udržiavacích prác na nich a ich
odstraňovanie; montáž, údržba, opravy, servis
nábytku; vykonávanie montáží interiérov v budovách; poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve.
39 - Doprava, balenie a skladovanie tovarov.
42 - Inžinierska činnosť vo výstavbe; projektová
činnosť v investičnej výstavbe; technické dozory;
grafické práce súvisiace so stavebníctvom; posudky (expertízy) stavebných prác; dizajn nábytku; projekty, návrhy a riešenia interiérov vrátane
ich vizualizácie; interiérová tvorba.
(540)

(731) SIKO KOUPELNY a.s., Skorkovská 1310, 198 00
Praha - Kyje, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1236-2013
16.7.2013
16, 18, 21, 25, 32, 41, 43
16 - Papier a výrobky z papiera patriace do tejto
triedy, lepenka a kartonážne výrobky patriace do
tejto triedy, časopisy, tlačoviny, periodiká, knihy,
knihárske výrobky, fotografie, pohľadnice, papiernický tovar, pivné tácky, lepidlá pre papiernictvo alebo domácnosť, potreby pre umelcov,
štetce, písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky s výnimkou prístrojov, tlačiarenské typy,
štočky, obalové materiály z papiera a z plastických hmôt patriace do tejto triedy.
18 - Dáždniky; slnečníky; vychádzkové palice.
21 - Kuchynské náradie a riad, jedálenský servisy, servírovacie súpravy, taniere, výrobky pre
stolovanie - všetko z nehrdzavejúcej ocele, z nehrdzavejúcej ocele, porcelánu, varného skla, keramiky a plastu, výrobky zo skla, porcelánu a keramiky pre kuchyňu, interiéry a stolovanie v reštauráciách a jedálňach, ktoré patria do tejto triedy.
25 - Pánske, dámske, detské odevy a dojčenský
tovar a odevy, plavky, pyžamá, nočné košele, bielizeň, spodná bielizeň, materská nočná a spodná
bielizeň, erotická bielizeň, odevy pre profesionál-
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ny aj rekreačný šport a voľný čas, obuv, športová
obuv, rukavice, šály, pokrývky hlavy, opasky.
32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky, nealkoholické
pivo, ochutené pivá, nealkoholické nápoje, minerálne a šumivé vody, sirupy a iné prípravky na
prípravu nápojov, džúsy, ovocné šťavy a nápoje
z nealkoholických ovocných štiav (nekvasených),
šumivé ovocné nápoje (nealkoholické), nealkoholické šumivé nápoje s ovocnou šťavou.
41 - Organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie kultúrnych, zábavných, spoločenských,
športových, výchovných a vzdelávacích akcií vrátane organizovania vzdelávania vo forme kurzov,
školení, prednášok, konferencií, sympózií, organizovanie rekreačných podujatí a pobytov, zabezpečovanie vstupeniek k uvedeným akciám.
43 - Hostinská činnosť, ubytovacie služby, hotelové služby, prevádzkovanie penziónov, reštaurácií, barov, kaviarní, vinární, prevádzka cukrární, kaviarní, jedální, samoobslužných reštaurácií
a kioskov, poskytovanie hromadného stravovania, rýchleho občerstvenia, poskytovanie občerstvenia, ubytovanie a stravovanie.
(540) KANEC
(731) SMART FOR YOU a.s., Jožky Silného 2683/14,
767 01 Kroměříž, CZ;

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

1241-2013
17.7.2013
3, 5, 8, 9, 10, 16, 21, 30, 32, 35, 39, 41, 44
3 - Bieliace krémy na pokožku, bieliace prípravky na kozmetické účely, kozmetické ceruzky,
čistiace mlieka na toaletné účely, čistiace prípravky, depilačné prípravky, dezinfekčné mydlá,
dezodoračné mydlá, dezodoranty na osobnú potrebu, epilačné prípravky, kozmetické farby, holiace prípravky, kozmetické prípravky, kozmetické prípravky na zoštíhlenie, kozmetické taštičky, kozmetické krémy, krémy na kožu, prípravky
na kučeravenie vlasov, kozmetické prípravky do
kúpeľa, lak na vlasy, laky na nechty, lesky na pery, prípravky na líčenie, líčidlá, prípravky na odstraňovanie líčidiel, práškový mejkap, mandľové
mlieko na kozmetické účely, mandľové mydlo,
mandľový olej, skrášľovacie masky, medicinálne
mydlá, kozmetické prípravky na mihalnice, čistiace mlieko na kozmetické účely, mydielka,
mydlá, mydlá na holenie, mydlá proti poteniu,
mydlá proti poteniu nôh, ošetrovacie prípravky
na nechty, kozmetické prípravky na obočie, obrúsky napustené pleťovými vodami, oleje na kozmetické účely, kozmetické opaľovacie prípravky,
spreje na osvieženie dychu, pemza, peroxid vodíka na kozmetické účely, kozmetické prípravky
určené na starostlivosť o pleť, kozmetické potreby, prípravky na čistenie umelého chrupu, prípravky na čistenie zubov, prípravky proti poteniu, rúže, šampóny, špirála na riasy, tampóny
z vaty na kozmetické použitie, toaletné prípravky, toaletné vody, ústne vody, vata na kozmetické účely, vazelína na kozmetické účely, vlasové
vody, farby na vlasy, depilačný vosk.
5 - Zubné abrazíva, absorpčné tampóny, absorpčná vata, adjuvanciá na lekárske účely, akaricídy, akonitín, aldehydy na farmaceutické účely,
algicídy, alkalické jodidy na farmaceutické úče-
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ly, alkaloidy na lekárske účely, aminokyseliny na
lekárske účely, analgetika, anestetiká, antibiotiká,
chemické antikoncepčné prípravky, antipyretiká,
antiseptická vata, antiseptické prípravky, antidiuretiká, astmatický čaj, medicínske bahno, bakteriálne jedy, bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely, bakteriologické prípravky na
lekárske a zverolekárske účely, balzamovacie prípravky na lekárske účely, balzamy na lekárske
účely, biela voda, bielkovinová potrava na lekárske účely, bielkovinové prípravky na lekárske
účely, bioicídy, biologické prípravky na lekárske
účely, bizmutové prípravky na farmaceutické účely, prostriedky proti bolesti hlavy, tyčinky proti
bradaviciam, bróm na farmaceutické účely, bylinkové čaje na lekárske použitie, liečivé byliny,
čapíky, chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely, chemické dezinfekčné prostriedky
na WC, chemické prípravky na farmaceutické účely, chemické prípravky na lekárske účely, chemické vodiče na elektródy elektrokardiogramov,
chemicko-farmaceutické prípravky, chinín na lekárske účely, chinínovník na lekárske účely, chinolín na lekárske účely, chirurgické obväzy, chirurgické tkaniny, chlieb pre diabetikov, chloralhydrát na farmaceutické účely, chloroform, trichlórmetán, čistiace prípravky na kontaktné šošovky, cukor na lekárske účely, dámske vložky, dentifikačné prípravky, detergenty na lekárske účely,
dezinfekčné prípravky na hygienické účely, diagnostické prípravky na lekárske účely, chemické
prípravky na diagnostikovanie tehotnosti, dietetické látky upravené na lekárske účely, dietetické
potraviny upravené na lekárske účely, doplnky
výživy na lekárske účely, draselné soli na lekárske účely, drogy na liečebné účely, droždie na
farmaceutické účely, enzymatické prípravky na
lekárske účely, enzýmy na lekárske účely, fajčiarske bylinky na lekárske účely, farmaceutické prípravky, farmaceutické prípravky proti lupinám,
fenikel na lekárske účely, fenol na farmaceutické
účely, fermenty na farmaceutické účely, mliečne
fermenty na farmaceutické účely, formaldehyd
na farmaceutické účely, fosfáty na farmaceutické
účely, fungicídy, gáfor na lekárske účely, gáfrový olej na lekárske účely, kyselina galová na farmaceutické účely, gáza na obväzovanie, germicídy, glukóza na lekárske účely, glycerín na lekárske účely, glycerofosfáty, guma na lekárske účely, gumiguta na lekárske účely, hematogén, hemoglobín, prípravky proti hemoroidom, hemostatické tyčinky, hojivé hubky, hojivé náplasti, horčičné náplasti, horčicové obklady, horčicový olej
na lekárske účely, horké drevo na lekárske účely,
hormóny na lekárske účely, hygienické nohavičky, hygienické vložky, hygienické vložky pre inkontinentných pacientov, chirurgické implantačné preparáty, medicinálne infúzie, absorpčné nohavičky pre inkontinentných pacientov, insekticídy, izotopy na lekárske účely, jódová tinktúra,
kandis na lekárske účely, kapsuly na lieky, karagén na lekárske účely, kebračo na lekárske účely,
roztoky na kontaktné šošovky, kostný tmel pre
chirurgiu a ortopédiu, kôprové esencie na lekárske účely, krv na lekárske účely, krvná plazma,
kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely, liečivé prípravky do kúpeľa, terapeutické prípravky do kúpeľa, soli do minerál-
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nych kúpeľov, krúžky na kurie oká, liečivá na
kurie oká, náplasti na kurie oká, laktóza, laxatíva,
lecitín na lekárske účely, prenosné lekárničky,
lepiace náplasti na lekárske účely, lekársky leukoplast, liečivá na ľudskú spotrebu, liečivé čaje,
liečivé nápoje, liečivé rastliny, linimenty, masti
na lekárske účely, masti proti popáleninám, materská kašička na lekárske účely, medicinálny alkohol, menštruačné nohavičky, menštruačné tampóny, menštruačné vložky, mentol, minerálne vody na liečenie, mliečny cukor na lekárske účely,
mliečny tuk na lekárske účely, moleskin na lekárske použitie, morská voda na kúpele na lekárske účely, náplasti na lekárske účely, gumové
náplasti, náplecné obväzy na chirurgické účely,
narkotiká, liečivá posilňujúce nervovú sústavu,
lieky proti poteniu nôh, obklady (teplé zábaly),
hygienické obrúsky, obväzový materiál, obväzy
tlakové, obväzy zdravotnícke, octan hlinitý na farmaceutické účely, prípravky na vyplachovanie
oči, oleje na lekárske použitie, masti proti omrzlinám na farmaceutické účely, opoterapické prípravky, organoterapeutické prípravky, ovínadlá,
prípravky proti parazitom, pásky na oči na lekárske použitie, lepiace pásky na lekárske účely, pásy na hygienické vložky, peroxid vodíka na lekárske účely, pijavice na lekárske účely, pľuzgierotvorné prípravky (látky), farmaceutické prípravky na pokožku, prípravky na ošetrenie popálenín,
posilňujúce prípravky, toniká, prípravky proti poteniu, potrava pre dojčatá, preháňadlá, prípravky
na čistenie kontaktných šošoviek, prípravky na
omrzliny, prípravky na upokojenie, prípravky
slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu, protireumatické prstene, rádioaktívne látky na lekárske
účely, rádiologicky kontrastné látky na lekárske
účely, rádium na lekárske účely, rozpúšťadlá na
odstraňovanie náplastí, sedatíva, séra, séroterapeutické liečivá, smilax (sarsaparila) na lekárske
účely, soli sodíka na lekárske účely, sterilizačné
prípravky, steroidy, prípravky obsahujúce stopové prvky pre ľudí a zvieratá, strychnín, styptikum
(prípravky na zastavenie krvácania), sulfoamidy
(liečivá), sušené mlieko pre dojčatá, tampóny napustené farmaceutickými vodičkami, tabletky na
zahnanie hladu (chuti do jedla) na lekárske použitie, chemické prípravky na určenie ťarchavosti,
tekuté lieky, lieky vo forme nápojov, tinktúry na
lekárske účely, tuky na lekárske účely, uspávacie
prípravky, výrobky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely, utišujúce prostriedky, vaginálne kúpele, vakcíny, vankúšiky na dojčenie, vata na lekárske účely, prírodná vazelína
na lekárske účely, vitamínové prípravky, lekárske prípravky na podporu rastu vlasov, minerálne
vody na lekárske účely, vonné soli, vývary pre
bakteriologické kultúry, výživné látky pre mikroorganizmy, liečivá na zmiernenie zápchy, lekárske prípravky na zoštíhlenie, želatína na lekárske účely, žuvacie gumy, žuvačky na lekárske
účely, detské plienky.
8 - Britvy, holiace strojčeky elektrické aj neelektrické, depilačné strojčeky elektrické aj neelektrické, holiace potreby, puzdrá na holiace potreby,
kliešte, klieštiky, klieštiky na očné riasy, klieštiky na nechty, manikúrové súpravy, nožnice, pedikúrové súpravy, pinzety, puzdrá na britvy, pilníky na nechty.

9 - Cukromery, dávkovacie lyžice, laboratórne
destilačné prístroje, kontaktné šošovky, puzdrá
na kontaktné šošovky, laktomery, okuliare, puzdrá na okuliare, rámy na okuliare, slnečné okuliare, tampóny do uší pre potápačov, ukazovatele
tlaku (tlakomery), prístroje na čítanie kariet, karty ako nosiče elektronicky spracovateľnej informácie, magnetické kódované karty.
10 - Aerosólové dávkovače na lekárske účely,
kvapkacie ampulky na lekárske účely, antikoncepčné prípravky s výnimkou chemických, ortopedické bandáže na kĺby, podporné bandáže, barly, brušné korzety, brušné pásy, čapíky na umelé
zuby, cumlíky na detské fľaše, cumlíky pre dojčatá, dávkovače piluliek, defibrilátor, detské cumle, detské fľaše, diagnostické prístroje na lekárske účely, chirurgické dlahy, pomôcky na dojčenie, elastické pančuchy na chirurgické účely, zariadenia na estetickú masáž, hygienické misky,
hypodermické (podkožné) injekcie, ihly na lekárske účely, prístroje na inhaláciu na lekárske účely, inhalátory, plachty na použitie pri inkontinencii,
kanyly, kondómy, prezervatívy, rukavice z konských vlasov na masáž, korzety na zdravotnícke
účely, kremíkové lampy na lekárske účely, uzávery na fľaše na kŕmenie, krúžky na prerezávanie
zubov, pomôcky na vyrezávanie kurích ôk, kvapkacie nádoby na lekárske účely, kvapkadlá na lekárske účely, vrecúška s ľadom na lekárske účely, lancety, laser na lekárske účely, lekárske prístroje a nástroje, lekárske tašky, lekárske vodiace
vlákna, lyžice na odmeriavanie liečiv, rukavice
na masáž, masážne prístroje, anestéziologické masky, misky na lekárske účely, načúvací prístroj pre
slabo počujúcich, nádoby na moč, špeciálne nádoby na lekársky odpad, načúvacie prístroje pre
hluchých, kazety na lekárske nástroje, nádržky na
zavádzanie medikamentov, elastické nákolenníky, nákolenníky (ortopedické bandáže na kolená), náprstky (chrániče na prsty) na lekárske účely, nádoby na chirurgické a lekárske nástroje,
chirurgické nite, chirurgické nožnice, termoelektrické obklady, ortopedická obuv, podporné obväzy, ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom, umelé oči, oftalmometre, ohrievacie vankúšiky (pre prvú pomoc), ortopedické výrobky, ortopedické pásky a bandáže na spevnenie kĺbov,
ortopedické pásy, pančuchy na kŕčové žily, elastické pančuchy, pesary, pľuvadlá na lekárske
účely, podbruškové vatované ochranné vložky,
podporná bandáž, podporné vložky na ploché
nohy, podušky na lekárske účely, popruhy na lekárske účely, pôrodnícke prístroje, posteľové misy, rozprašovače na lekárske účely, rúška (pre
nemocničný personál), sadrové obväzy, šijacie ihly (chirurgia), šošovky (intraokulárne protézy)
ako chirurgické implantáty, špachtle, špáradlá na
čistenie uší, striekačky na lekárske účely, injekčné striekačky, spirometre (prístroje na meranie
vdychovaného a vydychovaného vzduchu), tehotenské pásy, teplomery na lekárske účely, teplovzdušné terapeutické zariadenia, termoelektrické
obväzy (chirurgia), tlakomery krvného tlaku, drenážne trubice na lekárske účely, umelé zuby, UV-lampy na lekárske účely, uretrálne injekčné
striekačky, uzávery na detské fľaše, urologické
prístroje a nástroje, vankúše proti nespavosti, vaginálne striekačky, vankúše proti preležaninám,
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elektricky vyhrievané vankúše na lekárske účely,
vatové ochranné vložky na podbruško, vibromasážne prístroje, ortopedické vložky, vodné vaky
na lekárske účely, vzduchové vankúše na lekárske účely, zariadenia na hygienu a umývanie telesných dutín, zariadenia na zavádzanie vzduchu
alebo látok do telových dutín, zdravotná obuv,
zrkadlá pre chirurgov, zubárske zrkadlá, zubné
prístroje a nástroje.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, zberateľské
papierové karty a kartičky, papierové propagačné
materiály, papierové vreckovky, tlačené publikácie, príručky, brožúry, tlačoviny, časopisy.
21 - Hrebene, kefy, kozmetické pomôcky, labutienky, dentálna niť, obaly na mydlá, kefky na
obočie, pudrenky, puzdrá na hrebene, puzdrá na
mydlo, mydlovničky, špongie na použitie v domácnosti, špongie na umývanie, štetky na holenie, toaletné kufríky s toaletnými potrebami, toaletné pomôcky, zubné kefky, elektrické zubné kefky.
30 - Bonbóny, čaj, ľadový čaj, nápoje na báze čaju, chuťovky na báze cereálií, cereálne tyčinky,
cereálne tyčinky na báze proteínov, čokoláda,
čokoládové nápoje, cestoviny, cukor, cukríky,
cukrovinky, glukóza na kulinárske účely, instantná kaša z kukuričnej múky (s vodou alebo s mliekom), krekery (slané pečivo), kukuričné vločky,
včelia kašička na ľudskú spotrebu (nie na lekárske účely), mentolové cukríky, mliečna ovsená
kaša, ovsená potrava, ovsené vločky, pastilky
(cukríky), propolis na ľudskú spotrebu, žuvačky.
32 - Ovocné džúsy, minerálne vody (nápoje), mušty, nápoje izotonické, nealkoholické nápoje, nealkoholické koktaily, stolové vody, sýtená voda,
prášky na výrobu šumivých nápojov, tablety na
prípravu šumivých nápojov, zeleninové džúsy,
srvátkové nápoje, prípravky na výrobu nápojov,
nealkoholické nápoje z aloy pravej, nealkoholické ovocné nápoje, nealkoholické ovocné výťažky.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
obchodný manažment; obchodná správa; obchodná administratíva; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti marketingu a manažmentu; projektové riadenie vo farmaceutickom priemysle; produktový outsourcing (zabezpečovanie produktov
pre tretie osoby); online reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; vydávanie,
aktualizovanie, zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov a oznamov zákazníkom; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov;
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné informácie a rady spotrebiteľom;
sprostredkovateľská obchodná činnosť v oblasti
služieb uvedených v triedach 35 a 44 tohto zoznamu; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s
farmaceutickými výrobkami, kozmetikou, výrobkami na starostlivosť o hygienu a krásu na ľudské použitie, potravinovými doplnkami a lekárskymi nástrojmi, zdravotníckymi a ortopedickými pomôckami a potrebami, pomôckami na dojčenie a potrebami pre dojčatá, matracmi, poduš-
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kami, prikrývkami, nábytkom na zdravotnícke
účely a s tovarmi uvedenými v triede 16 tohto
zoznamu, tiež prostredníctvom katalógového predaja, webových stránok a elektronickými prostriedkami (internetové lekárne); obchodné poradenstvo pre lekárne; sprostredkovanie obchodu
s tovarom pre lekárne; maloobchodné a veľkoobchodné služby s liekmi na lekársky predpis a voľnopredajnými liekmi; maloobchodné a veľkoobchodné služby s kozmetikou a doplnkami zvláštnej výživy; predaj veterinárnych liečiv pre domáce zvieratá (maloobchod, veľkoobchod).
39 - Balenie tovaru; distribúcia tovarov; distribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok; distribúcia
tovarov na dobierku; doručovacie služby; doručovanie balíkov; kuriérske služby, prenájom skladovacích kontajnerov; skladovanie, skladovanie
tovaru, prenájom skladov; doručovanie tovaru;
informácie o doprave; kuriérske služby (dokumenty alebo tovar); skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených.
41 - Vzdelávacia činnosť; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; organizovanie a vedenie
konferencií, seminárov, kolokvií a kongresov; online vydávanie kníh, časopisov a iných publikácií
v elektronickej forme s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov.
44 - Služby farmaceutov (príprava predpísaných
liekov); lekáreň, lekárnické služby, farmaceutické služby; farmaceutické poradenstvo; fyzioterapia; zdravotnícka starostlivosť, poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni so zabezpečením individuálne pripravovaných liekov;
lekárske poradenstvo v oblasti zdravia, zdravej
výživy a zdravotných pomôcok; poskytovanie
liečebno-preventívnej starostlivosti; poskytovanie
služieb optikov; súkromné kliniky alebo sanatóriá; telemedicínske služby; zdravotné strediská.
(540)

(591) biela, modrá, magenta/fialová
(731) STarART, s. r. o., Jančova 15, 811 02 Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1534-2013
26.8.2013
6, 7, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45
6 - Kovové stavebné konštrukcie energetických
zariadení a špeciálnych pomocných energetických
zariadení, a to stožiare, oceľové konštrukcie a kovové potrubia; drobné zámočnícke výrobky patriace do triedy 6.
7 - Hydraulické turbíny; energetické zariadenia
a špeciálne pomocné energetické zariadenia (časti strojov).
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; prístroje a nástroje vedecké, fotografické, optické, signalizačné, kontrolné, dozorné, záchranné a vzdelávacie; poplašné zariadenia; elektrické a elektronické zariadenia na výpočet a odovzdávanie štatistických
údajov a informácií; elektrické zariadenia na diaľ-
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kové 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; elektrické rozvodné skrine; elektrické spínacie skrine; svetelné
alebo mechanické signalizačné panely; skriňové
elektrické rozvádzače; transformátory ako elektrické netočivé stroje a elektrické zariadenia pre
trafostanice; meracie prístroje; elektrické meracie
zariadenia; elektrické monitorovacie prístroje;
elektrické časti rozvodov verejného osvetlenia;
počítačový softvér; nahrané operačné programy.
11 - Tlakové zásobníky vody; parné a horúcovodné potrubia pre vykurovacie zariadenia; výhrevné
kotly; parné akumulátory; lampy verejného osvetlenia; bojlery; ohrievače vody; zariadenia na čistenie odpadových vôd; články do atómových reaktorov; destilačné prístroje; dýzy; expanzné nádrže na ústredné vykurovanie; acetylénové generátory; tepelné plynové generátory; horáky; chladiarne; chladiace komory; chladiace nádoby;
chladiace stroje, prístroje a zariadenia; zariadenia
na spracovanie jadrových palív a jadrových spomaľovačov; jadrové reaktory; klimatizačné zariadenia.
16 - Firemné listiny; papierové propagačné materiály; manuály počítačových programov ako príručky v papierovej forme; letáky; prospekty; papierové tlačivá.
35 - Maloobchodné služby s tlakovými zariadeniami, parnými a horúcovodnými potrubiami, s kotlami, s hydraulickými strojmi, s motorovými vozidlami, s elektrickými a elektronickými strojmi,
s prístrojmi a zariadeniami, s elektrickými materiálmi, ako sú elektrické vedenia, s elektrickými
akumulátormi, s bleskozvodmi, s elektrickými káblami, s elektrickými spojkami, s elektrickými svorkami, s elektrickými hlásičmi, s elektrickými kondenzátormi, s elektrickými meničmi, s elektrickými objímkami, s elektrotechnickými odbočnými
skrinkami, s elektrotechnickými prípojkami, s prúdovými usmerňovačmi, s elektrickými regulátormi, s rozvodnými skriňami, so spínacími skriňami, so svetelnými alebo mechanickými signalizačnými panelmi, so skriňovými rozvádzačmi,
s transformátormi, s trafostanicami, so vzduchotechnickými zariadeniami, s transportnými zariadeniami, s náhradnými dielmi prívesov, s paletami, s kontajnermi, s vodnými turbínami, s príslušenstvom k vodným elektrárňam, s kovovým
nábytkom, so strojmi a zariadeniami na spracovanie nerastných hmôt; sprostredkovanie nákupu
a predaja elektrickej energie a tepla; služby reklamnej agentúry; rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom
reklamných plôch; zásielkové reklamné služby;
uverejňovanie reklamných textov; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; aranžovanie výkladov; inzertné služby; obchodné prieskumy;
komerčné informačné kancelárie.
37 - Inštalácia, údržba a opravy elektrických zariadení a prístrojov; inštalácia a oprava plynových
technických zariadení, kotlov, horákov, konštruk-

cií, tlakových nádob, meračov tepla; výstavba energetických a teplárenských diel a zariadení potrebných na ich prevádzku; oprava elektromerov
zváracích transformátorov, rotačných strojov a asynchrónnych motorov; inštalácia a údržba elektrických rozvodov; murárske a natieračské práce súvisiace s energetickými zariadeniami; oprava a údržba hydraulických strojov a motorových vozidiel;
prenájom stavebných strojov a zariadení.
38 - Telekomunikačné informácie; telefonická komunikácia; komunikácia prostredníctvom optických káblov; počítačová komunikácia; prenájom
telekomunikačných prístrojov; prenájom prístrojov na prenos informácií; prenos signálu pomocou satelitu; telefonické služby; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; prenášanie správ telegrafmi; telegrafická komunikácia;
telegrafický prenos; telegrafné služby; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej
počítačovej siete; elektronická pošta.
39 - Rozvod elektrickej energie a tepla; balenie
tovarov a uskladňovanie tovarov; prenájom dopravných prostriedkov; autobusová doprava; nákladná doprava; kamiónová doprava; osobná doprava; preprava cenností; doprava pancierovými
vozidlami.
40 - Výroba elektrickej energie a tepelnej energie; likvidácia rádioaktívneho odpadu; likvidácia odpadu; recyklácia odpadu; spaľovanie odpadu a spracovanie odpadu.
41 - Organizovanie a vedenie kolokvií, kongresov, seminárov, konferencií a sympózií; vydávanie kníh a časopisov; vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme.
42 - Projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe; projektovanie strojárenských výrobkov a vzduchotechnických zariadení; projektovanie elektrorozvodných sietí, transformovní,
rozvodní, priemyselných a slaboprúdových elektroinštalácií; inžinierska činnosť v oblasti distribučného systému vysokonapäťovej siete; technický dozor a technická inšpekcia; odborné konzultácie v oblasti techniky; elektrotechnická posudková činnosť; revízne skúšky materiálov prevádzkových kotlov, plynových zariadení a elektrických zariadení; revízne skúšky spôsobilosti
zdvíhacích zariadení; ciachovanie elektromerov
a meracích súprav; geologický výskum; grafické
dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; kontrola
kvality; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; inštalácia, aktualizácia
a zhotovovanie kópií počítačových programov;
návrh počítačových systémov; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru;
prenájom počítačového softvéru.
43 - Poskytovanie a rezervácie prechodného ubytovania, turistického ubytovania a hotelového
ubytovania; ubytovacie kancelárie poskytujúce
prechodné ubytovanie; penzióny; reštaurácie; príprava a dodávka jedál.
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti; osobní
strážcovia.
(540) Viac výhod pre Váš domov
(731) Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1562-2013
30.8.2013
39
39 - Automobilová preprava; nákladná doprava;
doprava; doručovacie služby; doručovanie balíkov; doručovanie tovaru; dovoz, doprava; informácie o preprave; kuriérske služby; prepravné služby; služby v doprave a preprave; zasielateľstvo;
dopravná zdravotná služba; distribúcia tovaru na
dobierku; prevoz sanitkou; sprostredkovanie prepravy; služba verejných nosičov a poslov.

(540) Švihaj Šuhaj
(731) Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s. r. o., Slivková 12,
821 05 Bratislava, SK;
(740) BEATOW PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1563-2013
30.8.2013
39
39 - Automobilová preprava; nákladná doprava;
doprava; doručovacie služby; doručovanie balíkov; doručovanie tovaru; dovoz, doprava; informácie o preprave; kuriérske služby; prepravné služby; služby v doprave a preprave; zasielateľstvo;
dopravná zdravotná služba; distribúcia tovaru na
dobierku; prevoz sanitkou; sprostredkovanie prepravy; služba verejných nosičov a poslov.

(540)

(591) žltá, zelená
(731) Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s. r. o., Slivková 12,
821 05 Bratislava, SK;
(740) BEATOW PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1564-2013
30.8.2013
36
36 - Finančné analýzy; bankovníctvo; daňové odhady (služby); finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo,
nehnuteľnosti); finančné služby; finančný manažment; finančné informácie; finančné konzultačné
služby; finančný manažment.

(540)

(591) slabo sivá, silno sivá, modrá
(731) Slovenská banková asociácia, Rajská 15/A, 811 08
Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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1622-2013
6.9.2013
16, 35, 40
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, a to dosky na spisy, brožúry, papierové kornúty, papierové obaly na mliečne výrobky, baliaci papier, papierové vreckovky, papierové pečate, papierové ozdobné kvetináče, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo
papierové obaly na fľaše, fólie z regenerovanej
celulózy na balenie, vrecká do mikrovlnných rúr,
papierové alebo plastové absorpčné hárky alebo
fólie na balenie potravín, papierové alebo plastové hárky alebo fólie regulujúce vlhkosť na balenie potravín; obálky (papiernický tovar); papierové obálky; bublinkové obálky (papiernický tovar); obálky na CD-ROM nosiče (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obaly na dokumenty; papierové alebo plastové vrecká a tašky
na balenie; vrecká na odpadky z papiera alebo
plastov; papierové tašky; papierové nákupné tašky; potlačené obálky, vrecká, tašky a obaly z papiera; tlačiarenské výrobky patriace do tejto triedy.
35 - Reklamná činnosť; služby grafického štúdia
(grafická úprava tlačovín na reklamné účely);
vypracovanie grafických návrhov na potlač na
reklamné účely; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; maloobchodné služby a veľkoobchodné služby s papierom, kartónom, lepenkou
a výrobkami z týchto materiálov, a to s tovarmi,
ako sú dosky na spisy, brožúry, papierové kornúty, papierové obaly na mliečne výrobky, baliaci
papier, papierové vreckovky, papierové pečate,
papierové ozdobné kvetináče, lepenkové alebo
papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, fólie z regenerovanej celulózy na balenie, vrecká do mikrovlnných rúr, papierové
alebo plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín, papierové alebo plastové hárky
alebo fólie regulujúce vlhkosť na balenie potravín, obálky (papiernický tovar), papierové obálky,
bublinkové obálky (papiernický tovar), obálky na
CD-ROM nosiče (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obaly na dokumenty, papierové
alebo plastové vrecká a tašky na balenie, vrecká
na odpadky z papiera alebo plastov, papierové
tašky, papierové nákupné tašky, potlačené obálky, vrecká, tašky a obaly z papiera, tlačiarenské
výrobky patriace do triedy 16; maloobchodné
služby a veľkoobchodné služby prostredníctvom
internetu s papierom, kartónom, lepenkou a výrobkami z týchto materiálov, a to s tovarmi, ako
sú dosky na spisy, brožúry, papierové kornúty,
papierové obaly na mliečne výrobky, baliaci papier, papierové vreckovky, papierové pečate, papierové ozdobné kvetináče, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly
na fľaše, fólie z regenerovanej celulózy na balenie, vrecká do mikrovlnných rúr, papierové alebo
plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie
potravín, papierové alebo plastové hárky alebo
fólie regulujúce vlhkosť na balenie potravín, obálky (papiernický tovar), papierové obálky, bublinkové obálky (papiernický tovar), obálky na
CD-ROM nosiče (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obaly na dokumenty, papierové
alebo plastové vrecká a tašky na balenie, vrecká
na odpadky z papiera alebo plastov, papierové
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tašky, papierové nákupné tašky, potlačené obálky, vrecká, tašky a obaly z papiera, tlačiarenské
výrobky patriace do triedy 16; sprostredkovanie
obchodu s tovarom.
40 - Tlač; tlačenie.

(540)

(591) modrá, červená, biela
(731) ECO-BAGS, s.r.o., Michala Šimonoviča 481/16,
907 01 Myjava, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1634-2013
9.9.2013
11, 35, 37, 42, 44
11 - Prístroje na filtrovanie a čistenie vody.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
s tovarmi súvisiacimi so záhradnými jazierkami,
ako sú čerpadlá, fólie, svetlá, fontány, vodopády,
vysávače, siete a sieťky, filtre, UV lampy, vzduchovacie systémy, prípravky na úpravu vody,
prípravky na likvidáciu rias, jazierkové dekorácie, vodné rastliny, ryby, krmivá pre ryby, liečivá
pre ryby; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s uvedenými tovarmi prostredníctvom internetu.
37 - Stavba záhradných jazierok.
42 - Projektovanie záhradných jazierok.
44 - Chov rýb.

(540)

(591) tehlovočervená, čierna
(731) IN technology, s.r.o., Tichá 580/9, 929 01 Veľké
Dvorníky, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1713-2013
19.9.2013
3, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42
3 - Kozmetické výrobky a prípravky; masážne
gély nie na lekárske účely; gély na nelekárske
použitie; voňavkárske výrobky vrátane éterických
olejov; neliečivé vody na vlasy a pleť; pracie
a bieliace prípravky; čistiace prípravky; leštiace
prípravky; mydla; tekuté mydla vrátane medicinálnych; aromatické prísady do zákuskov esenciálne oleje; sprchové gély; telové šampóny; toaletne prípravky; toaletné vody; kolínske vody;
pleťové vody po holení; parfumérske výrobky;
éterické oleje; esenciálne oleje; kozmetické prípravky; kozmetické prípravky do kúpeľa; kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné účely; koz-

metické prípravky na pokožku a vlasy; opaľovacie kozmetické prípravky; líčidlá; pleťové mlieka
a vody na kozmetické použitie; epilačné a depilačné prípravky; šampóny a laky na vlasy; tužidlá
na vlasy; balzamy na vlasy; dezodoranty na
osobnú potrebu; kozmetické prípravky pre zvieratá; amoniak na použitie ako čistiaci prostriedok; bieliace soli; detergenty s výnimkou detergentov na použitie vo výrobnom procese a na lekárske účely; čistiace prostriedky pre domácnosť;
prípravky na odmastňovanie (pre domácnosť);
odlakovače; odstraňovače škvŕn; čistiace prípravky na okná a sklo; pracie prípravky, prípravky na
čistenie povrchov; prípravky na čistenie zubov;
prípravky na odstraňovanie vodného kameňa pre
domácnosť; sóda na pranie; sóda na bielenie;
škrob na pranie a bielizeň; vatové tampóny na
kozmetické účely; vata na kozmetické účely; vatové tyčinky na kozmetické účely; vlhké obrúsky
na hygienické účely.
5 - Farmaceutické prípravky; absorpčné tampóny;
absorpčná vata; alkohol na liečebné účely; alkaloidy na lekárske účely; analgetiká; anestetiká;
antibakteriálne prípravky; chemické antikoncepčné prípravky; antipyretiká; antiseptiká; antidiuretiká; bahno liečivé; bakteriálne prípravky na
lekárske a zverolekárske účely; balzamy na lekárske účely; aseptická vlna na lekárske účely;
bikarbonát sodný na farmaceutické účely; bielkovinové potraviny na lekárske účely; bielkovinami obohatené mlieko na lekárske účely; biocídy; prípravky proti bolestiam hlavy; tyčinky na
liečbu bradavíc; bróm na farmaceutické účely;
liečivé byliny; bylinkové čaje na lekárske účely;
liečivé čaje; liečivé nápoje; liečivé rastliny; prípravky založené na liečivých bylinkách a rastlinách; cigarety (netabakové) na lekárske účely;
cukor na lekárske účely; liečivé cukríky; vonné
soli; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely; chemické prípravky a substancie na
farmaceutické účely, nie na dezinfekciu a kozmetiku; čapíky; čistiace prípravky na kontaktné šošovky; prípravky na čistenie vzduchu; dezinfekčné prípravky na hygienické účely; dezodoranty
s výnimkou dezodorantov na osobnú potrebu
alebo pre zvieratá; diagnostické prípravky na lekárske účely; diétne nápoje a potraviny na lekárske účely; minerálne doplnky potravín; digestíva
na farmaceutické účely; drogy na liečebné účely;
droždie na farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosť о ústnu dutinu; enzymatické prípravky na lekárske a zverolekárske účely;
obväzová gáza; glukóza na lekárske účely; repelenty proti hmyzu; hormóny na lekárske účely;
obklady a náplasti; lekárske prípravky na odtučňovacie kury; chemicko-farmaceutické prípravky; chinín na lekárske účely; jódová tinktúra; gáfor na lekárske účely; zdravotnícke obväzy, ovínadlá; obväzový materiál; liečivé prípravky do
kúpeľov; prísady do krmív na lekárske účely; liečivá a náplasti na kurie oká; lieky pre veterinárnu
medicínu; lieky pre humánnu medicínu; lekárničky prenosné naplnené; lepiace náplasti na lekárske účely, leukoplast; minerálne vody a soli
na lekárske účely; minerálne výživové doplnky;
mlieko pre dojčatá; potrava pre dojčatá; kapsuly
na farmaceutické účely; liečivé korene; terapeu-
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tické prípravky do kúpeľov; laktóza na farmaceutické účely; lecitín na lekárske účely; sladké
drievko na farmaceutické účely; lieky tekuté; lepidlá na umelé chrupy; masti na farmaceutické
a lekárske účely; celé alebo mleté semená na lekárske účely, farmaceutické prípravky na liečenie
lupín, masti na farmaceutické účely, sušené mlieko pre dojčatá, lieky proti poteniu nôh, liečiva
posilňujúce nervovú sústavu, vedľajšie produkty
spracovania obilnín na lekárske účely, farmaceutické prípravky na pokožku, pomády na lekárske
účely; toniká na lekárske účely; laxatíva, preháňadlá, sedatíva (utišujúce prostriedky), séra, sirupy na farmaceutické účely; živočíšne uhlie na farmaceutické účely; prípravky na upokojenie; vakcíny; vata na lekárske účely; vitamínové, multivitamínové, multiminerálové prípravky; minerálne
výživové doplnky a prípravky zo stopových prvkov pre ľudí a zvieratá; výživové doplnky; zdravotnícke a hygienické prípravky; farmaceutické
a prírodné liečivá; medicinálne infúzie a infúzne
roztoky; vína a čaje na liečebné účely, diagnostické prípravky; krv na lekárske účely; prípravky
baktericídne a fungicídne patriace do tejto triedy;
kozmetické prípravky na liečebné účely; potrava
na farmaceutické účely; oleje na lekárske účely;
tabletky na farmaceutické účely; tekuté lieky;
lieky vo forme nápojov; doplnky výživy na lekárske účely; farmaceutické a veterinárne preparáty; sanitárne prípravky na zdravotné účely; diagnostické prípravky na lekárske účely; krvné zložky; kultúry mikroorganizmov na lekárske účely;
dietetické látky upravené na lekárske použitie;
lekárske prípravky na dentálnu starostlivosť; lekárske prípravky na leštenie zubov; lekárske prípravky na bielenie zubov; lekárske prípravky na
vymývanie ústnej dutiny; lekárske bieliace prípravky.
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; bublinové plastové fólie na balenie; časopisy; etikety s výnimkou
textilných; fotografie; grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; knihy;
lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové
alebo papierové obaly na fľaše; lepenka; lepiace
pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar);
obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické a neperiodické publikácie; plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky; reprodukcie grafické; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie; papierové alebo plastové vrecka a tašky na balenie.
29 - Arašidy (spracovane); bravčová masť; bujóny, vývary; prípravky na bujóny, vývary; držky,
klobásy, salámy, párky; jedlá želatína; nakladaná
zelenina; nakladané uhorky; konzervovaná, sušená a zaváraná zelenina a ovocie; konzervovane
sójové bôby; konzervovaná šošovica; konzervovane olivy; konzervované mäso; konzervované
šampiňóny; džemy; hrach (konzervovaný); zemiakové hranolčeky; sušené hrozienka; hydina (nie
živá); jogurty; jedlé oleje; jedlé tuky; konzervy
s rybami; konzervy s ovocím; konzervy so zeleninou; kyslá kapusta; zemiakové lupienky; margarín; marmeláda; maslo; mäso; mäsové konzer-
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vy; mäsové výťažky; mlieko; mliečne výrobky;
mrazené ovocie a zelenina; paštéty; rybie plátky;
konzervované ryby; sardinky; prípravky na výrobu polievok; zeleninové šťavy na varenie; zeleninové šaláty; šunka; údeniny.
30 - Spracované cereálie; cereálne tyčinky; cestoviny; cukor; cukrovinky; cukríky, jemné pečivo, vianočné kolekcie a iné cukrovinky na ozdobovanie vianočných stromčekov, pastilky (cukríky); bonbóny; karamelky (cukríky); fondán; želé;
komprimáty; mentolové cukríky; čaj; nápoje na
báze čaju; čokoláda; čokoládové nápoje; káva;
kávové nápoje; kávovinové náhradky; čokoládové a nečokoládové tyčinky a keksy; koláčiky;
müsli; pekárske droždie; kvasnice; prášok do pečiva; cestá; cestá na koláče; cestoviny; droždie
do cesta; chlieb; pečivo (rožky); sucháre, keksy;
sušienky; oblátky; biskvity; zákusky; kakao; kakaové nápoje; koláče; sladké a slané žemle; koláče s plnkou; krekery (slané pečivo); krupica; kukuričná múka; lepok; lístkové cesto; lupienky;
vločky (obilninové); vločky (kukuričné); makaróny; maslové, tukové cesto; potravinárska múka; výrobky z múky; prípravky z obilnín; ovsená
múka; ovsená potrava; potravinárska múka; pšeničná múka (vyrážková); chuťové prísady, príchute do potravín s výnimkou esencií a éterických
olejov; príchute do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov; lúpaný jačmeň; mletý
jačmeň; múka z jačmeňa; výrobky z kukuričnej
múky; sójová múka; pochutiny na báze obilnín;
perníky, medovníky; palacinky; piškóty; pirohy
(cestoviny); pralinky; puding; sladké drievka
(cukrovinky); sušienky; torty; výrobky z kakaa;
zákusky; koláče; zmrzlina; žuvačky; ryža a výrobky z ryže; expandované a extrudované potravinové výrobky; aromatické prípravky do potravín; nálevy (na ochutenie); marináda (chuťové
prísady); konzervované záhradné bylinky; chuťové prísady; korenie; koreniny; zmes korenín;
konzervačná soľ; kuchynská soľ; cukor; majonéza; horčica; kečup; sójová omáčka; paradajková
omáčka; ocot.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina; citrusové ovocie;
cibuľa čerstvá; čerstvý hrach; arašidy; mandle;
orechy; semená rastlín; sezam; čerstvý hlávkový
šalát; čerstvé šampiňóny; čerstvé uhorky; surové
zemiaky; prírodné kvety; rezané kvety; sušené
kvety na ozdobu; vence z prírodných kvetov;
kvetinové cibule; klíčky semien na botanické účely; korok (surový); kôra (surovina); kríky; krovie;
palmy; palmové listy; sušené rastliny ako dekorácia; rašelina (podstielka); ružové kríky; sadenice; semená rastlín; stromy; trávniky (prírodné);
vianočné stromčeky; záhradné bylinky (čerstvé).
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné
výťažky; príchute na výrobu nápojov; sirupy na
výrobu nápojov; príchute na výrobu nápojov; stolové vody; vody ako nápoj; minerálne a sýtené
vody; ovocné nápoje a ovocné šťavy; zeleninové
nápoje; šumivé nápoje; prášky na prípravu šumivých nápojov; pivo; pivné koktaily.
33 - Alkoholické nápoje; brandy; džin; likéry;
rum; víno; vodka; alkoholické koktaily; destilované nápoje; alkoholické extrakty; likéry a pálenky; liehoviny.

118

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 5 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
35 - Maloobchodná činnosť s tovarmi zatriedenými v triedach 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32 a 33;
sprostredkovanie obchodu s tovarom, najmä s tovarmi zatriedenými v triedach 3, 5, 16, 29, 30,
31, 32 a 33; reklamná činnosť; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely; personálne poradenstvo;
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; rozširovanie reklamných oznamov;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; obchodný
alebo podnikateľsky prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; prenájom predajných automatov; predvádzanie tovaru; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 42.
42 - Grafický dizajn; navrhovanie obalov; obalové dizajnérstvo; priemyselný dizajn; štúdie technických projektov; štúdie technických projektov;
umelecký dizajn; výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov; prenájom počítačov; servis
počítačových programov; počítačové programovanie; poradenské služby v oblasti počítačového
hardvéru; poradenské služby v oblasti počítačového softvéru; prenájom počítačového softvéru;
tvorba softvéru; návrhy, štruktúrovanie a programovanie počítačových programov a počítačových systémov, najmä programového vybavenia
internetových, intranetových či iných sieťových
serverov, serverových staníc a systémov vrátane
ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby;
návrhy, štruktúrovanie a programovanie báz dát,
dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie
vrátane poskytovania prístupu k nim a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; návrhy,
štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie
internetových či intranetových počítačových
stránok a násteniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií vrátane ich
inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby;
hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na
internetové či intranetové počítačové stránky (webpages a websites); prevod (konverzia) počítačových programov a dát v elektronickej podobe
z rôznych formátov do iných formátov; prevod
(konverzia) dokumentov a dát z fyzických médií
na elektronické médiá; aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; zhotovovanie kópií
počítačových programov; prenájom počítačového
softvéru; prieskum v oblasti využitia počítačov,
okrem obchodného; vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov.

(540)

(591) biela, žltá, svetlooranžová, tmavooranžová, červená, svetlozelená, tmavozelená, modrá, hnedá
(731) CBA Market, s.r.o., Cesta osloboditeľov 8, 977 01
Brezno, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

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

1732-2013
20.9.2013
9
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.

(540) Zlatokopka
(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)

1776-2013
26.9.2013
30, 32, 35, 41, 43
30 - Káva; kávové náhradky; čaj; pečivo a cukrovinky, koláče, dezerty; čokoláda; čokoládové
pralinky; kakaové a čokoládové nápoje.
32 - Nealkoholické nápoje; energetické nápoje;
čerstvé ovocné šťavy; čerstvé nekonzervované
limonády; sirupy a iné prípravky na výrobu nealkoholických nápojov, príchute na výrobu nápojov.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; predvádzanie tovaru; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie
reklamných alebo náborových textov; obchodné
alebo podnikateľské informácie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; od-

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 5 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
borné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné informácie a rady spotrebiteľom;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo;
franchizingový manažment siete kaviarenských
prevádzok; obchodný franchising; organizovanie
komerčných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; poradenstvo
pri vedení podnikov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; reklama; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; rozširovanie vzoriek tovarov; zásobovacie služby pre
tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); inzercia pomocou všetkých druhov médií;
maloobchodné služby s nápojmi a potravinovými
výrobkami; maloobchodné služby poskytované aj
online formou, týkajúce sa nápojov a potravinových výrobkov; poradenstvo a obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35
a 43 tohto zoznamu.
41 - Organizovanie spoločenských a kultúrnych
podujatí; organizovanie školení; organizovanie
špecializovaných kurzov, seminárov a školení
v príprave a servírovaní kávy a kávových nápojov; organizovanie súťažných podujatí v príprave
a servírovaní kávy a kávových nápojov.
43 - Reštaurácie, snackbary, kaviarne, cukrárne,
jedálne a zariadenia rýchleho občerstvenia; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu;
služby kaviarní, kafetérií, jedální, reštaurácií, snackbarov a verejného stravovania; dodávky jedál na
objednávku do domu na recepcie a oslavy (ketering); reštauračné služby s možnosťou objednávania jedla prostredníctvom online počítačovej
siete.
(540)

(731) Košíková Mária, B. Němcovej 28, 990 01 Veľký
Krtíš, SK;

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

1782-2013
27.9.2013
16, 35, 41, 42
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie,
periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ročenky, prílohy a papierové nosiče informácií všetkých druhov v časopisovej a novinovej forme;
reklamné a propagačné materiály, letáky, prospekty, polygrafické výrobky všetkých druhov;
grafické zobrazenia a grafiky v papierovej forme
vytvorené pomocou počítača.
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť;
spracovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozhlasová a televízna reklama;
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
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ti; prenájom reklamných priestorov; prenájom
reklamných plôch; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; zasielanie reklamných
materiálov zákazníkom; rozširovanie, vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných materiálov; zásielkové reklamné služby;
organizovanie reklamných hier na propagáciu
predaja; podpora predaja (pre tretie osoby) reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete; organizovanie výstav a veľtrhov na obchodné alebo reklamné účely; organizovanie audiovizuálnych
predstavení na komerčné a reklamné účely; činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; hospodárske alebo ekonomické predpovede; ekonomické analýzy; makroekonomické analýzy; obchodné a podnikateľské
analýzy; marketingové štúdie a analýzy; obchodný alebo podnikateľský prieskum; marketing;
prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; pomoc pri riadení obchodnej činnosti;
obchodné konzultácie a poradenstvo, najmä v oblasti plynárenstva a elektroenergetiky; sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť
v oblasti obchodu s energiami; ekonomické poradenstvo; účtovné poradenstvo; organizačné poradenstvo týkajúce sa obchodnej a reklamnej
činnosti; poskytovanie odborných obchodných
informácií v oblasti plynárenstva a elektroenergetiky; personálne poradenstvo; poradenstvo v oblasti personálnej komunikácie a v oblasti vzťahov
s verejnosťou; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; automatizované
spracovanie dát; maloobchodná a veľkoobchodná
činnosť v oblasti predaja palivových plynov, vykurovacích plynov, plynov určených na priemyselné účely, elektrickej energie a tepla; sprostredkovanie reklamy a inzercie; sprostredkovanie nákupu a predaja palivových plynov, vykurovacích
plynov, plynov určených na priemyselné účely,
elektrickej energie a tepla; obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, predovšetkým v oblasti energetiky; poskytovanie
pomoci pri prevádzke obchodu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom plynu a elektriny; dojednávanie a uzatváranie zmlúv o dodávke plynu, elektrickej energie a tepla; služby
riadenia ľudských zdrojov; obchodný manažment; obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce, sekretárske služby, administratívne práce; správa registratúry a registratúrnych záznamov ako administratívna činnosť;
kopírovanie; spracovanie textov; účtovníctvo;
služby v oblasti vzťahov s verejnosťou; služby
porovnávania cien; služby outsourcingu; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 35.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; publikovanie článkov v papierovej a elektronickej forme;
poskytovanie elektronických publikácií online (bez
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možnosti kopírovania); zverejňovanie a vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; prenájom video- a audio-nahrávok; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, sympózií, seminárov, školení, kurzov, výcvikov a workshopov, tiež poskytované online
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov; informácie týkajúce sa výchovy a vzdelávania; vyučovanie, vzdelávanie; výcvik; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav a podujatí; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie súťaží; zábava; športová a kultúrna činnosť; organizovanie športových podujatí; informácie o možnostiach zábavy a rekreácie poskytované online
z počítačových báz dát alebo internetu; tvorba informačných relácií; výroba rozhlasových a televíznych reklamných blokov; konzultačná činnosť
v oblasti služieb uvedených v triede 41.
42 - Poskytovanie odborných informácií v oblasti
plynárenstva a elektroenergetiky; poradenstvo
v oblasti úspory energie; poskytovanie informácií
v oblasti navrhovania, výskumu, vývoja a projektovania v elektroenergetike; výskumná, expertízna, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti
energetiky a plynárenstva; využívanie, tvorba
a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a životného prostredia; podpora ekologických projektov
z oblasti výskumu a využívania energie z obnoviteľných zdrojov; revízie vyhradených plynárenských zariadení; odborno-poradenská činnosť
v oblasti plynárenstva a energetiky; odborné prehliadky, skúšky a revízie plynových a elektrických zariadení, defektoskopia, diagnostika, skúšobníctvo v rozsahu oprávnenia, overovacie skúšky; odborné rešerše; odborné technické konzultácie; vývojová činnosť, projektová činnosť a inžinierska činnosť; poskytovanie softvéru; skúšanie
materiálov; aktualizovanie, návrh, inštalácia a údržba počítačových programov; tvorba počítačových
báz dát; programovanie; prenájom počítačového
softvéru; tvorba softvéru; výroba softvéru; obnovovanie počítačových báz dát; servis počítačových programov; služby počítačového programovania poskytované online, zhotovovanie kópií
počítačových programov, prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný dizajn); poradenské a konzultačné služby v oblasti informačných technológií, hardvéru
a softvéru, automatizácie, informatiky a elektrotechniky; štúdie technických projektov; projektová činnosť; výskum a vývoj nových výrobkov
(pre zákazníkov); návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie báz dát, iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie
vrátane poskytovania prístupu do nich a ich inštalácie; počítačové programovanie; vytváranie
a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov;
vytváranie a udržiavanie počítačových stránok,
hosťovanie na webstránkach; poskytovanie informácií týkajúcich sa počítačov a vybavenia počítačových sietí online; počítačové služby; prenájom počítačov, poskytovanie prístupu k elektronickej online sieti na účely vyhľadávania a obnovovania informácií, služby zaisťovania bezpeč-

nosti a ochrany informácií pred zneužitím; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo v oblasti internetových technológií.
(540)

(591) oranžová, sivá, žltá
(731) EnergyCon, s.r.o., Muškátová 790/30, 821 01
Bratislava, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

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

1783-2013
27.9.2013
16, 35, 36, 41, 42
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie,
periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ročenky, prílohy a papierové nosiče informácií všetkých druhov v časopisovej a novinovej forme;
reklamné a propagačné materiály, letáky, prospekty, polygrafické výrobky všetkých druhov; grafické zobrazenia a grafiky v papierovej forme vytvorené pomocou počítača.
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť;
reklama a propagácia nehnuteľností; spracovanie
a vydávanie reklamných alebo náborových textov;
rozhlasová a televízna reklama; online reklama
na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch;
rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov a zvukovo-obrazových
záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných materiálov;
zásielkové reklamné služby; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; podpora predaja
(pre tretie osoby) reklamná a inzertná činnosť
prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete; organizovanie výstav a veľtrhov na
obchodné alebo reklamné účely; organizovanie
audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; hospodárske
alebo ekonomické predpovede; ekonomické analýzy; makroekonomické analýzy; obchodné a podnikateľské analýzy; marketingové štúdie a analýzy; obchodný alebo podnikateľský prieskum; marketing; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky;
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodné konzultácie a poradenstvo, najmä
v oblasti realít; konzultačná a poradenská činnosť
v oblasti obchodu s realitami; ekonomické poradenstvo; účtovné poradenstvo; organizačné poradenstvo týkajúce sa obchodnej a reklamnej činnosti; poskytovanie odborných obchodných informácií v oblasti realít; personálne poradenstvo;
poradenstvo v oblasti personálnej komunikácie
a v oblasti vzťahov s verejnosťou; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; automatizované spracovanie dát; sprostred-
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kovanie reklamy a inzercie; poskytovanie pomoci pri prevádzke obchodu; dojednávanie a uzatváranie zmlúv v oblasti realít; služby riadenia ľudských zdrojov; obchodný manažment; obchodná
správa; obchodná administratíva; kancelárske
práce, sekretárske služby, administratívne práce;
správa registratúry a registratúrnych záznamov
ako administratívna činnosť; kopírovanie; spracovanie textov; účtovníctvo; služby v oblasti
vzťahov s verejnosťou; služby porovnávania cien;
služby outsourcingu; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; konzultačná činnosť v oblasti
služieb uvedených v triede 35.
36 - Realitné kancelárie; odborná, poradenská
a konzultačná činnosť v oblasti realít; služby
v oblasti nehnuteľností patriace do tejto triedy;
správa bytového alebo nebytového fondu; sprostredkovanie (maklérstvo); prenájom nehnuteľností; vedenie nájomných domov, prenájom izieb
a bytov; sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť
s nehnuteľnosťami; poradenstvo v oblasti kúpy,
predaja a prenájmu nehnuteľností; poisťovníctvo;
oceňovanie a odhady nehnuteľností; kúpa, predaj
a prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností;
zhromažďovanie informácií o rozličných nehnuteľnostiach 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; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených
v triede 36.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; publikovanie článkov v papierovej a elektronickej forme;
poskytovanie elektronických publikácií online
(bez možnosti kopírovania); zverejňovanie a vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; publikácia elektronických kníh, novín
a časopisov online; prenájom video- a audio-nahrávok; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, sympózií, seminárov, školení, kurzov, výcvikov a workshopov, tiež poskytované online
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov; informácie týkajúce sa výchovy a vzdelávania; vyučovanie, vzdelávanie; výcvik; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav a podujatí; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie súťaží; zábava; športová a kultúrna činnosť; organizovanie športových podujatí; informácie o možnostiach zábavy a rekreácie poskytované online
z počítačových báz dát alebo internetu; tvorba informačných relácií; výroba rozhlasových a televíznych reklamných blokov; konzultačná činnosť
v oblasti služieb uvedených v triede 41.
42 - Odborné rešerše; odborné technické konzultácie; vývojová činnosť, projektová činnosť a inžinierska činnosť; riadenie elektrizačnej sústavy;
poskytovanie softvéru; skúšanie materiálov; aktualizovanie, návrh, inštalácia a údržba počítačových programov; tvorba počítačových báz dát;
programovanie; prenájom počítačového softvéru;
tvorba softvéru; výroba softvéru; obnovovanie
počítačových báz dát; servis počítačových programov; služby počítačového programovania pos-
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kytované online, zhotovovanie kópií počítačových programov, prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný
dizajn); poradenské a konzultačné služby v oblasti informačných technológií, hardvéru a softvéru, automatizácie, informatiky a elektrotechniky; štúdie technických projektov; projektová činnosť; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie báz dát, iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie vrátane poskytovania prístupu do nich a ich inštalácie; počítačové programovanie; vytváranie a udržiavanie
webových stránok pre zákazníkov; vytváranie
a udržiavanie počítačových stránok, hosťovanie
na webstránkach; poskytovanie informácií týkajúcich sa počítačov a vybavenia počítačových
sietí online; počítačové služby; prenájom počítačov, poskytovanie prístupu k elektronickej online
sieti na účely vyhľadávania a obnovovania informácií, služby zaisťovania bezpečnosti a ochrany informácií pred zneužitím; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo v oblasti internetových technológií.
(540)

(591) čierna, tmavofialová, svetlofialová, sivá, biela
(731) EnergyCon, s.r.o., Muškátová 790/30, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1821-2013
3.10.2013
9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42
9 - Elektronické periodické a neperiodické publikácie; nosiče informácií všetkých druhov so záznamom zvuku a/alebo obrazu; softvér pre elektronickú školskú agendu; softvér pre elektronický
školský archív.
16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodické a neperiodické publikácie; školské publikácie, školské tlačoviny všetkých druhov.
35 - Maloobchod a veľkoobchod s tovarmi uvedenými v triede 9; maloobchod a veľkoobchod
s tlačovinami všetkých druhov, s úradnými a hospodárskymi tlačivami, s formulármi pre výpočtovú techniku; sprostredkovanie v oblasti prevádzkovania sietí obchodov a maloobchodného predaja; sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu, maloobchodného predaja; obchodná administratíva; predvádzanie tovaru; reklamná a propagačná činnosť, kancelárske práce, marketing,
obchodný manažment, vydávanie reklamných alebo náborových textov; vydávanie reklamných tlačovín; komerčné využitie internetu v oblastiach
komerčných internetových médií a vyhľadávacích
služieb; obchodné poradenstvo; sprostredkovanie
elektronickej výučby v odbore polygrafie; sprostredkovateľské služby v odbore polygrafie.
38 - Posielanie elektronických tlačovín elektronických školských publikácií, elektronických škol-
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ských tlačovín všetkých druhov, komplexnej školskej agendy a elektronickej školskej agendy prostredníctvom telekomunikačných zariadení, posielanie správ; šírenie elektronickej výučby (eLearning) pomocou telekomunikačných prostriedkov;
posielanie všetkých druhov materiálov na elektronické vzdelávanie prostredníctvom telekomunikačných zariadení; poskytovanie elektronického prístupu na prihlasovanie na školy cez telekomunikačné zariadenia; poskytovanie prístupu
do databáz elektronickej školskej agendy a komplexnej školskej agendy, elektronického školského archívu, internetovej žiackej knižky.
39 - Distribúcia tlačovín všetkých druhov; distribúcia elektronických tlačovín na elektronických
nosičoch; preprava; balenie a skladovanie tovaru;
sprostredkovanie prepravy tlačovín; distribúcia
všetkých druhov materiálov na vzdelávanie.
40 - Polygrafické služby všetkých druhov; tlačiarenské služby; odborné a poradenské služby
v odbore polygrafie.
41 - Vydávanie tlačovín s výnimkou reklamných.
42 - Tvorba počítačových programov vrátane počítačovej grafiky.

(540)

(591) červená, zelená, svetlomodrá, tmavomodrá
(731) ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1841-2013
4.10.2013
9, 16
9 - Fotografické clony; fotografické filtre; špeciálne puzdrá na fotografické prístroje.
16 - Fotografie (tlačoviny).

(540)

(591) tyrkysová, sivá čierna, biela
(731) VVA industries s.r.o., Dolná 1/59, 922 02 Krakovany, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1859-2013
7.10.2013
14
14 - Drahé kovy, ich zliatiny; náramky, prívesky,
brošne, retiazky ako šperky, retiazky na hodinky,
náhrdelníky, spony na kravaty, medaily, ozdobné
ihlice, prstene, náušnice, manžetové gombíky, ihlice ako šperky, ihlice na kravaty, odznaky, prívesky na kľúče, patenty a uzávery na šperky,
všetky uvedené tovary z drahých kovov; šperky,
drahokamy; hodinárske výrobky a chronometre.

(540) Zlatokov
(731) ZLATOKOV SK, a.s., Rázusova 8, 911 01 Trenčín, SK;

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

1894-2013
11.10.2013
35
35 - Kancelária zaoberajúca sa dovozom a vývozom.

(731) Chala Iana, Kremeľská 3682/99A, 841 10 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1896-2013
11.10.2013
9, 35, 38, 41
9 - Prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu
zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov;
záznamové disky, kompaktné disky, DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; nahrané a nenahrané zvukové a zvukovo-obrazové nosiče; dáta,
databázy a iné informačné produkty na magnetických, optických, optickomagnetických nosičoch patriacich do tejto triedy; súvisiaci softvér
a hardvér; nosiče dát patriace do tejto triedy; zariadenia, prístroje a konštrukčné prvky na vytvorenie a prevádzkovanie elektronických sietí vrátane softvérového vybavenia; multimediálne aplikácie; multimediálne informačné katalógy; elektronické časopisy; elektronické periodiká a knihy
v elektronickej forme; počítačový softvér, nahraný softvér na CD a DVD a magnetických médiách; zvukové a obrazové záznamy na optických, magnetických a magnetooptických nosičoch; nosiče s audiovizuálnymi nahrávkami; prístroje a nástroje vedecké, navigačné, geodetické,
elektrické, fotografické, kinematografické, optické, na váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu
(inšpekciu), záchranu a výučbu; autorádiá; gramofóny; kamery; kazetové prehrávače; kompaktné disky; magnetofóny; megafóny; mikrofóny;
audioprijímače, videoprijímače; rádiá; rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia;
USB kľúče; videopásky; videorekordéry.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; reklama; reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
rozhlasová reklama; výroba rozhlasových reklám;
výroba rozhlasových reklamných šotov; online
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; propagačná činnosť všetkého druhu a prostredníctvom akéhokoľvek média i prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete alebo prostredníctvom internetu; sprostredkovanie
obchodu s tovarom uvedeným v triede 9; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 9;
sprostredkovanie obchodu s tovarom uvedeným
v triede 9 prostredníctvom internetu; obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35,
38, 41 prostredníctvom internetu; poskytovanie
informácií o službách uvedených v triede 35.
38 - Rozhlasové vysielanie; interaktívne rozhlasové vysielanie; rozhlasové vysielanie informácií
a iných programov; služby rozhlasového a televízneho vysielania; služby rozhlasového vysielania cez internet; spravodajské služby; poskytova-
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nie informácií o službách uvedených v triede 38;
bezdrôtové vysielanie; elektronická pošta; hlasová odkazová služba.
41 - Tvorba a výroba rozhlasových programov;
vzdelávacia a zábavná činnosť; reportérske služby; tvorba zábavných, vzdelávacích a publicistických programov; tvorba rozhlasových dialógov; tvorba rozhlasového spravodajstva; tvorba
rozhlasových publicistických relácií; produkcia
rozhlasových relácií; prenájom a požičiavanie
nahrávok a zvukových nosičov; služby nahrávacích štúdií; organizovanie vedomostných alebo
zábavných súťaží, športových, kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí, živých vystúpení; organizovanie a vedenie kultúrnych a vzdelávacích výstav, konferencií, koncertov, sympózií; plánovanie a organizovanie večierkov; prenájom audionahrávok; prenájom audioprístrojov;
prevádzkovanie karaoke; redigovanie scenárov;
rozhlasová zábava; produkcia rozhlasových a televíznych programov; výroba rozhlasových a televíznych programov; prenájom zvukových nahrávacích zariadení; vydavateľská činnosť; vydávanie kníh, časopisov a textov s výnimkou reklamných a náborových; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme online; informácie
o možnostiach zábavy, rekreácie, výchovy a vzdelávania; zverejňovanie textov, okrem reklamných,
elektronické publikovanie bez možnosti kopírovania a poskytovanie elektronických publikácií
bez možnosti kopírovania, informačné služby týkajúce sa uvedených služieb; diskotéky (služby);
elektronická edičná činnosť v malom (DPT služby); služby v oblasti estrád; hudobné skladateľské služby; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; služby
nahrávacích štúdií; nočné kluby; zábava; obveselenie; poskytovanie informácií o službách uvedených v triede 41.

zené ovocie; mrazená zelenina; jedlé mušle s výnimkou živých; nakladaná zelenina; nasolené potraviny; olivový olej; konzervované ovocie; zavárané presladené ovocie; zavárané sladené ovocie; kandizované ovocie; ovocné šaláty; rybie
plátky; polievky; prípravky na výrobu polievok;
potraviny z rýb; raky s výnimkou živých; paradajková šťava na varenie; paradajkový pretlak;
ryby konzervované; potravinárske výrobky z rýb;
ryby v slanom náleve; ryby s výnimkou živých;
jedlý repkový olej; zeleninové šaláty; sardinky;
sleď; neživé holotúrie (morské živočíchy); slanina; jedlý slnečnicový olej; smotana; syry; šľahačka; šunka; tofu; tukové nátierky na chlieb; tuniaky; sardely; sardinky; ustrice s výnimkou živých;
údeniny; vajcia; bravčová masť; držky; mäsové
výťažky; zelenina v štipľavom náleve; divina; konzervované šampiňóny; želatína; sušená zelenina.
30 - Pečivo s mäsovou náplňou; pirôžky s mäsom;
obložené, plnené bagety; hamburgery v žemli;
čerstvé, chladené a mrazené pekárske výrobky;
obilné vločky; žemle; cukor; cukríky; cukrovinky;
čaj; čokoláda; torty; horčica; chlieb; pečivo; zmrzlina; zmrzlinové poháre; kakao; kakaové nápoje; karamelky; káva; kečup; keksy; koláče s plnkou; korenie; krekery; krupica; kuchynská soľ;
kvasnice; prírodný alebo umelý ľad; lístkové cesto; droždie do cesta; droždie v prášku; droždie;
prášok do pečiva; sendviče; majonéza; dresingy
na šaláty; cestoviny; mandľové cesto; marcipán;
marináda (chuťové prísady); látky na zjemnenie
mäsa pre domácnosť; med; perníky; medovníky;
múka a výrobky z múky; müsli; cereálne tyčinky;
čokoládové, kakaové a kávové nápoje; príchute
do nápojov s výnimkou esencií a éterických olejov; nekysnutý chlieb; ocot; oblátky; ovsená kaša; ovsená potrava; ovsené vločky; čerstvé palacinky a pizza; prísady do zmrzliny(spojivá); puding; biskvity; knedle; paradajková omáčka; ravioly; pečivo (rožky); ryža; ryžové koláče; sucháre; sušienky; špagety; cestá; slíže; zákusky; koláče; sójová múka.
32 - Nealkoholický aperitív; arašidové mlieko (nealkoholický nápoj); citronády; džúsy; ovocné džúsy; nekvasený hroznový mušt; izotonické nápoje;
nealkoholický jablkový mušt; nealkoholický kokteil; kvas (nealkoholický nápoj); lítna voda; medové nealkoholické nápoje; minerálne vody; minerálne nápoje; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; mandľové mlieko (nápoj); nealkoholické nápoje; srvátkové nápoje; nealkoholické
nápoje z aloy pravej; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; orgeada (nealkoholický nápoj); ovocné džúsy; ovocné nektáre; paradajkový džús; sarsaparila (nealkoholický
nápoj); sóda; sódová voda (sódovka); sýtená voda; šerbety (nápoje); šumivé nápoje; stolové vody; zeleninové džúsy.

(540) Rádio Tatranská Brána
(731) Sliva Juraj, Dolný Smokovec, Pod Lesom 59,
059 81 Vysoké Tatry, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1921-2013
17.10.2013
29, 30, 32
29 - Vyprážané potraviny, ako vyprážané rezne,
karbonátky, sekaná; čerstvé, chladené a mrazené
mäsové výrobky; mäsové šťavy (omáčky); saláma v cestičku; zemiakové lupienky; bujóny, vývary; prípravky na bujóny; konzervovaná šošovica; hydina nie živá; ovocná dreň; džemy; konzervovaná fazuľa; konzervovaný hrach; zemiakové hranolčeky; homáre s výnimkou živých;
huspenina; pečeňová paštéta; jedlé oleje; jedlé
tuky; krvavé jaternice; krvná tlačenka; jogurt;
kaviár; kyslé mlieko; klobásy; salámy; párky;
zemiakové šišky; bujónové koncentráty; koncentrované vývary; mäsové konzervy; konzervy s rybami; konzervy so zeleninou; kôrovce s výnimkou živých; krevety nie živé; krokety; kyslá kapusta; langusty s výnimkou živých; konzervované hľuzovky; losos; margarín; marmeláda; maslo; mäso; konzervované mäso; mäkkýše s výnimkou živých; mlieko; mliečne výrobky; mra-
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(540)

(591) oranžová (Pantone coated P1655 C1655C), zelená
(Pantone coated P 375 C), červenohnedá, hnedá,
hnedočervená
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(731) 4SNACK a.s., 28. října 770/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, CZ;
(740) DEDÁK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;

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

2007-2013
24.10.2013
3, 35
3 - Kozmetika; voňavkárske výrobky; éterické oleje; mydlá; produkty pre starostlivosť o vlasy, najmä šampóny, kondicionéry, vlasové vody, krémy, gély, laky; prostriedky starostlivosti pre farbené a tónované vlasy; vlasové peny.
35 - Propagačná a reklamná činnosť, najmä propagácia a reklamná činnosť týkajúca sa výrobkov
uvedených v triede 3; reklama online v počítačovej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama;
reklama v tlači; reklama; propagačná a reklamná
činnosť pri organizovaní komerčných veľtrhov
a výstav; prenájom výstavných stánkov; obchodná administratíva; kancelárske práce; prieskum
a vyhodnocovanie obchodnej činnosti; komerčné
a poradenská činnosť pre spotrebiteľov (spotrebiteľská poradňa); príprava inzertných stĺpikov; písanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných alebo
inzertných materiálov; vydávanie a zverejňovanie reklamných textov a oznámení; rozširovanie
reklamných textov zákazníkom; rozširovanie vzoriek tovaru; vylepovanie plagátov; predvádzanie
tovaru.

(540)

(731) ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s., Radlická 180/50, 150 00 Praha, CZ;
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(731) ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s., Radlická 180/50, 150 00 Praha, CZ;
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2008-2013
24.10.2013
3, 35
3 - Kozmetika; voňavkárske výrobky; éterické
oleje; mydlá; produkty pre starostlivosť o vlasy,
najmä šampóny, kondicionéry, vlasové vody, krémy, gély, laky; prostriedky starostlivosti pre farbené a tónované vlasy; vlasové peny.
35 - Propagačná a reklamná činnosť, najmä propagácia a reklamná činnosť týkajúca sa výrobkov
uvedených v triede 3; reklama online v počítačovej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama;
reklama v tlači; reklama; propagačná a reklamná
činnosť pri organizovaní komerčných veľtrhov
a výstav; prenájom výstavných stánkov; obchodná administratíva; kancelárske práce; prieskum
a vyhodnocovanie obchodnej činnosti; komerčné
a poradenská činnosť pre spotrebiteľov (spotrebiteľská poradňa); príprava inzertných stĺpikov; písanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných alebo
inzertných materiálov; vydávanie a zverejňovanie reklamných textov a oznámení; rozširovanie
reklamných textov zákazníkom; rozširovanie vzoriek tovaru; vylepovanie plagátov; predvádzanie
tovaru.

2047-2013
31.10.2013
19, 20, 35, 37, 39, 42
19 - Stavebné drevo; drevené obloženia; dverové
prahy s výnimkou kovových; dverové rámy s výnimkou kovových; dyhové drevo; stupne schodov s výnimkou kovových.
20 - Nábytok a jeho časti; nábytok do predsiení,
spální, pracovní, do kuchýň, do detských a študentských izieb; kancelársky nábytok; drevený
a plastový kúpeľňový nábytok; zrkadlá; stoly;
komody; skrine; vstavané skrine; nábytkové a šatníkové dvere; postele; pohovky; stolárske výrobky; drevené kostry a hrany na nábytok; police;
nekovové kľučky na dvere; lišty (plastové) na
nábytok
35 - Obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 37 a 42 tohto zoznamu.
37 - Inštalácia, údržba a opravy nábytku; špeciálne
a pomocné stavebné činnosti a remeselné práce.
39 - Služby balenia a skladovanie tovarov; dovoz,
preprava tovarov a nábytku; doručovanie tovarov; nákladná doprava.
42 - Nábytkové dizajnérstvo.

(540)

(731) Wood Service Group, s.r.o., Hrušové 906, 916 11
Bzince pod Javorinou, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2070-2013
5.11.2013
16, 25, 35, 41, 43
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy, brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy; etikety (nie textilné); fotografie (tlačoviny); galvanotypy (polygrafia); grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre;
kartón, lepenka; katalógy; papier na balenie darčekov; knihy; lepenkové alebo papierové škatule;
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); lepiace pásky na
kancelárske účely alebo pre domácnosť; leporelá;
mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; tlačené
periodické a neperiodické publikácie; plagáty;
predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera
alebo z lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené
reklamné materiály; umelecké litografie; plastové
fólie na balenie; papierové alebo plastové vrecká
a tašky na balenie.
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25 - Bielizeň osobná; bielizeň zabraňujúca poteniu; body – bielizeň; bundy; cyklistické oblečenie;
čelenky; čiapky; čiapkové šilty; dámske róby a šaty; gymnastické (telocvičné) dresy; gamaše; chrániče uší (proti chladu, ako pokrývka hlavy); kombinézy (oblečenie); kombinézy na šport; kombinézy na vodné lyžovanie; kabáty; košele; krátke
nohavice; krátke kabátiky; kravaty; kožušiny (oblečenie); kostýmy; korzety; kovové časti na obuv;
nohavice; nohavičky; oblečenie; oblečenie pre
motoristov; oblečenie z džínsoviny; oblečenie z kože; obuv; odevy; opasky (časti odevov); peleríny;
pančuchy a pančuchové nohavice; plášte; plavky;
pleteniny (oblečenie); pletiarsky tovar; podprsenky; podväzky; polokošele; pokrývky hlavy; ponožky; potníky; pulóvre; pyžamá; rukavice; rukávniky; saká; sandále; spodná bielizeň; spodky;
sukne; svetre; šatky; šály; šaty; šľapky; športová
obuv; športové tričká a dresy; športové oblečenie; spodničky; tielka; tričká; topánky; vesty; vetrovky; uniformy; vrchné ošatenie.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi a potravinami; poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo
a manažment pre podniky; marketingové štúdie;
vzťahy s verejnosťou (public relations); obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie
audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; maloobchodné a veľkoobchodné
služby s brožúrami, časopismi, etiketami (okrem
textilných), fotografiami, grafickými zobrazeniami, grafikami, kalendármi, katalógmi, knihami,
lepenkovými alebo papierovými škatuľami, lepenkovými alebo papierovými obalmi na fľaše, leporelami, mapami, obálkami (papiernický tovar), obrazmi, papiernickým tovarom, periodickými a neperiodickými publikáciami, plagátmi, predmetmi
z kartónu, prospektmi, pútačmi z papiera alebo
lepenky, reklamnými tabuľami z papiera, grafickými reprodukciami, tlačenými reklamnými materiálmi, umeleckými litografiami, umeleckými
dielami, darčekovými a dekoratívnymi predmetmi z kartónu, z papiera alebo plastických materiálov; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; prenájom reklamných materiálov; reklama; reklamná a propagačná činnosť; reklamné
agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); sprostredkovanie obchodu s tovarom; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov
a zvukovo-obrazových záznamov a periodických
a neperiodických publikácií na reklamné účely;
vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov;
zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingové štúdie;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; perso-
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nálne poradenstvo; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (prieskum
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); spracovanie textov; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom
telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru; prenájom reklamno-informačných a reklamno-komunikačných miest;
služby riadenia ľudských zdrojov; komerčné informačné kancelárie; obchodné sprostredkovanie
služieb uvedených v triedach 35, 41 a 43 tohto
zoznamu.
41 - Organizovanie a plánovanie večierkov; divadelné predstavenia; služby estrádnych umelcov;
produkcia filmov (nie reklamných); informácie
o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; internátne školy; služby v kempingoch so športovým
programom; výchovno-zábavné klubové služby;
kluby zdravia (telesné cvičenia); telesné cvičenia;
výcvik; obveselenie; organizácia a vedenie dielní
na výučbu; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie plesov; organizovanie predstavení
(manažérske služby); organizovanie súťaží vedomostných alebo zábavných; organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; zábavné parky; služby prázdninových táborov (zábava); prenájom
potápačského výstroja; prevádzkovanie športových zariadení; redigovanie scenárov; služby na
oddych a rekreáciu; rozhlasová zábava; skúšanie
a preskúšavanie (pedagogická činnosť); školenie;
filmové štúdiá; telesné cvičenie; televízna zábava; umelecké módne agentúry; vydávanie kníh;
vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo
náborových; prenájom audioprístrojov; prenájom
videokamier a videorekordérov; výroba divadelných alebo iných predstavení; výroba rozhlasových a televíznych programov; vyučovanie; vzdelávanie; zábava; pobavenie; živé predstavenia;
praktický výcvik (ukážky); prevádzkovanie kasín; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; prekladateľské služby; meranie časov na špotových podujatiach; prevádzkovanie športových
zariadení; prevádzkovanie kúpalísk, prenájom štadiónov; prenájom tenisových kurtov.
43 - Služby barov a kaviarní; rýchle občerstvenie
(bufety); reštauračné služby; samoobslužné reštaurácie; hotelierske služby; prenájom prednáškových sál; prenájom prenosných stavieb; príprava a dodávka jedla na objednávku do domu,
prenájom prechodného ubytovania; rezervácia
hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie; zaobstarávanie ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových
táboroch, ubytovniach, na farmách a v rekreačných zariadeniach.
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(540)

(540) Livanza
(731) Šimek Jiří, Vršovická 1525/1D, 251 01 Praha, CZ;
(740) Csenky Matej, Mgr., Trnava, SK;

(591) biela, červená
(731) Potočár Patrik, Livinské Opatovce 75, 956 32 Nadlice, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2078-2013
6.11.2013
6, 7, 11, 18, 19, 20, 21
6 - Kovové pánty, závesy; kovové skrinky, škatule; kovové čapy; kovové držadlá, kľučky; kovové
kľučky dverí; kovanie na nábytok; háčiky (železiarsky tovar); kovové okná; kovové dvere; kovové tyče; kovové uväzovacie drôty; kovové časti nábytku patriace do tejto triedy.
7 - Drviče; elektrické kuchynské stroje, elektrické kuchynské roboty.
11 - Drezy; umývadlá; zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia; odparovače; kuchynské odsávače; elektrické kuchynské potreby na pečenie
a varenie; kúpeľňové vane; osvetľovacie prístroje
a zariadenia; elektroluminiscenčné osvetľovacie
prístroje (s LED diódami); elektrické lampy; stropné svetlá; žiarovky; zariadenia na varenie a tepelnú kuchynskú úpravu potravín; teplovzdušné
rúry; kuchynské sporáky; tienidlá na lampy; chladničky.
18 - Kožené obloženia nábytku.
19 - Obklady stien a priečok s výnimkou kovových; dlaždicové podlahy s výnimkou kovových;
dvere s výnimkou kovových; drevené dlážky; okná s výnimkou kovových; stavebný materiál s výnimkou kovového; stavby s výnimkou kovových.
20 - Nábytok; drevené časti nábytku; regály; dvierka na nábytok; bytové zariadenie (dekoračné
predmety); nekovové skrinky na mäso; rámy obrazov; rámy postelí; zrkadlá; kolíky; plastové ozdoby na potraviny; jantár; bambus; lavičky (nábytok); police na knihy; drevené kostry postelí;
korkové zátky; náhradky korytnačiny; stoličky;
nekovové závesy a pánty; pulty; korytnačina; police; stojany; nekovové obloženie alebo ozdoby
na nábytok; slonovina; ratan; perleť; vitríny (nábytok).
21 - Potreby na varenie a pečenie okrem elektrických; kuchynské mixéry s výnimkou elektrických; kuchynské nádoby; kuchynský riad; nádoby na použitie v domácnosti alebo kuchyni; porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené
sochy a umelecké predmety; sklo okrem stavebného (surovina alebo polotovar); striebrené sklo
(zrkadlové); sklené nádoby; dekoračné práškové
sklo; smaltované sklo; tabuľové sklo (surovina);
mliečne sklo (opálové sklo); súpravy kuchynského riadu; sklené nádoby (domáce potreby); formy
na pečenie (kuchynské potreby); kuchynské hrnce; kuchynské dosky na krájanie; potreby pre
domácnosť; smetné nádoby; kuchynský riad na
podávanie jedál.

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

2079-2013
6.11.2013
25, 35
25 - Bundy; čiapky; kabáty; oblečenie; obuv; nohavice; odevy; plavky; papuče; ponožky; rukavice; sandále; šaty; šatky; šilty na pokrývky hlavy;
športová obuv; športové trička; dresy; svetre; topánky; tričká; uniformy.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s odevmi, obuvou a prikrývkami hlavy; lepenie plagátov; podpora predaja; reklama; predvádzanie tovaru.

(540)

(591) modrá, biela
(731) Mikulasek B.V. s.r.o., Považská 11, 903 01 Senec, SK;

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

2087-2013
6.11.2013
16, 21, 24, 25, 28, 35
16 - Papier, lepenka, knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; potreby
pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby, okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky, okrem prístrojov.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce, okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; čistiace potreby; oceľová vlna a drôtenky; surové sklo alebo
sklo ako polotovar, okrem skla pre stavebníctvo;
výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, ktoré nie
sú zahrnuté v iných triedach.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľná bielizeň; obrusy.
25 - Odevy, obuv a prikrývky hlavy.
28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na
vianočný stromček.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.

(540) PERINBABA
(731) Jakubisko Film Europe SR, s.r.o., Panenská 8,
811 03 Bratislava, SK;

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

2146-2013
14.11.2013
35, 36, 43
35 - Reklamné služby, obchodný manažment, obchodná administratíva.
36 - Realitné služby.
43 - Stravovacie služby, ubytovanie.
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vacie služby poskytované penziónmi; poskytovanie ubytovania v penziónoch; dodávanie jedál
a nápojov na objednávku (ketering); informácie
a poradenské služby súvisiace s uvedenými službami; dodávanie jedál objednaných prostredníctvom internetu (ketering); príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; služby kafetérií, jedální, snackbarov a verejného stravovania.

(540) Apartmány Hrabovo
(731) P+D, s.r.o., Malé Tatry 12, 034 01 Ružomberok,
SK;

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

2151-2013
15.11.2013
16, 30, 35, 43
16 - Papiernický tovar; oznámenia (papiernický
tovar); lístky; letáky; mapy; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lepiace štítky;
samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely; štítky (papierové nálepky); vrecká z papiera
alebo plastických materiálov; obtlačky; výrobky
z kartónu a lepenky, ktoré patria do tejto triedy;
bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie); lepenkové alebo papierové škatule; baliaci
papier; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše;
umelohmotné fólie na balenie; papierové obrúsky; obrúsky (papierové prestieranie); papierové
prikrývky na stôl; stolové prestieranie z papiera;
papierové utierky; papierové podložky pod poháre; podložky pod pivové poháre; papierové podbradníky; plagáty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; papierové vlajky.
30 - Cereálie; cestá; cestoviny; cukrovinky; cukríky; čaj; čokoláda; dressingy na šaláty; droždie;
horčica; chlieb; chuťové prísady; lúpaný jačmeň;
mletý jačmeň; múka z jačmeňa; jemné pečivo;
kakao; kakaové nápoje; karamelky; káva; kávové
nápoje; kečup; keksy; korenie; krekery (slané pečivo); krupica; kuchynská soľ; pražená kukurica;
kukuričná krupica; kukuričná múka; kukuričné
vločky; kuskus; kvasnice; ľad do nápojov; lístkové cesto; majonéza; makaróny; mandľové cesto; mandľové cukrovinky; marinády; mäsové
šťavy; med; melasový sirup; mentolové cukríky;
mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; múčne jedlá; múka;
müsli; prísady do nápojov (nie esencie); nápoje na
báze čajov; nekysnutý chlieb; prípravky z obilnín; ocot; omáčky (chuťové prísady); omáčky na
cestoviny; lúpaný ovos; mletý ovos; mliečna ovsená kaša; ovsená krupica; ovsené vločky; palacinky; prášok do pečiva; pečivo (rožky); pečivo
s mäsovou náplňou; perníky, medovníky; pizza;
plnená pizza s posypom; cesto na pizzu; omáčky
na pizzu; koreniny a chuťové prísady spojené
s výzdobou pizze; pralinky; zmrzlinové prášky;
príchute s výnimkou éterických olejov; puding;
kukuričné pukance; ravioly; rezance; ryža; sendviče; prírodné sladidlá; slíže; sóda bikarbóna na
pečenie; strúhanka; suši; sušienky; stužovače na
šľahačku; špagety; tacos; tortilly; torty; vanilka (príchuť); obilné vločky; zázvor; zmrzlina; žuvačky.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodné franšízingové služby; obchodné poradenské služby; reklama; propagačné služby; organizovanie, vykonávanie a riadenie predajných a propagačných motivačných akcií; distribúcia brožúr
a prospektov; obstarávanie obchodných informácií; rozširovanie reklamných materiálov; informačné a poradenské služby súvisiace s uvedenými
službami.
43 - Reštaurácie; bary; kaviarne; hotelierske služby; poskytovanie hotelového ubytovania; stravo-
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(540)

(591) červená, biela, čierna
(731) Pizza Presto s.r.o., Magurská 27/3053, 831 01
Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

2166-2013
18.11.2013
16, 35, 41
16 - Papier, lepenka; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky, okrem prístrojov; brožúry; diagramy; formuláre (tlačoviny); grafické zobrazenia; knihy; obežníky;
pečiatky (s adresnými údajmi); prospekty; tlačené publikácie; samolepky (papiernický tovar).
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; marketing; poradenstvo v obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; prieskum
trhu; vzťahy s verejnosťou (public relations); výber zamestnancov pomocou psychologických testov; obchodný manažment pre športovcov.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; akadémie (vzdelávanie); informácie o výchove a vzdelávaní; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií; koučovanie
(školenie); organizovanie a vedenie seminárov;
služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme.

DÚHOVÉ ČÍSLA
& KOMUNIKÁCIA

(731) VIP TEAM s.r.o., Weberova 6, 080 01 Prešov,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2187-2013
22.11.2013
16, 32, 33, 35
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); etikety s výnimkou textilných; fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón; lepenka; katalógy; darčeky (papiernický tovar); knihy; lepenkové alebo papierové škatule;
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na
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kancelárske účely a na použitie v domácnosti; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly
(papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar;
tlačené periodické a neperiodické publikácie;
plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače
z papiera alebo z lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; plastové fólie na balenie; papierové alebo
plastové vrecká na balenie.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia, príchute na výrobu nápojov; sirupy
na výrobu nápojov; stolové vody; vody ako nápoje; ovocné šťavy; prášky na prípravu šumivých
nápojov.
33 - Víno; alkoholické nápoje okrem piva; likéry;
brandy; alkoholické koktaily; destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa vín a vinárstva; reklamná činnosť; maloobchodná činnosť
s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; veľkoobchodná činnosť s alkoholickými
nápojmi a nealkoholickými nápojmi; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné
a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti;
poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); spracovanie textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov
a reklamných zvukovo-obrazových záznamov a reklamných periodických a neperiodických publikácií; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových
textov; komerčné informačné kancelárie; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; obchodný manažment
a podnikové poradenstvo; prenájom predajných
automatov; predvádzanie (služby modeliek) na
reklamné účely a na podporu predaja; predvádzanie tovaru.

(540)

(591) zelená, tmavohnedá, biela
(731) Bahna Branislav, Mgr., Prostredná 48, 900 21
Svätý Jur, SK;
(210) 2195-2013
(220) 25.11.2013
10 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 8, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 35, 41, 43, 44, 45
(511) 1 - Antistatické prípravky s výnimkou prípravkov
pre domácnosť; jodidované bielkoviny; bielkoviny (živočíšne alebo rastlinné, suroviny); diagnostické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely; drevina; trieslové
drevo; drevovina; dusičnan vápenatý (hnojivo);
dusíkaté hnojivá; enzymatické prípravky pre potravinársky priemysel; expandovaná hlina na pestovanie hydroponických rastlín (substrát); filtrač-

né materiály (minerálne látky); glukóza pre potravinársky priemysel; glutén pre potravinársky
priemysel; guáno; hlina; hormóny na aktiváciu
dozrievania ovocia; humus na povrchové hnojenie; chemické prípravky na čistenie olejov; chemické prípravky na čistenie tukov; prípravky proti
klíčivosti zeleniny; kompost; chemické látky na
konzervovanie potravín; mliečne kvasinky pre
potravinársky priemysel; lecitín pre potravinársky priemysel; chemické prípravky na údenie
mäsa; chemické prípravky uľahčujúce naklepávanie mäsa na priemyselné účely; morské chaluhy (hnojivo); múka na priemyselné účely; prípravky na čírenie muštov; filtračné látky pre nápojový priemysel; oleje na konzervovanie potravín; organické čistiace prípravky; pektín pre potravinársky priemysel; poľnohospodárske hnojivá; poľnohospodárske chemické prípravky s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; moridlá
na semená; soli (hnojivá); umelé sladidlá (chemické prípravky); záhradnícke chemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom.
2 - Baktericídne náterové farby; potravinárske
farbivá; pigmenty.
3 - Amoniak (čistiaci prípravok); éterické esencie; éterické prísady do nápojov (esencie); čistiace prípravky; esenciálne oleje (éterické); kozmetické prípravky na zoštíhlenie; základné látky na
kvetinové parfumy; mandľové mlieko na kozmetické účely; masážne gély nie na lekárske účely;
mydlá; oleje na čistenie; oleje na kozmetické
účely; kozmetické potreby; voňavá zmes; výťažky z kvetov (parfuméria).
4 - Konzervačné prípravky na kožu (oleje a tuky);
ochranné prípravky na kožu (oleje a tuky); lanolín; priemyselné oleje; priemyselné tuky; repkový olej na priemyselné účely; slnečnicový olej na
priemyselné účely; vazelína na priemyselné účely; vosk na priemyselné účely; zvlhčujúci olej.
5 - Bielkovinové prípravky na lekárske účely;
bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé byliny; diétne nápoje na lekárske účely; diétne potraviny na lekárske účely; glukózové výživové doplnky; horčica na farmaceutické účely; výťažky
z chmeľu na farmaceutické účely; kôprová esencia na lekárske účely; kôry na farmaceutické účely; kúpeľové bahno; ľanové semená na farmaceutické účely; liečivé cukríky; liečivé čaje; liečivé
korene; masti na farmaceutické účely; oleje na
lekárske použitie; výživové vlákniny.
8 - Krájače na zeleninu; lopatky na sadenie alebo
presádzanie; motyky; lyžice; nástroje na rezanie,
sekanie, krájanie (ručné náradie); nože, listy píly,
radlice (ručné nástroje a náradie); nožnice; oberače na ovocie (ručné náradie); opasky, remene
na nosenie náradia; rezačky; sekáče; sekáčiky (ručné nástroje); strihače, strihacie strojčeky na dobytok; záhradnícke nože, lesné sekáče; zariadenia
na ničenie rastlinných škodcov.
15 - Hudobné nástroje; kože na bubny; ladiace
kľúče alebo kladivká; notové stojany; puzdrá na
hudobné nástroje; rohy (hudobné nástroje); struny na hudobné nástroje.
16 - Albumy; baliaci papier; brožúry; časopisy
(periodiká); etikety s výnimkou textilných; filtračný materiál (papier); kalendáre; knihy; komiksy;
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letáky; lístky; nákupné karty okrem hracích; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; noviny; nože na papier (kancelárske potreby); obálky (papiernický tovar); škrobové obalové materiály; obaly (papiernický tovar); obežníky; papierové obrúsky; papiernický tovar; papierové alebo plastové hárky alebo fólie regulujúce
vlhkosť na balenie potravín; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; papierové podložky pod poháre; perá (kancelárske potreby); písacie súpravy (papiernický tovar); plagáty; pohľadnice; poznámkové zošity; puzdrá na písacie
potreby; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky; samolepky (papiernický tovar); strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické); tlačoviny; papierové utierky; záložky do kníh; zoznamy.
18 - Aktovky; batohy; cestovné tašky; koža zvierat; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené šnúrky; kožušiny; nákupné tašky; peňaženky; pokrývky pre zvieratá; puzdrá na kľúče; kožené remienky; kožené šnúrky; usne (surovina
alebo polotovar); kožené vrecká a tašky na balenie; vypracované kože.
20 - Bytové zariadenie (dekoračné predmety);
drevené alebo plastové debny; drevené alebo
plastové skrinky; drevené obaly na fľaše; nekovové kontajnery; korkové zátky; nekovové koše;
lôžka pre domáce zvieratá; ozdoby z plastov na
potraviny; palety na manipuláciu s tovarom s výnimkou kovových; plastové nádoby (obaly); prebaľovacie podložky; prepravky na fľaše; pútače
z dreva alebo plastov; reklamné nafukovacie predmety; tesniace uzávery s výnimkou kovových.
21 - Cedidlá na čaj; cukorničky; čajníky; dózy na
čaj; držiaky na kvety a rastliny (na aranžovanie
kvetov); fľaše; hrnčeky; neelektrické chladiace
boxy; jedálenské súpravy; kanvičky; kanvy; keramika na použitie v domácnosti; koreničky; koše na použitie v domácnosti; kozmetické pomôcky; kuchynské nádoby; lisy na ovocie pre domácnosť s výnimkou elektrických; lyžice, varechy na miešanie (kuchynské predmety); misky;
misy; ručné mlynčeky na korenie; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; podnosy na
použitie v domácnosti; poháre na ovocie; polievacie kanvy; potreby pre domácnosť; rukavice
pre domácnosť; rukavice záhradnícke; soľničky.
24 - Bytový textil; textilné etikety; kúpeľňové
textílie s výnimkou oblečenia; textilné obrúsky.
25 - Čelenky (oblečenie); čiapky; nepremokavé
odevy; oblečenie pre bábätká; obuv; odevy; opasky (časti odevov); pančuchy; papuče; plavky;
pokrývky hlavy; rukavice; zástery.
28 - Cvičebné náradie na posilňovanie svalov;
gymnastické zariadenia; hračky; lopty na hranie;
ozdoby alebo darčeky rozdávané hosťom pri večierkoch; plyšové hračky; spoločenské hry; stavebnice; stolové hry; zariadenia na telesné cvičenia.
29 - Bielkoviny na kulinárske účely; bravčová
masť; bravčové mäso; bujóny, vývary; dusené
ovocie; džemy; huspenina; chuťovky na báze
ovocia; jedlá želatína; jedlé oleje; jedlé tuky;
kandizované ovocie; klobásy, salámy, párky; kompóty; konzervy s ovocím; konzervy so zeleninou;
lúpané semená; margarín; marmeláda; maslo;
konzervované mäso; mrazené ovocie; nakladaná
zelenina; nasolené potraviny; ovocná dreň; ovocné rôsoly; polievky; rýchle občerstvenie na báze
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ovocia; slanina; ovocné šaláty; zeleninové šaláty;
šunka; tukové nátierky na chlieb; tukové substancie na výrobu jedlých tukov; údeniny.
30 - Aníz (semená); aromatické prípravky do potravín; badián; cereálne tyčinky; čaj; dresingy na
šaláty; horčica; čatní (koreniny); chuťové prísady; chuťovky na báze cereálií; káva; kávové náhradky na báze rastlín; kávové nápoje; kávové
príchute; korenie; ľadový čaj; marináda (chuťové
prísady); látky na zjemnenie mäsa pre domácnosť; nápoje na báze čajov; ocot; omáčky (chuťové prísady); príchute do nápojov s výnimkou
esencií; príchute do potravín (s výnimkou esencií
a éterických olejov); spojivá do údenín; sušienky;
škrob (potrava); konzervované záhradné bylinky
(chuťové prísady); zahusťovacie prípravky na
kuchynské použitie; zemiaková múčka na ľudskú
spotrebu.
31 - Čerstvé záhradné bylinky; citrusové ovocie;
hospodárske zvieratá; kríky; krmivo; kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat; nápoje pre
zvieratá; škrupinové ovocie; čerstvé ovocie; semená rastlín; suché krmivo; zemiaky čerstvé; živé zvieratá.
32 - Ovocné džúsy; izotonické nápoje; mixované
ovocné alebo zeleninové nápoje; nealkoholické
nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; ovocné
nektáre; prášky na prípravu šumivých nápojov;
príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov; zázvorové pivo; zeleninové džúsy (nápoje).
33 - Alkoholické nápoje s ovocím; alkoholové extrakty (tinktúry); destilované nápoje; liehové esencie; liehoviny; likéry.
35 - Administratívne spracovanie obchodných
objednávok; kancelárie zaoberajúce sa dovozom
a vývozom; komerčné informačné kancelárie; marketing; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné rady a informácie
spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; obchodný manažment pre športovcov;
online reklama prostredníctvom elektronických
komunikačných sietí pre tretie osoby; organizovanie prezentácií na reklamné účely; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; podpora predaja (pre tretie osoby); poradenstvo v obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum trhu; vzťahy s verejnosťou
(public relations); reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
41 - Fitnes kluby; gymnastický výcvik; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o výchove a vzdelávaní; prevádzkovanie športových
zariadení; výchovno-zábavné klubové služby;
meranie času na športových podujatiach; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie
predstavení (manažérske služby); organizovanie
súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie športových súťaží; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopí-
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rovania); požičiavanie športového výstroja (s výnimkou dopravných prostriedkov); praktický výcvik (ukážky); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); prenájom športových plôch;
poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu;
rezervácia vstupeniek; služby osobných trénerov
(fitnes cvičenie); školenie; služby športovísk; telesné cvičenie; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; vzdelávacie služby; zábava; živé predstavenia.
43 - Bufety (rýchle občerstvenie); detské jasle; domovy dôchodcov; hotelierske služby; kaviarne;
prázdninové tábory (ubytovacie služby); prenájom prechodného ubytovania; prenájom osvetľovacích prístrojov (nie na osvetľovanie divadelnej
scény alebo televíznych štúdií); prenájom prednáškových sál; prenájom turistických stanov;
prevádzkovanie kempingov; príprava a dodávka
jedál na objednávku do domu; reštaurácie (jedálne); rezervácia prechodného ubytovania; samoobslužné reštaurácie.
44 - Aromaterapeutické služby; fyzioterapia; masáže; salóny krásy; sauna (služby); soláriá (služby); terapeutické služby; vizážisti (služby); zdravotné poradenstvo; zotavovne.
45 - Mediačné služby; opatrovanie detí doma;
požičiavanie odevov.

30 - Čaj; cukor; ryža; múka; chlieb; zmrzlina; med;
melasový sirup; droždie; prášky do pečiva; soľ;
horčica; ocot; nálevy (na dochutenie); korenie;
laď na osvieženie; dresingy do ovocných a zeleninových šalátov.
(540)

(591) modrá, biela, čierna, zelená, oranžová
(731) King Food Bohemia s. r. o., Husinecká 903/10,
130 00 Praha, CZ;

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

(540)

(591) zelená, čierna
(731) Šebová Dagmar, Mgr., Kuklovská 90, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Vojčík & Partners, s.r.o., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2198-2013
25.11.2013
35
35 - Prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; maloobchod alebo veľkoobchod s westernovým oblečením, jazdeckými
potrebami a doplnkami prostredníctvom internetu.

(540)

(731) Stanislav Kučírek - Westernobchod, Hosťová 2,
951 02 Hosťová, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2213-2013
26.11.2013
29, 30
29 - Konzervované výrobky z mäsa, rýb, ovocia
a zeleniny; mrazené výrobky z mäsa, rýb, ovocia
a zeleniny; mrazené a konzervované hotové pokrmy a polotovary jedál patriace do tejto triedy;
ovocné drene a koncentráty; jedlé oleje a tuky;
olivový olej; slnečnicový olej.

2216-2013
26.11.2013
9, 35, 36, 38
9 - Nosiče informácií všetkých druhov v rozsahu
triedy 9; softvér na správu a využívanie dát; elektronické peňaženky; magnetické karty; multimediálne aplikácie zaznamenané na nosičoch údajov; multimediálne a informačné katalógy v elektronickej podobe zaznamenané na nosičoch údajov; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete).
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
marketing; prieskum a analýzy trhov; poskytovanie komerčných informácií a iných komerčných
informačných produktov všetkých druhov; online
inzercia; automatizované spracovanie dát; vytváranie a triedenie dát v rámci databáz.
36 - Finančné služby; poisťovníctvo; bankové
služby; služby internetového bankovníctva; služby spojené s nehnuteľnosťami; burzové maklérstvo; poradenské služby v oblasti financií, bankovníctva, poisťovníctva, nehnuteľností a hypoték; finančné investičné služby.
38 - Prenos informácií prostredníctvom telekomunikačných zariadení a sietí; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej
siete.

(540)

(591) modrá, sivá
(731) Partners Financial Services, a.s., Türkova 2319/5b,
149 00 Praha - Chodov, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2218-2013
27.11.2013
24, 25, 35, 41, 42
24 - Textilné podšívky; poťahy na poklopy záchodov; bavlnené textílie; flanel (textílie); tkaniny.
25 - Spodná bielizeň; bundy; čiapky; oblečenie
pre bábätká; košele; kúpacie čiapky; nohavice;
košele s krátkym rukávom; pánske podväzky;
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pánske spodky; plavky; podprsenky; ponožky;
sukne; svetre; šaty; šatky; šilty (pokrývky hlavy);
športové tričká, dresy; župany.
35 - Predvádzanie na reklamné účely a podporu
predaja; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; televízna reklama.
41 - Akadémie (vzdelávanie); gymnastický výcvik;
kempingy so športovým programom; vydávanie
kníh; organizovanie športových súťaží; prevádzkovanie športových zariadení; telesné cvičenie.
42 - Grafické dizajnérstvo; módne dizajnérstvo.
(540) out of line - race online
(731) ARCHIPELAGO s.r.o., Bernolákova 9, 974 05
Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2226-2013
27.11.2013
30, 43
30 - Káva.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.

(540)

(591) hnedá
(731) Coffee Sheep s.r.o., Marka Aurélia 9, 911 01 Trenčín, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
10 (511)
(511)

2232-2013
28.11.2013
O-506237
23.7.2013
CZ
5, 21, 29, 30, 32, 35
5 - Doplnky stravy, výživové doplnky, antioxidačné tabletky so zeleným čajom.
21 - Čajové naparovacie sitká, čajové súpravy
(stolový riad), čajník, škatuľky na čaj s výnimkou
lepenkových alebo papierových, cedidlá na čaj,
ručné mixéry (šejkre).
29 - Teplé a chladené nápoje s mliekom a zeleným čajom (s prevahou mlieka).
30 - Nápoje so zeleným čajom, ľadový čaj, nápoje na báze čaju, zelený čaj, spracovaný zelený čaj,
čajový prášok, zmrzlina, čokoláda, cukríky, torty,
cereálne tyčinky so zeleným čajom.
32 - Prípravky na výrobu nápojov so zeleným čajom.
35 - Reklamná, inzerčná a propagačná činnosť,
reklama a marketing prostredníctvom internetu,
sprostredkovanie obchodu s tovarmi, maloobchodná alebo veľkoobchodná činnosť prostredníctvom internetu s tovarmi uvedenými v triedach 5, 21, 29, 30, 32 tohto zoznamu, administratívne spracovanie obchodných objednávok prostredníctvom internetu.
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(540)

(731) Čajová květina s.r.o., Dělostřelecká 653/3, 160 00
Praha - Střešovice, CZ;
(740) Hrabáková Markéta, Ing. Mgr., Praha, CZ;

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

2252-2013
3.12.2013
16, 33, 35, 42
16 - Periodická a neperiodická tlač; časopisy;
publikácie; prílohy k časopisom; baliaci papier;
blahoprajné karty; brožované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); etikety s výnimkou textilných;
fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenie; grafiky; kalendáre; kartón; lepenka; papierové kávové
filtre; knihy; lepenkové alebo papierové škatule;
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na
kancelárske účely a 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 lepenky; reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; plastové fólie na balenie; papierové alebo plastové vrecká na balenie.
33 - Vodka.
35 - Reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom
telefónnej, dátovej alebo informačnej siete; reklama; reklamná a propagačná činnosť; reklamná
činnosť na internete; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky); vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; uverejňovanie reklamných textov;
organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; predvádzanie (služby
modeliek) na reklamné účely a podporu predaja;
prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou
(prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami
a spoločenským prostredím); revízia účtov; prenájom reklamných materiálov; analýzy nákupných
cien, veľkoobchodných cien; automatizované spracovanie dát v administratíve; barterové operácie;
komerčné informačné kancelárie; marketing; marketingové štúdie; obchodné administratívne služby; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; zásielkové reklamné služby; podpora predaja (pre
tretie osoby); pomoc pri riadení komerčných
a priemyselných podnikov; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; poradenské služby v oblasti
obchodného alebo podnikateľského riadenia; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo
v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií; poskytovanie
pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; prieskum trhu; profesionálne ob-
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chodné alebo podnikateľské poradenstvo; revízia
účtov; rozmnožovanie a kopírovanie dokumentov; sekretárske služby; spracovanie textov; sprostredkovanie kompenzačných obchodov s tovarom na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni;
sprostredkovanie obchodu s tovarom; účtovníctvo; uverejňovanie reklamných textov; vedenie
kartoték v počítači; vedenie účtovných kníh; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); zbieranie údajov do počítačových databáz;
zaraďovanie údajov v počítačových databázach;
zostavovanie výpisov z účtov; zhromažďovanie,
zoraďovanie dát v platobnom styku; obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach
35 a 42.
42 - Grafický dizajn; navrhovanie (priemyselný
dizajn); navrhovanie obalov; obalový dizajn; odborné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim; priemyselný dizajn; štúdie technických projektov; projektová činnosť; umelecký
dizajn; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); prenájom počítačov; aktualizovanie
a údržba počítačových programov; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; poradenské služby
v oblasti počítačového softvéru; prenájom počítačového softvéru; tvorba softvéru; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie počítačových programov a počítačových systémov,
najmä programového vybavenia internetových,
intranetových či iných sieťových serverov, serverových staníc a systémov vrátane ich inštalácie,
zavádzania, aktualizácie a údržby; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie báz
dát, iných dátových systémov a aplikácií na ich
spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim
a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či
iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a násteniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií
vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie
a údržby; hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové počítačové
stránky a nástenky (webpages a websites) alebo
hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru)
v rámci týchto stránok či násteniek; hosťovanie
(poskytovanie voľného priestoru) na internetové
či intranetové aplikácie; prevod (konverzia) dokumentov, dát či iných údajov v elektronickej
podobe z rôznych formátov do iných formátov;
prevod (konverzia) dokumentov, dát či iných údajov z fyzických médií na elektronické médiá; aktualizovanie počítačových programov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; návrh
počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; zhotovovanie kópií počítačových programov; prenájom počítačového softvéru; prevod a konverzia
počítačových programov a údajov; prieskum v oblasti využitia počítačov; vytváranie a udržiavanie
webových stránok pre zákazníkov; odborné poradenské služby v oblasti hardvéru a softvéru.

(540)

(591) červená, čierna, biela
(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)

2273-2013
6.12.2013
16, 33, 35, 41
16 - Periodická a neperiodická tlač; časopisy;
publikácie; prílohy k časopisom; baliaci papier;
blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; bublinkové obaly z plastických materiálov na balenie; časopisy; etikety s výnimkou
textilných; fotografie; grafické zobrazenie; grafiky; kalendáre; kartón; lepenka; kávové filtre papierové; knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti;
leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar;
periodické a neperiodické publikácie; plagáty;
predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiere
alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; reprodukcie grafické; tlačené
reklamné materiály; umelohmotné fólie na balenie; vrecia z papiera alebo plastických materiálov
na balenie; vrecká z papiera alebo plastických
materiálov na balenie.
33 - Alkoholické nápoje, okrem piva; likéry; brandy; alkoholické koktaily; víno; destilované nápoje.
35 - Reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom
telefónnej, dátovej alebo informačnej siete; reklama; reklamná a propagačná činnosť; reklamná
činnosť na internete; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky); vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; uverejňovanie reklamných textov;
organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; predvádzanie (služby
modeliek) na reklamné účely a podporu predaja;
prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou
(prieskum vzťahov medzi podnikmi; inštitúciami
a spoločenským prostredím); revízia účtov; prenájom reklamných materiálov; analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien; automatizované spracovanie dát v administratíve; barterové
operácie; komerčné informačné kancelárie; marketing; marketingové štúdie; obchodné administratívne služby; obchodné alebo podnikateľské
informácie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; zásielkové reklamné služby; podpora
predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov; pomoc pri
riadení obchodnej činnosti; poradenské služby
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v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo
priemyselných podnikov; prieskum trhu; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; revízia účtov; rozmnožovanie a kopírovanie
dokumentov; sekretárske služby; spracovanie textov; sprostredkovanie kompenzačných obchodov
s tovarom na vnútroštátnej a medzinárodnej
úrovni; sprostredkovanie obchodu s tovarom; účtovníctvo; uverejňovanie reklamných textov; vedenie kartoték v počítači; vedenie účtovných kníh;
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); zbieranie údajov do počítačových databáz; zaraďovanie údajov v počítačových databázach; zostavovanie výpisov z účtov; zhromažďovanie, zoraďovanie dát v platobnom styku; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 41.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží; organizovanie audiovizuálnych predstavení na kultúrne a zábavné účely; organizovanie
a plánovanie večierkov; 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; organizovanie kultúrnych
a spoločenských podujatí; premietanie filmov;
prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie zábavných klubov; organizačné zabezpečenie výstav;
prenájom videopások; rozmnožovanie nahraných
nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov; služby cestovných kancelárií patriace do
tejto triedy; 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 kultúrne a zábavné účely;
fotografická reportáž; fotografovanie; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií.
(540)

(591) červená, biela
(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)
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2274-2013
6.12.2013
16, 33, 35, 41
16 - Periodická a neperiodická tlač; časopisy;
publikácie; prílohy k časopisom; baliaci papier;
blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; bublinkové obaly z plastických materiálov na balenie; časopisy; etikety s výnimkou
textilných; fotografie; grafické zobrazenie; grafiky; kalendáre; kartón; lepenka; kávové filtre papierové; knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti;
leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar;
periodické a neperiodické publikácie; plagáty;
predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiere
alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené
reklamné materiály; umelohmotné fólie na balenie; vrecia z papiera alebo plastických materiálov
na balenie; vrecká z papiera alebo plastických
materiálov na balenie.
33 - Alkoholické nápoje, okrem piva; likéry; brandy; alkoholické koktaily; víno; destilované nápoje.
35 - Reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom
telefónnej, dátovej alebo informačnej siete; reklama; reklamná a propagačná činnosť; reklamná
činnosť na internete; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky); vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; uverejňovanie reklamných textov;
organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; predvádzanie (služby
modeliek) na reklamné účely a podporu predaja;
prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou
(prieskum vzťahov medzi podnikmi; inštitúciami
a spoločenským prostredím); revízia účtov; prenájom reklamných materiálov; analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien; automatizované spracovanie dát v administratíve; barterové
operácie; komerčné informačné kancelárie; marketing; marketingové štúdie; obchodné administratívne služby; obchodné alebo podnikateľské
informácie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; zásielkové reklamné služby; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo
priemyselných podnikov; prieskum trhu; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; revízia účtov; rozmnožovanie a kopírovanie
dokumentov; sekretárske služby; spracovanie textov; sprostredkovanie kompenzačných obchodov
s tovarom na vnútroštátnej a medzinárodnej
úrovni; sprostredkovanie obchodu s tovarom; účtovníctvo; uverejňovanie reklamných textov; vedenie kartoték v počítači; vedenie účtovných kníh;
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vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); zbieranie údajov do počítačových databáz; zaraďovanie údajov v počítačových databázach; zostavovanie výpisov z účtov; zhromažďovanie, zoraďovanie dát v platobnom styku; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 41.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží; organizovanie audiovizuálnych predstavení na kultúrne a zábavné účely; organizovanie
a plánovanie večierkov; 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; organizovanie kultúrnych
a spoločenských podujatí; premietanie filmov;
prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie zábavných klubov; organizačné zabezpečenie výstav;
prenájom videopások; rozmnožovanie nahraných
nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov; služby cestovných kancelárií patriace do
tejto triedy; 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 kultúrne a zábavné účely;
fotografická reportáž; fotografovanie; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií.

(540)

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

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

(540)

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

2276-2013
6.12.2013
5
5 - Farmaceutické výrobky; hygienické výrobky
na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne
látky na lekárske účely; potravinové doplnky pre
ľudí; dezinfekčné prostriedky, doplnky výživy na
lekárske účely, drogy na liečebné účely, glukóza
na lekárske účely, liečivé korene, liečivé cukríky
a liečivé pastilky, liečivé rastliny, mentol, pastilky na farmaceutické účely, potrava na farmaceutické účely, dietetické potraviny prispôsobené na
lekárske účely, výživové doplnky.

2277-2013
6.12.2013
5
5 - Farmaceutické výrobky; hygienické výrobky
na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne
látky na lekárske účely; potravinové doplnky pre
ľudí; dezinfekčné prostriedky, doplnky výživy na
lekárske účely, drogy na liečebné účely, glukóza
na lekárske účely, liečivé korene, liečivé cukríky
a liečivé pastilky, liečivé rastliny, mentol, pastilky na farmaceutické účely, potrava na farmaceutické účely, dietetické potraviny prispôsobené na
lekárske účely, výživové doplnky.

Clavin Platinum - prípravok
na skvalitnenie erekcie
s rýchlym nástupom účinku.

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

(540)

(591) čierna, červená
(731) GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8,
064 01 Stará Ľubovňa, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

Donna Hair
FORTE - Intenzívna kúra
pre štiepiace sa, lámavé
a vypadávajúce vlasy.

2278-2013
6.12.2013
39, 43
39 - Preprava cestujúcich; sprevádzanie cestujúcich;
doprava, preprava; informácie o možnostiach prepravy; poskytovanie pomoci pri preprave; prepravné služby; rezervácia miesteniek na cestovanie; sprostredkovanie prepravy; rezervácia zájazdov; turistické prehliadky; organizovanie zájazdov.
43 - Penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov.

(540)

(591) modrá, žltá
(731) Regio Cassovia, s.r.o., Mäsiarska 50, 040 01 Košice, SK;
(740) Bee Mark s.r.o., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2281-2013
6.12.2013
4, 16, 18, 21, 24, 25, 34, 35, 40
4 - Parfumované sviečky; sviečky (na svietenie).
16 - Fotografie; grafické zobrazenia; grafiky; hárky papiera; kalendáre; predmety z kartónu; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové alebo papierové škatule; samolepky (papier-
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nický tovar); obálky (papiernický tovar); obaly
(papiernický tovar); papierové obrúsky; papierové obrusy; papiernický tovar; papierové pásky;
plagáty; tlačoviny; papierové utierky; papierové
vlajky; papierové vreckovky; papierové zástavy.
18 - Aktovky; batohy; cestovné tašky; dáždniky;
chlebníky; kabelky; kufre; kufríky; nákupné tašky; náprsné tašky; obaly na dáždniky; obaly na
hudobné nástroje; cestovné obaly na odevy; cestovné obaly na šaty; peňaženky; plážové tašky;
plecniaky; poľovnícke tašky (torby); tašky na kolieskach; torby; horolezecké plecniaky; turistické
plecniaky.
21 - Demižóny; džbány; fľaše; chladiace fľaše;
neelektrické kanvice; kanvičky; kanvy; karafy;
krčahy; misky; misy; otvárače na fľaše; poháre,
šálky, hrnčeky na pitie; pivové poháre; poháriky
na pitie; poháriky papierové alebo z plastických
hmôt; poľné fľaše; sklené banky (nádoby); sklené nádoby; sklenené poháre; šálky; taniere; termosky; vázy.
24 - Bavlnené textílie; kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; textilné obrúsky; podložky na
stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); prikrývky; textilné uteráky; textilné uteráky na tvár; utierky na riad; vlajky s výnimkou papierových; textilné vreckovky; zástavy s výnimkou papierových; textilné alebo plastové závesy.
25 - Baretky; bundy; čelenky (oblečenie); čiapky;
kabáty; kapucne; klobúky; kombinézy (oblečenie);
košele; kravaty; kúpacie plášte; opasky (časti odevov); papuče; plavky; plážové oblečenie; plážová
obuv; pokrývky hlavy; ponožky; pulóvre; pyžamá; rukavice; sukne; svetre; šály; šatky, šály; šaty; šerpy; čiapkové šilty; šilty (pokrývky hlavy);
športové tričká, dresy; tielka, tričká; tielka; vesty;
vrecká na odevy; zástery; župany.
34 - Zapaľovače pre fajčiarov.
35 - Reklamné a propagačné služby; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach
4, 16, 18, 21, 24, 25 a 34 tohto zoznamu.
40 - Potlač textilu, najmä tričiek so vzormi s originálnymi motívmi.
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vé obrusy; papiernický tovar; papierové pásky;
plagáty; tlačoviny; papierové utierky; papierové
vlajky; papierové vreckovky; papierové zástavy.
18 - Aktovky; batohy; cestovné tašky; dáždniky;
chlebníky; kabelky; kufre; kufríky; nákupné tašky; náprsné tašky; obaly na dáždniky; obaly na
hudobné nástroje; cestovné obaly na odevy; cestovné obaly na šaty; peňaženky; plážové tašky;
plecniaky; poľovnícke tašky (torby); tašky na kolieskach; torby; horolezecké plecniaky; turistické
plecniaky.
21 - Demižóny; džbány; fľaše; chladiace fľaše;
neelektrické kanvice; kanvičky; kanvy; karafy;
krčahy; misky; misy; otvárače na fľaše; poháre,
šálky, hrnčeky na pitie; pivové poháre; poháriky
na pitie; papierové poháriky alebo poháriky z plastických hmôt; poľné fľaše; sklené banky (nádoby); sklené nádoby; sklenené poháre; šálky; taniere; termosky; vázy.
24 - Bavlnené textílie; kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; textilné obrúsky; podložky na
stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); prikrývky; textilné uteráky; textilné uteráky
na tvár; utierky na riad; vlajky s výnimkou papierových; textilné vreckovky; zástavy s výnimkou
papierových; textilné alebo plastové závesy.
25 - Baretky; bundy; čelenky (oblečenie); čiapky;
kabáty; kapucne; klobúky; kombinézy (oblečenie);
košele; kravaty; kúpacie plášte; opasky (časti odevov); papuče; plavky; plážové oblečenie; plážová
obuv; pokrývky hlavy; ponožky; pulóvre; pyžamá; rukavice; sukne; svetre; šály; šatky, šály; šaty; šerpy; čiapkové šilty; šilty (pokrývky hlavy);
športové tričká, dresy; tielka, tričká; tielka; vesty;
vrecká na odevy; zástery; župany.
34 - Zapaľovače pre fajčiarov.
35 - Reklamné a propagačné služby; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach
4, 16, 18, 21, 24, 25 a 34 tohto zoznamu.
40 - Potlač textilu, najmä tričiek so vzormi s originálnymi motívmi.
(540)

(540)

(731) Chránené dielne, s.r.o., SNP 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Janči Peter, JUDr., Liptovský Mikuláš, SK;

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

2282-2013
6.12.2013
4, 16, 18, 21, 24, 25, 34, 35, 40
4 - Parfumované sviečky; sviečky (na svietenie).
16 - Fotografie; grafické zobrazenia; grafiky; hárky papiera; kalendáre; predmety z kartónu; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové alebo papierové škatule; samolepky (papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); obaly
(papiernický tovar); papierové obrúsky; papiero-

(591) červená, sivá
(731) Chránené dielne, s.r.o., SNP 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Janči Peter, JUDr., Liptovský Mikuláš, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2283-2013
6.12.2013
4, 16, 18, 21, 24, 25, 34, 35, 40
4 - Parfumované sviečky; sviečky (na svietenie).
16 - Fotografie; grafické zobrazenia; grafiky; hárky papiera; kalendáre; predmety z kartónu; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové alebo papierové škatule; samolepky (papiernic-

136

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 5 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
ký tovar); obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); papierové obrúsky; papierové
obrusy; papiernický tovar; papierové pásky; plagáty; tlačoviny; papierové utierky; papierové vlajky; papierové vreckovky; papierové zástavy.
18 - Aktovky; batohy; cestovné tašky; dáždniky;
chlebníky; kabelky; kufre; kufríky; nákupné tašky; náprsné tašky; obaly na dáždniky; obaly na
hudobné nástroje; cestovné obaly na odevy; cestovné obaly na šaty; peňaženky; plážové tašky;
plecniaky; poľovnícke tašky (torby); tašky na kolieskach; torby; horolezecké plecniaky; turistické
plecniaky.
21 - Demižóny; džbány; fľaše; chladiace fľaše; neelektrické kanvice; kanvičky; kanvy; karafy; krčahy; misky; misy; otvárače na fľaše; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; pivové poháre; poháriky na
pitie; papierové poháriky alebo poháriky z plastických hmôt; poľné fľaše; sklené banky (nádoby); sklené nádoby; sklenené poháre; šálky; taniere; termosky; vázy.
24 - Bavlnené textílie; kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; textilné obrúsky; podložky na
stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); prikrývky; textilné uteráky; textilné uteráky na tvár; utierky na riad; vlajky s výnimkou
papierových; textilné vreckovky; zástavy s výnimkou papierových; textilné alebo plastové závesy.
25 - Baretky; bundy; čelenky (oblečenie); čiapky;
kabáty; kapucne; klobúky; kombinézy (oblečenie); košele; kravaty; kúpacie plášte; opasky (časti odevov); papuče; plavky; plážové oblečenie;
plážová obuv; pokrývky hlavy; ponožky; pulóvre; pyžamá; rukavice; sukne; svetre; šály; šatky,
šály; šaty; šerpy; čiapkové šilty; šilty (pokrývky hlavy); športové tričká, dresy; tielka, tričká; tielka;
vesty; vrecká na odevy; zástery; župany.
34 - Zapaľovače pre fajčiarov.
35 - Reklamné a propagačné služby; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach
4, 16, 18, 21, 24, 25 a 34 tohto zoznamu.
40 - Potlač textilu, najmä tričiek so vzormi s originálnymi motívmi.

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

(540)

2284-2013
6.12.2013
4, 16, 18, 21, 24, 25, 34, 35, 40
4 - Parfumované sviečky; sviečky (na svietenie).
16 - Fotografie; grafické zobrazenia; grafiky; hárky papiera; kalendáre; predmety z kartónu; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové alebo papierové škatule; samolepky (papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); obaly
(papiernický tovar); papierové obrúsky; papierové obrusy; papiernický tovar; papierové pásky;
plagáty; tlačoviny; papierové utierky; papierové
vlajky; papierové vreckovky; papierové zástavy.
18 - Aktovky; batohy; cestovné tašky; dáždniky;
chlebníky; kabelky; kufre; kufríky; nákupné tašky; náprsné tašky; obaly na dáždniky; obaly na
hudobné nástroje; cestovné obaly na odevy; cestovné obaly na šaty; peňaženky; plážové tašky;
plecniaky; poľovnícke tašky (torby); tašky na kolieskach; torby; horolezecké plecniaky; turistické
plecniaky.
21 - Demižóny; džbány; fľaše; chladiace fľaše;
neelektrické kanvice; kanvičky; kanvy; karafy;
krčahy; misky; misy; otvárače na fľaše; poháre,
šálky, hrnčeky na pitie; pivové poháre; poháriky
na pitie; papierové poháriky alebo poháriky z plastických hmôt; poľné fľaše; sklené banky (nádoby); sklené nádoby; sklenené poháre; šálky; taniere; termosky; vázy.
24 - Bavlnené textílie; kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; textilné obrúsky; podložky na
stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); prikrývky; textilné uteráky; textilné uteráky na tvár; utierky na riad; vlajky s výnimkou
papierových; textilné vreckovky; zástavy s výnimkou papierových; textilné alebo plastové závesy.
25 - Baretky; bundy; čelenky (oblečenie); čiapky;
kabáty; kapucne; klobúky; kombinézy (oblečenie);
košele; kravaty; kúpacie plášte; opasky (časti odevov); papuče; plavky; plážové oblečenie; plážová
obuv; pokrývky hlavy; ponožky; pulóvre; pyžamá; rukavice; sukne; svetre; šály; šatky, šály; šaty; šerpy; čiapkové šilty; šilty (pokrývky hlavy);
športové tričká, dresy; tielka, tričká; tielka; vesty;
vrecká na odevy; zástery; župany.
34 - Zapaľovače pre fajčiarov.
35 - Reklamné a propagačné služby; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach
4, 16, 18, 21, 24, 25 a 34 tohto zoznamu.
40 - Potlač textilu, najmä tričiek so vzormi s originálnymi motívmi.

(540)

(591) biela, modrá
(731) Chránené dielne, s.r.o., SNP 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Janči Peter, JUDr., Liptovský Mikuláš, SK;

(591) fialová, biela
(731) Chránené dielne, s.r.o., SNP 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Janči Peter, JUDr., Liptovský Mikuláš, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

2285-2013
6.12.2013
4, 16, 18, 21, 24, 25, 34, 35, 40
4 - Parfumované sviečky; sviečky (na svietenie).
16 - Fotografie; grafické zobrazenia; grafiky; hárky papiera; kalendáre; predmety z kartónu; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové alebo papierové škatule; samolepky (papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); obaly
(papiernický tovar); papierové obrúsky; papierové obrusy; papiernický tovar; papierové pásky;
plagáty; tlačoviny; papierové utierky; papierové
vlajky; papierové vreckovky; papierové zástavy.
18 - Aktovky; batohy; cestovné tašky; dáždniky;
chlebníky; kabelky; kufre; kufríky; nákupné tašky; náprsné tašky; obaly na dáždniky; obaly na
hudobné nástroje; cestovné obaly na odevy; cestovné obaly na šaty; peňaženky; plážové tašky;
plecniaky; poľovnícke tašky (torby); tašky na kolieskach; torby; horolezecké plecniaky; turistické
plecniaky.
21 - Demižóny; džbány; fľaše; chladiace fľaše;
neelektrické kanvice; kanvičky; kanvy; karafy;
krčahy; misky; misy; otvárače na fľaše; poháre,
šálky, hrnčeky na pitie; pivové poháre; poháriky na
pitie; papierové poháriky alebo poháriky z plastických hmôt; poľné fľaše; sklené banky (nádoby); sklené nádoby; sklenené poháre; šálky; taniere; termosky; vázy.
24 - Bavlnené textílie; kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; textilné obrúsky; podložky na
stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); prikrývky; textilné uteráky; textilné uteráky
na tvár; utierky na riad; vlajky s výnimkou papierových; textilné vreckovky; zástavy s výnimkou
papierových; textilné alebo plastové závesy.
25 - Baretky; bundy; čelenky (oblečenie); čiapky;
kabáty; kapucne; klobúky; kombinézy (oblečenie);
košele; kravaty; kúpacie plášte; opasky (časti odevov); papuče; plavky; plážové oblečenie; plážová
obuv; pokrývky hlavy; ponožky; pulóvre; pyžamá; rukavice; sukne; svetre; šály; šatky, šály; šaty; šerpy; čiapkové šilty; šilty (pokrývky hlavy);
športové tričká, dresy; tielka, tričká; tielka; vesty;
vrecká na odevy; zástery; župany.
34 - Zapaľovače pre fajčiarov.
35 - Reklamné a propagačné služby; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach
4, 16, 18, 21, 24, 25 a 34 tohto zoznamu.
40 - Potlač textilu, najmä tričiek so vzormi s originálnymi motívmi.

(540)

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

2304-2013
9.12.2013
9, 13
9 - Počítačové systémy; systémy spracovania dát.
13 - Zbraňové systémy.

(540) C2 SYS-TS
(731) CSBC spol. s r.o., Roľnícka 10, 831 07 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2325-2013
10.12.2013
9, 16, 21, 35, 41
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.
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.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; čistiace potreby; oceľová vlna a drôtenky; surové sklo alebo
sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo;
výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, ktoré nie
sú zahrnuté v iných triedach.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.

(540)

(731) Jakubisko Film Europe SR, s.r.o., Panenská 8,
811 03 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(591) čierna, biela
(731) Chránené dielne, s.r.o., SNP 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Janči Peter, JUDr., Liptovský Mikuláš, SK;
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2326-2013
10.12.2013
9, 16, 21, 35, 41
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; magne-
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tické 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.
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.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; čistiace potreby; oceľová vlna a drôtenky; surové sklo alebo
sklo ako polotovar, okrem skla pre stavebníctvo;
výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, ktoré nie
sú zahrnuté v iných triedach.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.

sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo;
výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, ktoré nie
sú zahrnuté v iných triedach.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
(540) VIETOR DO PLACHIET
(731) Jakubisko Film Europe SR, s.r.o., Panenská 8,
811 03 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(591) žltá, modrá, čierna
(731) Jakubisko Film Europe SR, s.r.o., Panenská 8,
811 03 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2327-2013
10.12.2013
9, 16, 21, 35, 41
9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické,
kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje
a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos
a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické
nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov;
mechanizmy mincových prístrojov; registračné
pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačové programy;
hasiace prístroje.
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.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; čistiace potreby; oceľová vlna a drôtenky; surové sklo alebo

2343-2013
11.12.2013
5, 29, 30
5 - Dietetické výrobky; posilňujúce požívatiny;
extrakty a potravinové doplnky na zlepšenie fyzickej, psychickej a zdravotnej kondície; špeciálne potraviny pre športovcov, rekonvalescentov
a osoby so zvýšenou zdravotnou, fyzickou a pracovnou záťažou; potravinové doplnky obohatené
o vitamíny, minerály a proteíny; cereálne výrobky; obilné klíčky; nápoje so zvýšeným obsahom
vitamínov, minerálov, vláknin; sirupy a prípravky na výrobu špeciálnych nápojov a potravinových doplnkov; všetko uvedené na liečebné a lekárske účely.
29 - Ovocie a zelenina sušené, zavarené, konzervované, nakladané, kandizované a mrazené; sójové výrobky patriace do tejto triedy, ako sójové
bôby, konzervované ako potrava.
30 - Obilné výrobky a výrobky zo strukovín určené na ľudskú výživu, ako vločky, predvarené
strukoviny a polotovary určené na spotrebu; potravinové výrobky zo zeleniny a bylín určené na
spotrebu ako polotovary alebo na ochutenie, ako
omáčky typu paradajková, sójová; trvanlivé pečivo; sucháre; extrudované pečivo a pochutiny; müsli; müsli výrobky a zmesi; sójové výrobky patriace do tejto triedy, ako sójová múka a výrobky
z nej, extrudované sójové výrobky; cereálne pečivo; čaje; kukuričné, ovsené a pšeničné vločky;
kakao; čokoláda; kávové, kakaové a čokoládové
nápoje; cereálne tyčinky; cukrárske výrobky; náplne; krémy; polevy; cukrovinky; zmrzlina; mrazené krémy.

(540)

(591) žltá, červená, hnedá
(731) ÚSOVSKO a.s., Klopina č. 33, 789 73 Úsov, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2347-2013
13.12.2013
6, 16, 25, 35, 37, 39, 41, 42, 43
6 - Kovové uzamykacie skrine a skrinky.
16 - Firemné listiny; papierové propagačné materiály; letáky; prospekty; lístky; tlačivá; kancelárske potreby okrem nábytku; kancelárske zariadenia vrátane ich príslušenstva a náhradných dielov
(s výnimkou kancelárskych dierovacích strojov).
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25 - Oblečenie; bejzbalové čapice; košele; nohavice; spodná bielizeň; opasky (časti odevov); klobúky, čiapky; tričká; kabáty; čelenky; ponožky;
topánky; čižmy; svetre; vesty; pyžamá; šaty; večerné šaty; sukne; plavecké odevy; plavky; plavecké čiapky; kravaty; šatky; rukavice; nočné košele; župany.
35 - Maloobchodná činnosť s obuvou, s textilom
a textilnými výrobkami, s odevmi, s kožou a koženými výrobkami, koženkou a koženkovými výrobkami, so športovým náradím a so športovými
potrebami, kovovými výrobkami, hlinenými výrobkami, keramikou, sklom, krištáľom, bižutériou,
drogériovými výrobkami, parfumériou, kozmetickými výrobkami, drevom, drevenými výrobkami, nealkoholickými nápojmi, alkoholickými nápojmi, s nealkoholickými aj alkoholickými nápojmi, i drahými kameňmi, zlatom a zlatými výrobkami, striebrom a striebornými výrobkami, platinou a platinovými výrobkami, papierom a papierovými výrobkami; činnosti reklamnej agentúry;
rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov a plôch; prenájom reklamných materiálov;
zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; aranžovanie výkladov; analýzy
nákladov; inzertné činnosti; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo v obchodnej
činnosti; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; odborné obchodné poradenstvo;
prieskum trhu.
37 - Inštalácia, oprava a údržba športového náradia a športových potrieb; služby nastavovania lyžiarskeho výstroja.
39 - Služby parkovania automobilov; prenájom
miesta na parkovanie; doručovacie služby; kuriérske služby.
41 - Organizovanie živých vystúpení; meranie času na športových podujatiach; organizovanie športových a zábavných súťaží; požičiavanie športových potrieb; požičiavanie športového náradia;
požičiavanie športového výstroja okrem dopravných prostriedkov; prenájom športového náradia;
prenájom športových potrieb; prenájom lyžiarskeho výstroja; nájom a poskytovanie lyžiarskych
zariadení a priestorov; prevádzkovanie športových zariadení; služby na oddych a rekreáciu;
služby športovísk; prevádzka lyžiarskych vlekov
a zariadení; informácie o možnostiach rekreácie;
poskytovanie elektronických publikácií on-line
bez možností kopírovania; poskytovanie zariadení na zimné športy; poskytovanie lyžiarskych zjazdoviek; výcvik v oblasti zimných športov; lyžiarska inštruktáž; lyžiarska škola; rekreačné služby
v oblasti pešej turistiky; pobytové vzdelávacie kurzy v oblasti pešej turistiky (vzdelávacie služby).
42 - Kontrola a testovanie lyží a športového náradia.
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie); detské jasle; hotelierske služby; jedálne a závodné
jedálne; kaviarne; prevádzkovanie kempingov;
služby motelov; penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania; poskytovanie ubytovania pre
zvieratá; prázdninové tábory (ubytovacie služby);
prenájom automatov na pitnú vodu; prenájom
osvetľovacích prístrojov (nie na osvetľovanie di-
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vadelnej scény alebo televíznych štúdií); prenájom prednáškových sál; prenájom prechodného
ubytovania; prenájom stoličiek, stolov, obrusov
a nápojového skla; prenájom turistických stanov;
prevádzkovanie kempingov; príprava a dodávka
jedál na objednávku do domu; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; turistické ubytovne; služby varenia a pečenia jedál.
(540) TATRY MOTION
(731) Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2348-2013
13.12.2013
6, 16, 25, 35, 37, 39, 41, 42, 43
6 - Kovové uzamykacie skrine a skrinky.
16 - Firemné listiny; papierové propagačné materiály; letáky; prospekty; lístky; tlačivá; kancelárske potreby okrem nábytku; kancelárske zariadenia vrátane ich príslušenstva a náhradných dielov
(s výnimkou kancelárskych dierovacích strojov).
25 - Oblečenie; bejzbalové čapice; košele; nohavice; spodná bielizeň; opasky (časti odevov); klobúky, čiapky; tričká; kabáty; čelenky; ponožky;
topánky; čižmy; svetre; vesty; pyžamá; šaty; večerné šaty; sukne; plavecké odevy; plavky; plavecké čiapky; kravaty; šatky; rukavice; nočné košele; župany.
35 - Maloobchodná činnosť s obuvou, s textilom
a textilnými výrobkami, s odevmi, s kožou a koženými výrobkami, koženkou a koženkovými výrobkami, so športovým náradím a so športovými
potrebami, kovovými výrobkami, hlinenými výrobkami, keramikou, sklom, krištáľom, bižutériou,
drogériovými výrobkami, parfumériou, kozmetickými výrobkami, drevom, drevenými výrobkami,
nealkoholickými nápojmi, alkoholickými nápojmi, s nealkoholickými aj alkoholickými nápojmi, i drahými kameňmi, zlatom a zlatými výrobkami, striebrom a striebornými výrobkami, platinou a platinovými výrobkami, papierom a papierovými výrobkami; činnosti reklamnej agentúry;
rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov a plôch; prenájom reklamných materiálov;
zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; aranžovanie výkladov; analýzy
nákladov; inzertné činnosti; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo v obchodnej
činnosti; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; odborné obchodné poradenstvo;
prieskum trhu.
37 - Inštalácia, oprava a údržba športového náradia a športových potrieb; služby nastavovania lyžiarskeho výstroja.
39 - Služby parkovania automobilov; prenájom
miesta na parkovanie; doručovacie služby; kuriérske služby.
41 - Organizovanie živých vystúpení; meranie času na športových podujatiach; organizovanie športových a zábavných súťaží; požičiavanie športo-
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vých potrieb; požičiavanie športového náradia;
požičiavanie športového výstroja okrem dopravných prostriedkov; prenájom športového náradia;
prenájom športových potrieb; prenájom lyžiarskeho výstroja; nájom a poskytovanie lyžiarskych
zariadení a priestorov; prevádzkovanie športových zariadení; služby na oddych a rekreáciu;
služby športovísk; prevádzka lyžiarskych vlekov
a zariadení; informácie o možnostiach rekreácie;
poskytovanie elektronických publikácií on-line
bez možností kopírovania; poskytovanie zariadení na zimné športy; poskytovanie lyžiarskych
zjazdoviek; výcvik v oblasti zimných športov;
lyžiarska inštruktáž; lyžiarska škola; rekreačné
služby v oblasti pešej turistiky; pobytové vzdelávacie kurzy v oblasti pešej turistiky (vzdelávacie
služby).
42 - Kontrola a testovanie lyží a športového náradia.
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie);
detské jasle; hotelierske služby; jedálne a závodné jedálne; kaviarne; prevádzkovanie kempingov; služby motelov; penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania; poskytovanie ubytovania
pre zvieratá; prázdninové tábory (ubytovacie služby); prenájom automatov na pitnú vodu; prenájom osvetľovacích prístrojov (nie na osvetľovanie divadelnej scény alebo televíznych štúdií);
prenájom prednáškových sál; prenájom prechodného ubytovania; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom turistických
stanov; prevádzkovanie kempingov; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; reštaurácie
(jedálne); samoobslužné reštaurácie; rezervácia
hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; turistické ubytovne; služby varenia a pečenia jedál.

32 - Nealkoholické nápoje; prípravky alebo príchute na výrobu nápojov; koncentráty a sirupy na
výrobu nápojov; ovocné alebo zeleninové šťavy,
džúsy a sirupy; nealkoholické nápoje obohatené
vitamínmi alebo minerálmi; iónové a energetické
nealkoholické nápoje; proteínové nealkoholické
nápoje; diétne nápoje; želatínové nápoje; tabletky
a prášky na prípravu šumivých nealkoholických
nápojov; ovocné alebo zeleninové nealkoholické
nápoje; nealkoholické nápoje s príchuťou ovocia
a zeleniny; minerálne vody; pramenité vody; sódová voda; voda; šumivé nealkoholické nápoje;
miešané nealkoholické nápoje; paradajková šťava ako nápoj; nealkoholické aperitívy; všetko
z uvedeného v rámci tejto triedy.
(540)

(731) R E J s.r.o., ČSA 542, 391 11 Planá nad Lužnicí, CZ;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(591) červená, čierna
(731) Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2349-2013
13.12.2013
5, 29, 30, 32
5 - Vitamínové prípravky; minerálne vody na liečebné účely; dietetické nápoje upravené na lekárske účely; doplnky potravy na lekárske účely;
diétne potraviny prispôsobené na lekárske účely.
29 - Mlieko; mliečne výrobky; mliečne nápoje
s vysokým obsahom mlieka; kefír; proteín na
ľudskú potrebu; srvátka; tofu; želatína; kumys
(mliečny nápoj); jedlé oleje; potravinové doplnky
nie na lekárske účely zaradené v triede 29 a obsahujúce látky živočíšneho pôvodu.
30 - Cukrovinky; pastilky (cukrovinky); mentolové cukríky; čaj; glukóza na výživu; žuvačky
nie na lekárske účely; müsli; príchute do potravín
(s výnimkou esencií a éterických olejov); potravinové doplnky nie na lekárske účely patriace do
triedy 30 a obsahujúce látky rastlinného pôvodu.

2352-2013
13.12.2013
30, 32, 35
30 - Zmrzliny; zmrzlinové výrobky; mrazené pekárske a cukrárske výrobky.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné
nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; ovocné
nektáre; ovocné šťavy; minerálne vody; nealkoholické šumivé nápoje; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov.
35 - Propagačné služby; reklama; veľkoobchodné
a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými
v triedach 30 a 32 tohto zoznamu; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce.

(540)

(731) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2353-2013
13.12.2013
30, 32, 35
30 - Zmrzliny; zmrzlinové výrobky; mrazené pekárske a cukrárske výrobky.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné
nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; ovocné
nektáre; ovocné šťavy; minerálne vody; nealkoholické šumivé nápoje; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov.
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35 - Propagačné služby; reklama; veľkoobchodné
a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými
v triedach 30 a 32 tohto zoznamu; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce.
(540)

(731) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;

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

2361-2013
16.12.2013
9, 16, 35, 38, 41, 42
9 - Magnetické a optické nosiče údajov; nosiče
zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových
nahrávok; elektronické nosiče záznamov; DVD
disky; CD disky; záznamové disky; magnetické
disky; optické disky; MP3 prehrávače; premietacie prístroje; premietacie plátna; diapozitívy;
elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete; zariadenia a prístroje na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát; zariadenia a prístroje na čítanie
alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov; videokazety; počítače; notebooky (prenosné počítače);
periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér; zariadenia na úpravu a spracovanie textu;
prístroje a nástroje fotografické; informácie, údaje a databázy na elektronických, magnetických
alebo optických nosičoch; informácie, údaje a databázy v elektronických, dátových a telekomunikačných sieťach.
16 - Časopisy (periodiká); noviny; periodická a neperiodická tlač; tlačoviny; osvedčenia; brožúry;
knihy; prospekty; príručky; plagáty; katalógy; ročenky; tlačené manuály; letáky; kalendáre; informácie, údaje a databázy na papierových nosičoch;
papiernický tovar; obálky na dokumenty (kancelárske potreby); obálky (papiernický tovar); obaly
(papiernický tovar); nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; albumy; atlasy; tlačené fotografie; tlačivá; tlačené formuláre; grafické
reprodukcie; grafiky; spisové obaly (zaraďovače);
papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky;
papierové propagačné materiály; etikety s výnimkou textilných; pečiatky (s adresnými údajmi);
pečate; pečatné vosky; písacie potreby; školské
potreby (papier, písacie potreby); písacie stroje
a kancelárske potreby okrem nábytku; kopírovací
papier (papiernický tovar); kopírovacie zariadenia; laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby); rezačky na papier (kancelárske potreby);
lepiace papierové štítky; lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť; lepiace pásky na kancelárske
účely alebo pre domácnosť; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov na balenie.
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35 - Reklama, reklamné činnosti a reklamné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej
sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny); 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; služby porovnávania cien; obchodná administratíva; služby ako záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systemizácia písomných
oznámení a záznamov; kompilácia matematických alebo štatistických údajov; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; prepisovanie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
zákazníkov); zbieranie a zoraďovanie údajov do
počítačových databáz; prieskum trhu; rozširovanie vzoriek tovarov a tlačovín na reklamné účely;
služby predplácania novín a časopisov (pre tretie
osoby); predplatné telekomunikačných služieb
(pre tretie osoby); obchodné služby pri poskytovaní sponzorskej podpory televíznym programom
(vyhľadávanie sponzorov); obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38, 41
a 42 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, novinami, CD a DVD diskami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarom zahrnutým v triedach
9 a 16 tohto zoznamu; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne; komerčné informačné kancelárie.
38 - Telekomunikačné služby; elektronická pošta; 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; počítačová komunikácia; telekonferenčné služby; 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; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; spravodajské agentúry;
spravodajské služby; tlačové kancelárie; rozširovanie televízneho alebo rozhlasového vysielania
prostredníctvom internetu alebo satelitu; šírenie
elektronických novín, časopisov, kníh, databáz alebo iných údajov prostredníctvom internetu, satelitov, elektronických sietí; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov; online vydávanie časopisov, novín a kníh; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); pre-
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kladateľské služby; posunková reč (tlmočenie);
prenájom dekorácií; informácie o možnostiach
zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba);
organizovanie hier, zábavy; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, školení;
praktický výcvik (ukážky); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie
lotérií, plesov, športových súťaží, živých vystúpení; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kurzov, výcvikov; organizovanie stávkových hier; zábava, pobavenie, obveselenie; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; výchovno-zábavné klubové služby; služby v oblasti
estrád, zábavy, hier a kultúrnych podujatí; pózovanie modelov výtvarným umelcom; tvorba videofilmov (nie reklamných); poskytovanie rád
a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty,
SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo
verbálne.
42 - Poskytovanie internetových vyhľadávačov;
aktualizovanie a inštalácia počítačových programov; návrh, vývoj a tvorba a programovanie počítačových programov a počítačových systémov,
najmä pre internetové, intranetové a iné sieťové
aplikácie, pre servery, serverové stanice vrátane
ich inštalácie, aktualizácie a údržby; návrh, vývoj, tvorba a programovanie databáz, dátových
systémov a dátových aplikácií vrátane poskytovania prístupu k nim a ich inštalácie, aktualizácie
a údržby; návrh, vývoj a tvorba internetových
a/alebo intranetových počítačových stránok a násteniek vrátanie ich inštalácie, aktualizácie a údržby; hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru)
na internetové a/alebo intranetové počítačové stránky, nástenky alebo aplikácie; grafické dizajnérstvo; kontrola kvality; obnovovanie počítačových
databáz; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií
na elektronické médiá; vytváranie a udržiavanie
počítačových stránok (webových stránok) pre
zákazníkov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.

(540)

(731) Sportmedia, s. r. o., Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava, SK;

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

2365-2013
16.12.2013
9, 16, 25, 35, 38, 41, 42
9 - Magnetické a optické nosiče údajov; nosiče
zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových
nahrávok; elektronické nosiče záznamov; DVD
disky; CD disky; záznamové disky; magnetické
disky; optické disky; MP3 prehrávače; premietacie prístroje; premietacie plátna; diapozitívy;
elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete; zariadenia a prístroje na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, ob-

razu alebo dát; zariadenia a prístroje na čítanie
alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov; videokazety; počítače; notebooky (prenosné počítače);
periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér; zariadenia na úpravu a spracovanie textu;
prístroje a nástroje fotografické; informácie, údaje a databázy na elektronických, magnetických
alebo optických nosičoch; informácie, údaje a databázy v elektronických, dátových a telekomunikačných sieťach.
16 - Časopisy (periodiká); noviny; periodická a neperiodická tlač; tlačoviny; osvedčenia; brožúry;
knihy; prospekty; príručky; plagáty; katalógy;
ročenky; tlačené manuály; letáky; kalendáre; informácie, údaje a databázy na papierových nosičoch; papiernický tovar; obálky na dokumenty
(kancelárske potreby); obálky (papiernický tovar);
obaly (papiernický tovar); nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; albumy; atlasy; tlačené fotografie; tlačivá; tlačené formuláre;
grafické reprodukcie; grafiky; spisové obaly (zaraďovače); papierové vlajky; pútače z papiera
alebo lepenky; papierové propagačné materiály;
etikety s výnimkou textilných; pečiatky (s adresnými údajmi); pečate; pečatné vosky; písacie potreby; školské potreby (papier, písacie potreby);
písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; kopírovací papier (papiernický tovar); kopírovacie zariadenia; laminovačky na dokumenty
(kancelárske potreby); rezačky na papier (kancelárske potreby); lepiace papierové štítky; lepidlá
kancelárske alebo pre domácnosť; lepiace pásky
na kancelárske účely alebo pre domácnosť; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov na balenie.
25 - Obuv; ponožky; podkolienky; pančuchy; pančuchové nohavice; oblečenie; pokrývky hlavy.
35 - Reklama, reklamné činnosti a reklamné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej
sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny); 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; služby porovnávania cien; obchodná
administratíva; služby ako záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systemizácia písomných oznámení a záznamov; kompilácia matematických alebo štatistických údajov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prepisovanie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch
(pre zákazníkov); zbieranie a zoraďovanie údajov
do počítačových databáz; prieskum trhu; rozširovanie vzoriek tovarov a tlačovín na reklamné účely; služby predplácania novín a časopisov (pre
tretie osoby); predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); obchodné služby pri poskytovaní sponzorskej podpory televíznym programom (vyhľadávanie sponzorov); obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35,
38, 41 a 42 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, novinami, CD a DVD diskami; maloobchodné
a veľkoobchodné služby s tovarom zahrnutým
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v triedach 9 a 16 tohto zoznamu; poskytovanie
rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu
alebo verbálne; komerčné informačné kancelárie.
38 - Telekomunikačné služby; elektronická pošta; 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; počítačová komunikácia; telekonferenčné služby; 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; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; spravodajské agentúry;
spravodajské služby; tlačové kancelárie; rozširovanie televízneho alebo rozhlasového vysielania
prostredníctvom internetu alebo satelitu; šírenie
elektronických novín, časopisov, kníh, databáz
alebo iných údajov prostredníctvom internetu, satelitov, elektronických sietí; poskytovanie rád
a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty,
SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo
verbálne.
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov; online vydávanie časopisov, novín a kníh; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); prekladateľské služby; posunková reč (tlmočenie);
prenájom dekorácií; informácie o možnostiach
zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba);
organizovanie hier, zábavy; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, školení;
praktický výcvik (ukážky); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, živých vystúpení; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kurzov, výcvikov; organizovanie stávkových hier; zábava, pobavenie, obveselenie; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; výchovno-zábavné klubové služby; služby v oblasti
estrád, zábavy, hier a kultúrnych podujatí; pózovanie modelov výtvarným umelcom; tvorba videofilmov (nie reklamných); poskytovanie rád
a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty,
SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo
verbálne.
42 - Poskytovanie internetových vyhľadávačov;
aktualizovanie a inštalácia počítačových programov; návrh, vývoj a tvorba a programovanie počítačových programov a počítačových systémov,
najmä pre internetové, intranetové a iné sieťové
aplikácie, pre servery, serverové stanice vrátane
ich inštalácie, aktualizácie a údržby; návrh, vývoj, tvorba a programovanie databáz, dátových
systémov a dátových aplikácií vrátane poskytovania prístupu k nim a ich inštalácie, aktualizácie
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a údržby; návrh, vývoj a tvorba internetových
a/alebo intranetových počítačových stránok a násteniek vrátanie ich inštalácie, aktualizácie a údržby; hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru)
na internetové a/alebo intranetové počítačové
stránky, nástenky alebo aplikácie; grafické dizajnérstvo; kontrola kvality; obnovovanie počítačových databáz; prevod a konverzia počítačových
programov a údajov (okrem fyzickej konverzie);
prevod údajov alebo dokumentov z fyzických
médií na elektronické médiá; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok)
pre zákazníkov; poskytovanie rád a informácií
o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
(540)

(591) biela, čierna, modrá, zelená
(731) Sportmedia, s. r. o., Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava, SK;

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

2378-2013
17.12.2013
32, 33, 35, 43
32 - Pivo; pivná mladinka; sladové pivo; zázvorové pivo; pivá s príchuťou, najmä s ovocnou
príchuťou; miešané nápoje z piva; pivové koktaily; citronády s príchuťou a/alebo s obsahom piva;
ovocné šťavy; ovocné limonády s príchuťou a/alebo
s obsahom piva; výťažky z chmeľu na výrobu piva; kvas (nealkoholický nápoj); nealkoholické nápoje s príchuťou a/alebo s obsahom piva; nealkoholické pivo; nízkoalkoholické pivo; energetické nealkoholické nápoje príchuťou a/alebo s obsahom piva; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov s príchuťou a/alebo s obsahom piva; nealkoholické džúsy a šťavy s príchuťou a/alebo
s obsahom piva; nealkoholické výťažky z ovocia
s príchuťou a/alebo s obsahom piva; koktail s nealkoholickou príchuťou a/alebo s obsahom piva;
stolové vody s príchuťou a/alebo s obsahom piva; minerálne vody a sýtené vody ako nápoje
s príchuťou a/alebo s obsahom piva.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, ale
s príchuťou piva a limonády; alkoholické nápoje
s pivom; alkoholické koktaily s príchuťou piva
a limonády; alkoholické koktaily s pivom; alkoholové extrakty s príchuťou piva a limonády;
destilované nápoje s príchuťou piva a limonády;
digestíva s príchuťou piva a limonády; likéry
a pálenky s príchuťou piva a limonády; liehoviny
s príchuťou piva a limonády; alkoholické ovocné
mušty s príchuťou piva a limonády; víno s príchuťou piva a limonády; alkoholické mušty s príchuťou piva a limonády; liehové esencie s príchuťou piva a limonády; alkoholické výťažky
z ovocia s príchuťou piva a limonády.
35 - Reklama; reklamné služby; on-line reklama
na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie,
aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zá-
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kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); rozširovanie vzoriek tovarov na reklamné účely; marketing; maloobchodné a veľkoobchodné služby
s pivom, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi a s tovarom uvedeným v triedach 32 a 33
tohto zoznamu; maloobchodná veľkoobchodná
činnosť s pivom, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, miešanými nápojmi, potravinami;
maloobchodné a veľkoobchodné služby so sladom, sladom na výrobu piva a liehovín, polotovarmi na výrobu piva, sladom pre zvieratá, naklíčeným sladom, nespracovanými sladovými obilninami, sladovým jačmeňom, zvyškami sladových látok používanými ako krmivo pre zvieratá,
pivným jačmeňom na varenie piva, chmeľovými
šiškami, chmeľovými granulami, chmeľom, múkou so zníženým obsahom bielkovín používanou
pri výrobe piva, pivným octom, chemikáliami
používanými pri varení piva, činidlami na čírenie
piva, enzýmami pre pivovarnícky priemysel, plesňovými enzýmami na varenie piva, konzervačnými činidlami do piva, pivovarníckym obilím
ako hnojivom, farbivami a pigmentmi do piva;
zhromažďovanie rôzneho tovaru (okrem dopravy),
najmä uvedeného tovaru pre tretie osoby umožňujúce spotrebiteľom, aby si prezreli a zakúpili
tovar prostredníctvom katalógov, korešpondenčného (zásielkového) predaja, prostredníctvom internetu, telešopingu alebo prostredníctvom iných
komunikačných médií; prenájom predajných automatov; podpora predaja pre tretie osoby; marketing; marketingové štúdie; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; organizovanie reklamných a obchodných predvádzacích akcií na propagáciu výrobkov a služieb; odborné
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; služby porovnávania cien; obchodná administratíva;
kancelárske práce; administratívne spracovanie
obchodných objednávok; kompilácia matematických alebo štatistických údajov; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov);
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; analýzy nákladov; fakturácia; obchodné služby pri poskytovaní sponzorskej podpory televíznym programom
(vyhľadávanie sponzorov); obchodné služby pri
poskytovaní sponzorskej podpory televíznym reklamám (vyhľadávanie sponzorov); komerčné informačné kancelárie; reklamné agentúry; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 43 tohto zoznamu; poskytovanie rád
a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty,
SMS, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
43 - Služby barov; pivárenské služby; kaviarne;
reštaurácie (jedálne); bufety (rýchle občerstvenie); ketering, príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; samoobslužné reštaurácie; hotelierske služby; poskytovanie prechodného ubytovania; prenájom prenosných stavieb; prenájom
stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prevádzkovanie kempingov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS,
počítačových sietí a internetu alebo verbálne.

(540)

(591) čierna, červená, biela, strieborná a jej odtiene, sivá
(731) Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01
Hurbanovo, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2379-2013
17.12.2013
32, 33, 35, 43
32 - Pivo; pivná mladinka; sladové pivo; zázvorové pivo; pivá s príchuťou, najmä s ovocnou
príchuťou; miešané nápoje z piva; pivové koktaily; citronády s príchuťou a/alebo s obsahom piva;
ovocné šťavy; ovocné limonády s príchuťou a/alebo s obsahom piva; výťažky z chmeľu na výrobu
piva; kvas (nealkoholický nápoj); nealkoholické
nápoje s príchuťou a/alebo s obsahom piva; nealkoholické pivo; nízkoalkoholické pivo; energetické nealkoholické nápoje príchuťou a/alebo
s obsahom piva; sirupy a iné prípravky na výrobu
nápojov s príchuťou a/alebo s obsahom piva; nealkoholické džúsy a šťavy s príchuťou a/alebo
s obsahom piva; nealkoholické výťažky z ovocia
s príchuťou a/alebo s obsahom piva; koktail s nealkoholickou príchuťou a/alebo s obsahom piva;
stolové vody s príchuťou a/alebo s obsahom piva; minerálne vody a sýtené vody ako nápoje
s príchuťou a/alebo s obsahom piva.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, ale
s príchuťou piva a limonády; alkoholické nápoje
s pivom; alkoholické koktaily s príchuťou piva
a limonády; alkoholické koktaily s pivom; alkoholové extrakty s príchuťou piva a limonády;
destilované nápoje s príchuťou piva a limonády;
digestíva s príchuťou piva a limonády; likéry
a pálenky s príchuťou piva a limonády; liehoviny
s príchuťou piva a limonády; alkoholické ovocné
mušty s príchuťou piva a limonády; víno s príchuťou piva a limonády; alkoholické mušty s príchuťou piva a limonády; liehové esencie s príchuťou piva a limonády; alkoholické výťažky
z ovocia s príchuťou piva a limonády.
35 - Reklama; reklamné služby; on-line reklama
na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie, aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); rozširovanie vzoriek tovarov na reklamné účely; marketing; maloobchodné a veľkoobchodné služby s pivom, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi
a s tovarom uvedeným v triedach 32 a 33 tohto
zoznamu; maloobchodná veľkoobchodná činnosť
s pivom, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, miešanými nápojmi, potravinami; maloobchodné a veľkoobchodné služby so sladom, sladom na výrobu piva a liehovín, polotovarmi na
výrobu piva, sladom pre zvieratá, naklíčeným sladom, nespracovanými sladovými obilninami, sladovým jačmeňom, zvyškami sladových látok používanými ako krmivo pre zvieratá, pivným jač-
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meňom na varenie piva, chmeľovými šiškami,
chmeľovými granulami, chmeľom, múkou so zníženým obsahom bielkovín používanou pri výrobe
piva, pivným octom, chemikáliami používanými
pri varení piva, činidlami na čírenie piva, enzýmami pre pivovarnícky priemysel, plesňovými
enzýmami na varenie piva, konzervačnými činidlami do piva, pivovarníckym obilím ako hnojivom, farbivami a pigmentmi do piva; zhromažďovanie rôzneho tovaru (okrem dopravy), najmä
uvedeného tovaru pre tretie osoby umožňujúce
spotrebiteľom, aby si prezreli a zakúpili tovar
prostredníctvom katalógov, korešpondenčného
(zásielkového) predaja, prostredníctvom internetu, telešopingu alebo prostredníctvom iných komunikačných médií; prenájom predajných automatov; podpora predaja pre tretie osoby; marketing; marketingové štúdie; organizovanie výstav
na reklamné a obchodné účely; organizovanie reklamných a obchodných predvádzacích akcií na
propagáciu výrobkov a služieb; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; služby porovnávania cien; obchodná administratíva; kancelárske práce; administratívne spracovanie obchodných objednávok; kompilácia matematických alebo štatistických údajov; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov);
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; analýzy
nákladov; fakturácia; obchodné služby pri poskytovaní sponzorskej podpory televíznym programom (vyhľadávanie sponzorov); obchodné služby pri poskytovaní sponzorskej podpory televíznym reklamám (vyhľadávanie sponzorov); komerčné informačné kancelárie; reklamné agentúry; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 43 tohto zoznamu; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu
alebo verbálne.
43 - Služby barov; pivárenské služby; kaviarne;
reštaurácie (jedálne); bufety (rýchle občerstvenie); ketering, príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; samoobslužné reštaurácie; hotelierske služby; poskytovanie prechodného ubytovania; prenájom prenosných stavieb; prenájom
stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prevádzkovanie kempingov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS,
počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
(540) CORGOŇ Radler
(731) Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01
Hurbanovo, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2427-2013
20.12.2013
30, 35, 39
30 - Káva; kávové výťažky; náhradky kávy; kávové príchute; instantná káva; kakao; kakaové
nápoje; kávové nápoje; mliečne kakaové nápoje;
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mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; čokoládové nápoje; čaje; nápoje na báze čaju; prísady do nápojov, iné ako esencie.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.
(540)

(554) trojrozmerná známka
(591) bordová
(731) Safe Harbor, s.r.o., Novozámocká 104, 949 05
Nitra, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2428-2013
20.12.2013
30, 35, 39
30 - Káva; kávové výťažky; náhradky kávy; kávové príchute; instantná káva; kakao; kakaové
nápoje; kávové nápoje; mliečne kakaové nápoje;
mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; čokoládové nápoje; čaje; nápoje na báze čaju; prísady do nápojov, iné ako esencie.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.

(540)

(554) trojrozmerná známka
(591) slonová kosť
(731) Safe Harbor, s.r.o., Novozámocká 104, 949 05
Nitra, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;
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(220)
10 (511)
(511)
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2429-2013
20.12.2013
30, 31
30 - Výrobky z obilnín; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; cereálne tyčinky; tyčinky a pečivo obsahujúce obilniny, semená, vločky z obilnín
a semien, jadrá, sezam a iné zeleninové a ovocné
výrobky; pochutiny zo zrna; polotovary a hotové
zmesi na výrobu potravinárskych výrobkov na
báze obilnín, obilných vločiek a sezamu.
31 - Zmesi na prípravu potravinárskych výrobkov na báze semien, ovocia a zeleniny, zŕn, jadier ovocia a zeleniny a sezamu.

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

(540)

2444-2013
23.12.2013
16, 35, 39, 41
16 - Časopisy; grafické reprodukcie; kalendáre;
knihy; letáky; noviny; periodiká; plagáty; pretlač;
príručky; prospekty; ročenky; tlačené publikácie;
tlačoviny - formuláre, fotografie (tlačoviny); učebné
a vyučovacie pomôcky, okrem prístrojov; záložky do kníh.
35 - Inzertné, propagačné a reklamné služby;
prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu s výrobkami uvedenými v triede 16; sprostredkovanie obchodných služieb uvedených v triede 39
a 41 tohto zoznamu.
39 - Distribúcia kníh, novín a časopisov.
41 - Vydávanie novín, časopisov, kníh; reportérske služby; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania).

(540)
(591) čierna, zlatá
(731) CREDIN POLSKA Sp. Z o.o., ul. Czysta 6,
55-050 Sobótka, PL;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

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

2443-2013
23.12.2013
16, 35, 39, 41
16 - Časopisy; grafické reprodukcie; kalendáre;
knihy; letáky; noviny; periodiká; plagáty; pretlač;
príručky; prospekty; ročenky; tlačené publikácie;
tlačoviny - formuláre, fotografie (tlačoviny); učebné
a vyučovacie pomôcky, okrem prístrojov; záložky do kníh.
35 - Inzertné, propagačné a reklamné služby;
prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu s výrobkami uvedenými v triede 16; sprostredkovanie obchodných služieb uvedených v triede 39
a 41 tohto zoznamu.
39 - Distribúcia kníh, novín a časopisov.
41 - Vydávanie novín, časopisov, kníh; reportérske služby; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania).

(591) biela, čierna, modrá, oranžová, sivá
(731) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

2445-2013
23.12.2013
16, 35, 39, 41
16 - Časopisy; grafické reprodukcie; kalendáre;
knihy; letáky; noviny; periodiká; plagáty; pretlač;
príručky; prospekty; ročenky; tlačené publikácie;
tlačoviny – formuláre, fotografie (tlačoviny); učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; záložky do kníh.
35 - Inzertné, propagačné a reklamné služby;
prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu s výrobkami uvedenými v triede 16; sprostredkovanie obchodných služieb uvedených v triede 39
a 41 tohto zoznamu.
39 - Distribúcia kníh, novín a časopisov.
41 - Vydávanie novín, časopisov, kníh; reportérske služby; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania).

(540)

(591) biela, čierna, modrá, sivá, zelená
(731) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(591) biela, čierna, hnedá, modrá, sivá
(731) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

2446-2013
23.12.2013
16, 35, 39, 41
16 - Časopisy; grafické reprodukcie; kalendáre;
knihy; letáky; noviny; periodiká; plagáty; pretlač;
príručky; prospekty; ročenky; tlačené publikácie;
tlačoviny – formuláre, fotografie (tlačoviny); učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; záložky do kníh.
35 - Inzertné, propagačné a reklamné služby;
prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu s výrobkami uvedenými v triede 16; sprostredkovanie obchodných služieb uvedených v triede 39
a 41 tohto zoznamu.
39 - Distribúcia kníh, novín a časopisov.
41 - Vydávanie novín, časopisov, kníh; reportérske služby; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania).

(540)

(591) biela, čierna, modrá, svetlo modrá, sivá
(731) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2447-2013
23.12.2013
16, 35, 39, 41
16 - Časopisy; grafické reprodukcie; kalendáre;
knihy; letáky; noviny; periodiká; plagáty; pretlač;
príručky; prospekty; ročenky; tlačené publikácie;
tlačoviny – formuláre, fotografie (tlačoviny); učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; záložky do kníh.
35 - Inzertné, propagačné a reklamné služby;
prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu s výrobkami uvedenými v triede 16; sprostredkovanie obchodných služieb uvedených v triede 39
a 41 tohto zoznamu.
39 - Distribúcia kníh, novín a časopisov.
41 - Vydávanie novín, časopisov, kníh; reportérske služby; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania).

(540)

(591) biela, čierna, modrá, sivá, žltá
(731) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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2457-2013
20.12.2013
32, 33, 35, 43
32 - Pivo; pivná mladinka; sladové pivo; zázvorové pivo; pivá s príchuťou, najmä s ovocnou
príchuťou; miešané nápoje z piva; pivové koktaily; citronády s príchuťou a/alebo s obsahom piva;
ovocné šťavy; ovocné limonády s príchuťou a/alebo s obsahom piva; výťažky z chmeľu na výrobu
piva; kvas (nealkoholický nápoj); nealkoholické
nápoje s príchuťou a/alebo s obsahom piva; nealkoholické pivo; nízkoalkoholické pivo; energetické nealkoholické nápoje s príchuťou a/alebo
s obsahom piva; sirupy a iné prípravky na výrobu
nápojov s príchuťou a/alebo s obsahom piva; nealkoholické džúsy a šťavy s príchuťou a/alebo
s obsahom piva; nealkoholické výťažky z ovocia
s príchuťou a/alebo s obsahom piva; koktail nealkoholický s príchuťou a/alebo s obsahom piva;
stolové vody s príchuťou a/alebo s obsahom piva; minerálne vody a sýtené vody ako nápoje
s príchuťou a/alebo s obsahom piva.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, ale
s príchuťou piva a limonády; alkoholické nápoje
s pivom; alkoholické koktaily s príchuťou piva
a limonády; alkoholické koktaily s pivom; alkoholové extrakty s príchuťou piva a limonády;
destilované nápoje s príchuťou piva a limonády;
digestíva s príchuťou piva a limonády; likéry
a pálenky s príchuťou piva a limonády; liehoviny
s príchuťou piva a limonády; alkoholické ovocné
mušty s príchuťou piva a limonády; víno s príchuťou piva a limonády; alkoholické mušty s príchuťou piva a limonády; liehové esencie s príchuťou piva a limonády; alkoholické výťažky
z ovocia s príchuťou piva a limonády.
35 - Reklama; reklamné služby; on-line reklama
na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie
a aktualizovanie reklamných alebo náborových
materiálov; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); rozširovanie vzoriek tovarov na reklamné účely; marketing; maloobchodné a veľkoobchodné služby
s pivom, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi a s tovarom uvedeným v triedach 32 a 33
tohto zoznamu; maloobchodná a veľkoobchodná
činnosť s pivom, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, miešanými nápojmi, potravinami;
maloobchodné a veľkoobchodné služby so sladom, sladom na výrobu piva a liehovín, polotovarmi na výrobu piva, sladom pre zvieratá, naklíčeným sladom, nespracovanými sladovými obilninami, sladovým jačmeňom, zvyškami sladových
látok používanými ako krmivo pre zvieratá, pivným
jačmeňom na varenie piva, chmeľovými šiškami,
chmeľovými granulami, chmeľom, múkou so zníženým obsahom bielkovín používanou pri výrobe
piva, pivným octom, chemikáliami používanými
pri varení piva, činidlami na čírenie piva, enzýmami pre pivovarnícky priemysel, plesňovými enzýmami na varenie piva, konzervačnými činidlami do piva, pivovarníckym obilím ako hnojivom,
farbivami a pigmentmi do piva; zhromažďovanie
rôzneho tovaru (okrem dopravy), najmä uvedeného tovaru pre tretie osoby umožňujúce spotrebiteľom, aby si prezreli a zakúpili tovar prostredníctvom katalógov, korešpondenčného (zásielkového) predaja, prostredníctvom internetu, telešo-
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pingu alebo prostredníctvom iných komunikačných médií; prenájom predajných automatov;
podpora predaja pre tretie osoby; marketing;
marketingové štúdie; organizovanie výstav na
reklamné a obchodné účely; organizovanie reklamných a obchodných predvádzacích akcií na
propagáciu výrobkov a služieb; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; služby porovnávania cien; obchodná administratíva; kancelárske práce; administratívne spracovanie obchodných objednávok; kompilácia matematických alebo štatistických údajov; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov);
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; analýzy
nákladov; fakturácia; obchodné služby pri poskytovaní sponzorskej podpory televíznym programom (vyhľadávanie sponzorov); obchodné služby pri poskytovaní sponzorskej podpory televíznym reklamám (vyhľadávanie sponzorov); komerčné informačné kancelárie; reklamné agentúry; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 43 tohto zoznamu; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu
alebo verbálne.
43 - Služby barov; pivárenské služby; kaviarne;
reštaurácie (jedálne); bufety (rýchle občerstvenie); ketering, príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; samoobslužné reštaurácie; hotelierske služby; poskytovanie prechodného ubytovania; prenájom prenosných stavieb; prenájom
stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prevádzkovanie kempingov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS,
počítačových sietí a internetu alebo verbálne.

(540) KELT Radler
(731) Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01
Hurbanovo, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2467-2013
27.12.2013
32, 33
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou piva).

(540)

(591) odtiene modrej, odtiene žltej, červená, čierna, biela
(731) Schweppes International Limited, 7 Albemarle
Street, London W1S 4HQ, GB;
(740) FAJNOR IP, s.r.o., Bratislava, SK;

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

5227-2013
4.4.2013
5, 29, 35
5 - Potravinové doplnky (prípravky na zvláštnu
výživu) patriace do tejto triedy, napr. diétne a dietetické prípravky, diétne potraviny, bielkovinové a vitamínové prípravky a potraviny; proteínové koncentráty ako výživné prídavky k potravinám; dietetické prípravky na denné doplnenie stravy, všetko na lekárske účely, chemické výrobky
pre farmáciu, hygienu a lekárstvo, liečivá, drogy,
farmaceutické prípravky, diagnostické prípravky,
dietetické výrobky, posilňujúce prípravky, liečebná kozmetika, liečivé byliny, bylinkové čaje na
lekárske použitie, doplnky výživy na lekárske
účely, organoterapeutické prípravky; diétne a nutričné prípravky na lekárske účely; výťažky z liečivých bylín a kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných
výťažkov; potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo minerálmi, alebo stopovými prvkami na lekárske účely; vitamínové prípravky; vitamíny a multivitamínové preparáty; minerály
a multiminerálové preparáty; liečivé byliny; cukrovinky alebo pastilky, alebo tabletky, alebo tobolky, alebo kapsuly, alebo žuvačky s liečivými
prísadami; dietetické látky upravené na lekárske
účely; minerálne vody a dietetické nápoje upravené na lekárske účely; diétne potraviny upravené na lekárske účely; výživové doplnky na lekárske účely; bielkovinové prípravky alebo potrava
na lekárske účely; chemické prípravky na lekárske účely; liečivé oleje; oleje na lekárske účely;
tuky na lekárske účely; vitamínová a minerálna
výživa vo forme koncentrátov; proteínové koncentráty ako výživové prídavky k potravinám;
potravinové doplnky s liečebnými účinkami; potravinové doplnky nie na lekárske účely (zaradené v tejto triede) a prevažne obsahujúce látky živočíšneho pôvodu patriace do tejto triedy, najmä
proteínové výrobky a prípravky pre ľudskú potrebu; proteínové výživové doplnky; potravinové
doplnky výživy športovcov alebo osôb s vysokým energetickým výdajom; výživové doplnky
obsahujúce jedlú želatínu; výživové doplnky stravy, zložené hlavne z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo stopových prvkov, alebo cukru.
29 - Jedlá želatína; tuky jedlé; oleje jedlé; extrakty z chalúh ako výživa; mlieko; mliečne výrobky;
jogurty; konzervované, sušené, varené alebo nakladané ovocie alebo zelenina; polievky; vývary;
bujóny; mliečne výrobky s vysokým obsahom
proteínov.
35 - Obchodné poradenstvo; podnikateľské poradenstvo; poskytovanie obchodných informácií;
poskytovanie podnikateľských informácií; administratívne spracovanie obchodných objednávok,
reklamné agentúry, pomoc pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov; poradenstvo
pri vedení podnikov; posudzovanie efektívnosti
v obchodnej činnosti; prieskum trhu; prieskum
verejnej mienky; obchodný prieskum; podnikateľský prieskum; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); marketingové štúdie; reklamná a propagačná činnosť; personálne poradenstvo; obchodný manažment; or-
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ganizovanie 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, rozhlasová a televízna
reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, obchodná pomoc pri prieskume trhu,
obchodná pomoc pri franšízingu, marketing, nábor zamestnancov, personálne poradenstvo, zbieranie údajov do počítačovej databázy, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, podpora predaja pre tretie osoby, predvádzanie tovaru, obchodné rady a informácie
spotrebiteľom, prenájom reklamných plôch, rozširovanie reklamných oznamov, uverejňovanie reklamných textov, rozširovanie vzoriek tovarov,
obchodný manažment v oblasti umenia, zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); veľkoobchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť v obchode
s tovarmi uvedenými v triedach 5 a 29 tohto zoznamu.

a systematizácia informácií v počítačových databázach; automatizované spracovanie dát; komerčné informačné kancelárie; organizovanie výstav
na komerčné alebo reklamné účely; podpora predaja (pre tretie osoby); prieskum trhu; analýzy veľkoobchodných cien; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); tvorba reklamy; reklamné služby
prostredníctvom databáz; prenájom reklamných
plôch; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; kancelárie zaoberajúce sa dovozom
alebo vývozom; sprostredkova teľne práce; vyhľadávanie sponzorov; kancelárske a sekretárske
služby pre podniky; odkazovacie telefónne služby pre neprítomných predplatiteľov; telefonické
marketingové služby (okrem predaja).
36 - Daňové oceňovanie a odhady; poradenstvo
v oblasti splácania dlhov; kancelárie zaoberajúce
sa inkasovaním pohľadávok; pôžičky (finančné
úvery); sprostredkovanie (maklérstvo); správcovstvo; finančné analýzy a konzultácie; burzové
maklérstvo; konzervatívne fondy; faktoring; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti);
finančné služby; finančný manažment; poradenstvo na investovanie kapitálu; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok
a záväzkov); konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné služby v oblasti likvidácie podnikov; finančný lízing; prenájom nehnuteľností;
správa majetku a nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; prenájom kancelárskych priestorov; sprostredkovanie na burze
cenných papierov.
42 - Inštalácia počítačových programov; návrhy
počítačových systémov; aktualizovanie počítačových programov; analýzy počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; údržba počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja hardvéru; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); tvorba a udržiavanie webových
stránok pre zákazníkov; tvorba softvéru; vedecký
výskum; diaľkové monitorovanie počítačových
systémov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); poskytovanie internetových
vyhľadávačov; prenájom počítačov; prenájom počítačového softvéru; prenájom webových serverov; štúdie technických projektov, projektová činnosť; prenájom diskového priestoru serverov.

(540) NaturSLIM
(731) WESTPOINT HOUSE LTD, 44A Brookfield
Gardens R/O, West Kirby, CH48 4EL, GB;
(740) HMG & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5284-2013
26.4.2013
35, 36, 42
35 - Účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; fakturácia; obchodné alebo podnikové audity (revízia
účtov); príprava miezd a výplatných listín; administratívne spracovanie obchodných objednávok;
zostavovanie výpisov z účtov; manažment účtovných nákladov; obchodné poradenstvo v oblasti
účtovníctva; obchodná pomoc pri zakladaní podnikov; vedenie záznamov obchodných spoločností pre tretie osoby; služby outsourcingu; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; obchodné
odhady; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; sprostredkovanie obchodu s tovarom;
správa zahraničných obchodných záležitostí; správa obchodných záležitostí franšíz; odborné posudky efektívnosti podnikov; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; poradenské služby v oblasti zahraničného
obchodu; štatistické kompilácie; analýzy nákladov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; poradenské služby v oblasti elektronického spracovania dát; prenájom
kancelárskych strojov a zariadení; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; marketingové
poradenstvo; ekonomické predpovede; obchodná
správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; konzultačné služby v oblasti obchodných akvizícií; zbieranie údajov do počítačových databáz; správa počítačových súborov; zostavovanie
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(540) Trustee Company Services
(731) Trustee Company Services, a.s., Mostová 2, 811 02
Bratislava, SK;
(740) Roskošová Eva, JUDr., Senec, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)

5290-2013
26.4.2013
499291
30.10.2012
CZ
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10 (511) 1, 2, 17, 19, 37
(511) 1 - Chemické výrobky určené pre priemysel a na
použitie v stavebníctve; lepidlá, spojivá, tmely
a silikóny patriace do tejto triedy; lepidlá pre
priemysel a stavebníctvo.
2 - Farby, nátery, laky; značkovacie farby; spojovacie základné nátery; spojivá do farieb; penetračné nátery; impregnačné nátery (s výnimkou
chemikálií); technické spreje patriace do tejto triedy.
17 - Izolačné nátery; hydroizolačné nátery; izolačné omietky; hydroizolačné hmoty a materiály;
izolačné hmoty a materiály; asfaltové hydroizolácie; izolačné tmely a stierky; tesniace tmely na
báze polyuretánov, akrylátu a silikónu; tesniace
materiály na báze asfaltu, smoly a bitúmenu.
19 - Asfalty, bitúmeny a živice; nekovové stavebné materiály; nekovové spojovacie materiály patriace do tejto triedy; stavebné plastové profily;
bitúmenové pásy; bitúmenové nátery.
37 - Výstavba stavieb, stavebné úpravy stavieb,
demolácia stavieb; stavebná činnosť; poradenská
činnosť v stavebníctve.
(540)

(731) GastroNet a.s., Liptovská 21, 821 09 Bratislava,
SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

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

5300-2013
2.5.2013
29, 30
29 - Jogurt, kefír, maslo, margarín, mliečne nápoje, mliečne výrobky, mlieko, kyslé mlieko, smotana, srvátka, syridlo, šľahačka.
30 - Múka a prípravky vyrobené z obilnín, chlieb,
pečivo a cukrovinky, zmrzliny, ľad, med, kvasnice, kypriaci prášok, soľ, horčica, kečup, majonéza, ocot, korenie, omáčky ako chuťové prísady,
ochucovadlá a chuťové prísady, biele pečivo, jemné pečivo, sušienky, strúhanka, koláče, ryža, pizza, omáčky na pizzu, plnená pizza s posypom,
cesto na pizzu, cestoviny a plnené cestoviny, šalátové dresingy, pizza a prísady spojené s výrobou pizze, cestoviny, hotové jedlá z uvedených
surovín, cukrovinky, káva, čaj, kakaové a čokoládové nápoje, dezerty, cukor, tapioka, kávové náhradky, cereálne potraviny, sirup z melasy, prášky do pečiva, droždie, lístkové cesto, múčne jedlá, výrobky z múky, pirohy, sendviče, sucháre.

(540)

(591) biela, čierna, červená, žltá
(731) Road technologies s.r.o., Ježnická 1740/80, 794 01
Krnov - Pod Bezručovým vrchem, CZ;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;

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

5299-2013
2.5.2013
29, 30
29 - Jogurt, kefír, maslo, margarín, mliečne nápoje, mliečne výrobky, mlieko, kyslé mlieko, smotana, srvátka, syridlo, šľahačka.
30 - Múka a prípravky vyrobené z obilnín, chlieb,
pečivo a cukrovinky, zmrzliny, ľad, med, kvasnice, kypriaci prášok, soľ, horčica, kečup, majonéza, ocot, korenie, omáčky ako chuťové prísady,
ochucovadlá a chuťové prísady, biele pečivo, jemné pečivo, sušienky, strúhanka, koláče, ryža, pizza,
omáčky na pizzu, plnená pizza s posypom, cesto
na pizzu, cestoviny a plnené cestoviny, šalátové
dresingy, pizza a prísady spojené s výrobou pizze, cestoviny, hotové jedlá z uvedených surovín,
cukrovinky, káva, čaj, kakaové a čokoládové nápoje, dezerty, cukor, tapioka, kávové náhradky, cereálne potraviny, sirup z melasy, prášky do pečiva, droždie, lístkové cesto, múčne jedlá, výrobky
z múky, pirohy, sendviče, sucháre.

(540)

(591) čierna, biela, oranžová

(591) čierna, biela, zelená
(731) GastroNet a.s., Liptovská 21, 821 09 Bratislava,
SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

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

5301-2013
2.5.2013
29, 30
29 - Jogurt, kefír, maslo, margarín, mliečne nápoje, mliečne výrobky, mlieko, kyslé mlieko, smotana, srvátka, syridlo, šľahačka.
30 - Múka a prípravky vyrobené z obilnín, chlieb,
pečivo a cukrovinky, zmrzliny, ľad, med, kvasnice, kypriaci prášok, soľ, horčica, kečup, majonéza, ocot, korenie, omáčky ako chuťové prísady,
ochucovadlá a chuťové prísady, biele pečivo, jemné pečivo, sušienky, strúhanka, koláče, ryža, pizza,
omáčky na pizzu, plnená pizza s posypom, cesto
na pizzu, cestoviny a plnené cestoviny, šalátové
dressingy, pizza a prísady spojené s výrobou pizze, cestoviny, hotové jedlá z uvedených surovín,
cukrovinky, káva, čaj, kakaové a čokoládové nápoje, dezerty, cukor, tapioka, kávové náhradky,
cereálne potraviny, sirup z melasy, prášky do pečiva, droždie, lístkové cesto, múčne jedlá, výrobky z múky, pirohy, sendviče, sucháre.
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kovú ústredňu (PBX); počítačový softvér umožňujúci prenos správ a okamžitých správ prostredníctvom internetu; počítačový softvér na prenos
SMS a MMS správ.
38 - Poskytovanie hlasovej komunikácie cez internetový protokol (VOIP); hlasové komunikačné
služby cez internetový protokol (VOIP) a privátnu pobočkovú ústredňu (PBX); internetové telefónne a videokonferenčné služby; služby v oblasti prenosu správ a okamžitých správ prostredníctvom internetu; služba jednoduchých správ (SMS)
a služba multimediálnych správ (MMS) cez počítačovú sieť.
42 - Služby na návrh, vývoj, inštaláciu, aktualizáciu, údržbu a poskytovanie počítačového softvéru na umožnenie hlasovej komunikácie cez internetový protokol (VOIP) cez počítačovú sieť;
poskytovanie on-line počítačového softvéru na
umožnenie hlasovej komunikácie cez internetový
protokol (VOIP) a privátnu pobočkovú ústredňu
(PBX); poskytovanie on-line softvéru na stiahnutie tretími osobami umožňujúce predplatiteľom
využitie hlasových komunikačných služieb cez
internetový protokol (VOIP); návrh, vývoj, inštalácia, aktualizácia, údržba a poskytovanie počítačového softvéru na použitie v hlasových komunikačných aplikáciách cez internetový protokol;
návrh, vývoj, inštalácia, aktualizácia, údržba a poskytovanie počítačového softvéru pre služby v oblasti prenosu a okamžitého prenosu správ vrátane
prenosu videa prostredníctvom internetu; navrhovanie, vývoj, inštalácia, aktualizovanie a údržba počítačového softvéru na prenos správ a okamžitých správ.

(540)

(591) čierna, biela, hnedá
(731) GastroNet a.s., Liptovská 21, 821 09 Bratislava,
SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5390-2013
4.6.2013
9, 38, 42
9 - Počítačový softvér pre hlas cez internetový
protokol (VOIP); počítačový softvér pre hlas cez
internetový protokol (VOIP) a privátnu pobočkovú ústredňu (PBX); počítačový softvér umožňujúci prenos správ a okamžitých správ prostredníctvom internetu; počítačový softvér na prenos
SMS a MMS správ.
38 - Poskytovanie hlasovej komunikácie cez internetový protokol (VOIP); hlasové komunikačné
služby cez internetový protokol (VOIP) a privátnu pobočkovú ústredňu (PBX); internetové telefónne a videokonferenčné služby; služby v oblasti prenosu správ a okamžitých správ prostredníctvom internetu; služba jednoduchých správ (SMS)
a služba multimediálnych správ (MMS) cez počítačovú sieť.
42 - Služby na návrh, vývoj, inštaláciu, aktualizáciu, údržbu a poskytovanie počítačového softvéru na umožnenie hlasovej komunikácie cez internetový protokol (VOIP) cez počítačovú sieť;
poskytovanie on-line počítačového softvéru na
umožnenie hlasovej komunikácie cez internetový
protokol (VOIP) a privátnu pobočkovú ústredňu
(PBX); poskytovanie on-line softvéru na stiahnutie tretími osobami umožňujúce predplatiteľom
využitie hlasových komunikačných služieb cez
internetový protokol (VOIP); návrh, vývoj, inštalácia, aktualizácia, údržba a poskytovanie počítačového softvéru na použitie v hlasových komunikačných aplikáciách cez internetový protokol;
návrh, vývoj, inštalácia, aktualizácia, údržba a poskytovanie počítačového softvéru pre služby v oblasti prenosu a okamžitého prenosu správ vrátane
prenosu videa prostredníctvom internetu; navrhovanie, vývoj, inštalácia, aktualizovanie a údržba počítačového softvéru na prenos správ a okamžitých správ.

(540) SKYPE
(731) Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, US;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5391-2013
4.6.2013
9, 38, 42
9 - Počítačový softvér pre hlas cez internetový
protokol (VOIP); počítačový softvér pre hlas cez
internetový protokol (VOIP) a privátnu poboč-
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(540)

(731) Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, US;
(740) inventa patentová a známková kancelária, Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5528-2013
28.8.2013
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22
2 - Farby; laky; fermeže; antikorózne prípravky;
konzervačné prípravky na drevo; základné náterové laky (laky a farby); rozpúšťadlá na riedenie
farieb; sikatívy na vysúšanie farieb; prírodná živica na riedenie.
3 - Čistiace prípravky; leštidlá; odmasťovacie prípravky; brúsne prípravky; mydlá; pasty na umývanie rúk.
4 - Priemyselné oleje a tuky; oleje do obrábacích
strojov; mazivá.
6 - Kovový stavebný materiál; kovové prenosné
stavebné konštrukcie; kovové káble a drôty okrem elektrických; železiarsky tovar z kovu a drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry; kovové rúčky na náradie; kovové debny na náradie;
kovové nádoby na skladovanie náradia; kovové
a hliníkové rebríky; kovové podpery pre rebríky;
kovové čeľuste zveráka.
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7 - Stroje a strojové zariadenia na spracovanie
alebo úpravu materiálov a na použitie vo výrobe;
motory s výnimkou motorov pozemných vozidiel; ručné nástroje a náradie na iný než ručný
pohon; nástroje (časti strojov); nosiče nástrojov
(časti strojov); adaptéry pre nástroje (časti strojov); adaptéry na vsadené doštičky (časti strojov); adaptéry pre obrábacie stroje; hroty pre nástroje (časti strojov); vrtáky pre rotačné motorové
náradie (časti strojov); vŕtacie stroje; sústruhy
(obrábacie stroje); rotačné platne pre obrábacie
stroje; elektrické prístroje na brúsenie nástrojov;
elektrické kefy na čistenie okien (stroje); elektrické upevňovacie nástroje; pilníky (elektricky
poháňané náradie); frézy (obrábacie stroje); vodiace rámy pre obrábacie stroje; plynové horáky
(nástroje); frézy na závitky (obrábacie stroje);
rúčky (časti obrábacích strojov); hydraulické mechanické náradie; matrice na obrábacie stroje; zariadenia na rezanie kruhových dier (stroje); rotačné hroty pre nástroje (časti strojov); brúsne
nástroje (časti strojov); brúsky (obrábacie stroje);
rezacie vložky pre obrábacie stroje; rezače na obrábacie stroje; upínacie zariadenia používané na
obrábacích strojoch; razidlá pre obrábacie stroje;
vŕtačky do kameňa (obrábacie stroje); upevňovacie nástroje; vložky do nástrojov pre obrábacie
stroje; držiaky na obrábacie stroje; obrábacie stroje; zariadenia na odstraňovanie farieb (obrábacie
stroje); striekacie pištole na nanášanie farieb (stroje); zariadenia na miešanie farieb (stroje); kompresory; elektrické stroje a prístroje na čistenie
potrubia; vysokotlakové čistiace stroje; píly (stroje); dúchadlá, výtlačné ventilátory; elektrické stroje a prístroje na čistenie; kotúčové píly (stroje);
listy kotúčových píl (stroje); prenosné pneumatické nástroje; odlievacie stroje na kovy; bagrovacie rýpadlá (stroje); lopatky turbín (časti strojov); vibračné nohy (stroje); hobľovačky; čepele
na hobľovačky (časti strojov); kľukové hriadele.
8 - Ručné nástroje a náradie (na ručný pohon);
nástroje na odizolovanie drôtov (ručné nástroje);
orezávačky (ručné nástroje); vŕtačky na ručný
pohon; vŕtacie zariadenia na ručný pohon; upínacie hlavy vrtákov (ručné nástroje); rohatky so západkou (ručné nástroje); nástavce ručných vrtákov; ručné frézy; závitníky (ručné nástroje); rezače závitov; prístroje na krájanie (ručné náradie); mlaty, kyje; hrable (ručné náradie); česáky
(ručné nástroje); duté dláta (ručné nástroje); plečky (ručné náradie); rybárske lanká (ručné nástroje); lyžice; dierovače (ručné nástroje); dláta, rydlá; nitovacie kladivá (ručné nástroje); barany,
ubíjačky (ručné nástroje); štepárske nástroje; čakany; ručné pištole na vtláčanie tmelu; šidlá; rašple (ručné nástroje); vyorávače (ručné nástroje);
rezačky rúrok (ručné nástroje); kliešte na rezanie
rúr; pílky (ručné náradie); držiaky na pílky; škrabky (ručné nástroje); kyjanice; murárske kladivá
(hranaté s dlhou násadou); brúsne kotúče; nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie);
kľúče na matice (ručné nástroje); vyťahovače
skrutiek; špachtle, stierky (ručné náradie); rozpínačky (ručné náradia); kladivá na drvenie kameňa; kuričské náradie; nože na konské kopytá; tĺčiky (ručné nástroje); kliešte; ručné pištole na vytláčanie tesniacich a tmeliacich materiálov; hroty,
špice, ostrie (časti ručných nástrojov a náradia);

nadstavce na závitníky; páčidlá na poklopy; dlabacie sekery; vypaľovacie želiezka (značkovače);
vrtáky; kliny; ručné nástroje na vŕtanie a brúsenie; nitovačky (ručné nástroje); ručné nástroje na
opletanie; nožnice (ručné náradie); ručné nástroje
na ostrenie; šmirgľové pilníky; zveráky; napínadlá na kovové drôty a pásky (ručné nástroje); ručné rozprašovače insekticídov; opasky na nosenie
náradia; ocieľky na brúsenie; držiaky na osličky;
záhradné náradie na ručný pohon; pílové listy
(časti ručných nástrojov); nástroje na rezanie kobercov (ručné náradie).
9 - Geodetické a optické prístroje a nástroje; prístroje a nástroje na meranie a váženie; signalizačné a kontrolné prístroje a nástroje; prístroje
a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu,
akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; hasiace prístroje; ochranné odevy na
prevenciu proti úrazu; kombinézy (obleky) na
ochranu pred úrazmi; ochranné prilby; dýchacie
prístroje (respirátory) s výnimkou respirátorov na
umelé dýchanie; ochranné rukavice; topánky a galoše na ochranu pred úrazmi; ochranné okuliare;
zásuvky (elektrické kontakty); kryty na elektrické zásuvky; svetelné vypínače; blikajúce svetlá
(svetelné signály).
10 - Chrániče sluchu; štuple do uší; chrániče uší.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, varenie, chladenie a sušenie, vetranie,
rozvod vody a sanitárne zariadenia; odvlhčovače.
12 - Vozíky na náradie; transportné vozíky (iné
ako elektrické).
16 - Lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; maliarske štetce; plastové obaly, ktoré
nie sú zahrnuté v iných triedach; maliarske štetce
na nanášanie farieb; maliarske valčeky na nanášanie farieb.
17 - Tesniace, výplňové a izolačné materiály; nekovové hadice; lepiace pásky na zabezpečovanie
podlahových krytín pred posúvaním; elektrické
izolačné pásky; lepiace pásky na technické účely;
lepiace pásky na koberce; pásky na utesňovanie
závitov potrubí; pásky na vypĺňanie medzier;
škárovacie tmely; plastové fólie (polotovary).
18 - Kožené tašky na náradie (prázdne).
20 - Nábytok; nekovové skrine na náradie (prázdne); nekovové debny na náradie (prázdne); plastové regále na náradie (prázdne); nástenné nekovové regály na náradie; nekovové rúčky na náradie; plastové vložky pre debny s náradím; nekovové nádoby na skladovanie náradia (prázdne);
nekovové schodíky; nekovové rebríky; nekovové
prenosné schody; tapetovacie stoly; nekovové
svorky na zväzovanie káblov; nekovové kolieska; nekovové nádoby na skladovanie (okrem nádob pre domácnosť a nádob na kuchynské použitie).
21 - Kefy a štetce (okrem maliarskych); materiály na výrobu kief; čistiace potreby; oceľová vlna
a drôtenky; nádoby na použitie v domácnosti.
22 - Laná; špagáty; siete; stany; celtovina.
(540)
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(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstrasse 35, 74172 Neckarsulm, DE;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

5588-2013
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, publiká-
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cií, 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 (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.
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nych a audiovizuálnych programov; nahrávanie
zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov
na nosiče údajov; organizovanie spoločenských
a kultúrnych podujatí; koncertné služby; živé vystúpenia; vydávanie audio- a/alebo audiovizuálnych záznamov a umeleckých diel v oblasti hudby na všetkých druhoch nosičov.

(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)

5601-2013
12.11.2013
9, 14, 16, 25, 26, 32, 33, 35, 38, 41
9 - Prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu
zvuku a obrazu; magnetické nosiče údajov; záznamové disky; kompaktné disky; disky DVD
a ostatné nosiče digitálnych záznamov; gramofónové platne; diapozitívy; exponované filmy; nosiče záznamov s nahranými audio a/alebo audiovizuálnymi programami; nahrané optické disky;
audiovizuálne diela zaznamenané v digitálnej
podobe; hudobné diela zaznamenané na nosičoch
údajov; informácie, dáta, databázy a iné informačné produkty zaznamenané na nosičoch údajov a v elektronických, dátových, informačných,
počítačových a komunikačných sieťach; multimediálne softvérové aplikácie (sťahovateľné).
14 - Bižutéria; šperky; náušnice; náramky (šperky); prívesky (šperky); retiazky (šperky); prstene
(šperky); piercingy (šperky); odznaky z drahých
kovov.
16 - Tlačoviny; prospekty; katalógy; buklety;
knihy; časopisy (periodiká); fotografie; plagáty;
kalendáre; samolepky (papiernické výrobky); obtlačky; podpisové karty (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); papierové tašky na balenie; umelecké, ozdobné a propagačné predmety
z papiera patriace do triedy 16.
25 - Oblečenie; obuv; pokrývky hlavy; šály; rukavice.
26 - Odznaky na odevy s výnimkou odznakov
z drahých kovov.
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 (okrem piva).
35 - Reklama; poskytovanie komerčných alebo
reklamných informácií; poskytovanie komerčných alebo reklamných informačných produktov;
poskytovanie komerčných multimediálnych informácií; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu.
38 - Šírenie audio- alebo audiovizuálnych diel
prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, najmä internetu.
41 - Agentúrna činnosť v oblasti kultúry; organizovanie a usporadúvanie koncertov, umeleckých
súťaží a iných hudobných vystúpení; organizovanie kultúrnych podujatí; výchovné a zábavné
služby; tvorba umeleckých programov; tvorba
audiovizuálnych programov; tvorba hudobných
diel; tvorba audiovizuálnych diel; tvorba televíz-

(540) TUBLATANKA
(731) Ďurinda Martin, Hradská 144, 821 07 Bratislava,
SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5623-2013
20.11.2013
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 (papiernicky 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, te-
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letexu, 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; 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
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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) Zlaté manželky
(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)

5626-2013
21.11.2013
29, 30, 32
29 - Mäso; ryby s výnimkou živých; hydina, nie
živá; divina; mäsové výťažky; konzervované,
mrazené, sušené, varené, zavarené ovocie a zelenina; želé; džemy; kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky; strukoviny s výnimkou čerstvých; bujóny a vývary všetkých
druhov, gélové bujóny; polievky, instantné polievky; zmesi v prášku a v paste na prípravu hotových jedál a štiav k mäsu pripravených na základe živočíšnych surovín (mäsové a mliečne suroviny, vajcia) a ich zmesí; prísady do polievok –
granulované zmesi a závarky na mäsovom základe; mäsové polotovary; mäsové guľôčky; výrobky z rýb; instantná zemiaková kaša v prášku.
30 - Káva; čaj; kakao; kávové náhradky; ryža;
tapioka a ságo; múka a prípravky z obilnín; chlieb;
pečivo; cukrovinky; zmrzlina; cukor; med; melasa; kvasnice; prášok do pečiva; soľ; horčica; ocot;
ľad na osvieženie; korenie, koreniace zmesi, zmesi korenia a bylín; sezamové semienka; knedle
v prášku; múčniky v prášku; pudingy v prášku;
zmes na cukrové polevy; instantná obilninová
kaša; mliečna ryža; tekuté koreniace prípravky;
čili omáčky; sójové omáčky; marinády, zálievky,
tekuté ochucovadlá; studené omáčky na báze výrobkov v tejto triede; kuskus; cestoviny; tortelliny; škrob ako potrava; omáčky na báze výrobkov
v tejto triede; chuťové prísady; sladké dezertné omáčky – toppingy; cukrárske výrobky; zmesi
v prášku a v paste na prípravu hotových jedál,
omáčok a štiav k mäsu pripravených predovšetkým na základe rastlinných surovín (predovšetkým zeleniny, múky, obilnín, strukovín, korenia
a bylín) a ich zmesí; prísady do polievok – granulované zmesi a závarky na rastlinnom základe
(zmes múky, strúhanky, zeleniny a korenia); krutóny (kúsky osmaženého chleba alebo žemle);
zlepšujúce a prídavné látky na kuchynské použitie (zahusťovadlá, arómy).
32 - Pivá; minerálne vody; šumivé nápoje a iné
nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; nápoje
v prášku.

(540)

(591) zelená, žltá, biela
(731) Vitana a.s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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5640-2013
29.11.2013
18, 24, 25
18 - Aktovky, aktovky (kožený tovar), sieťové
nákupné tašky, nákupné tašky, usne (surovina
alebo polotovar), kožené ozdoby na nábytok,
kufre, lodné kufre, kožené remienky, kožušinové
pokrývky, kožené alebo kožou potiahnuté škatule, dáždniky, peňaženky, držiaky na kufre, rúčky
na dáždniky, rukoväte vychádzkových palíc, batohy, diplomatické kufríky, kožušiny, aktovky
(školské), kožené škatule na klobúky, šatky na
nosenie dojčiat, vaky na nosenie dojčiat, tašky na
kolieskach, kabelkové rámy, kabelky, kufríky,
kožené kufre a kufre potiahnuté kožou, náprsné
tašky, moleskin (imitácia kože), imitácie kože,
torby, kufrík na toaletné potreby, cestovné obaly
na odevy, športové tašky, plážové tašky, kožené
vrecká a tašky na balenie, tašky, kožené cestovné
tašky, cestovné kufre, kožené náramenné pásy.
24 - Posteľná bielizeň, lôžkoviny (bielizeň), posteľné pokrývky a prikrývky, posteľné pokrývky
z papiera, látky s imitáciou kože, závesy na dvere, tkaniny na bielizeň, stolové behúne, stolová
bielizeň, barchet, zamat, textílie na podšívky do
topánok, textilné podšívky, textilné etikety, damask (tkaniny), obliečky na podušky, vyšívacie
plátna s predkresleným vzorom, tkaniny na vyšívanie s predkresleným vzorom, čalúnnické espartové tkaniny, flanel (tkaniny), textilné slučky na
záclony a závesy, závesy (textilné alebo plastové), gáza (tkaniny), drožet (tkanina s pretkávaným vzorom), bytový textil, ramia (textília), poťahy na poklopy záchodov, záclony, džersej (pleteniny), textilné klobúkové podšívky, mušelín,
kartún, konopné tkaniny, konopné plátno, textilné obrúsky na odstraňovanie líčidiel, pleteniny
(látky), krep (textília), ľanové tkaniny, plachty,
obliečky na matrace, povlaky na matrace (posteľná bielizeň), plátenná bielizeň, umelý hodváb
(textília), netkané textílie, plsť, moleskin (textília), bavlnené textílie, potlačený kartún, obliečky
na vankúše, sypkovina (angín), páperové prikrývky, periny, hodvábne tkaniny, ševioty (vlnené tkaniny), prikrývky, tkaniny, tkaniny pre odevný priemysel, taft, textílie na obuv, textílie, tyl, obväzovina, riedke plátno na výrobu syra, textilné uteráky, textilné uteráky na tvár, cestovné deky, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, zefír (tkanina), textilné vreckovky, materiál na výrobu ženilky.
25 - Pánske spodky, spodná bielizeň, spodničky,
boa (kožušinová ozdoba alebo ozdoba z peria na
ovinutie okolo krku), body (spodná bielizeň), oblečenie z kože, cylindre, sáry čižiem, topánky,
oblečenie pre bábätká, detské nohavičky, kapucne, ozdobné vreckovky (časti odevov), saká, šatové sukne, pletené svetre, uniformy, legínsy, závoje, pokrývky hlavy, čelenky (oblečenie), zvrchníky, vrchné ošatenie, chrániče uší proti chladu
(pokrývka hlavy), kúpacie plášte, plavky (pánske),
obuv na kúpanie, plavky, kúpacie čiapky, sandále
na kúpanie, korzety (spodná bielizeň), korzety,
šnurovacie topánky, gabardénové plášte, goliere,
pančuškové nohavice, podväzky na pančuchy,
šnurovačky, pančuchy, pletiarsky tovar, košele,
košele s krátkym rukávom, košeľové sedlá, živôtiky, korzety (spodná bielizeň), spodná bielizeň

pohlcujúca pot, pančuchy absorbujúce pot, maškarné kostýmy, kabáty, klobúky, rukavice, konfekcia (odevy), manžety (časti odevov), kombiné,
kostýmy, obleky, župany, zástery, pleteniny (oblečenie), zvršky topánok, obuv, celé topánky, obuv
(vysoká), bundy, svetre, tielka, podprsenky, rukávniky, oblečenie z imitácie kože, nohavice, šaty, kravaty, vlnené šaty, opasky (časti odevov),
oblečenie z papiera, papuče, opasky na doklady
a peniaze (časti odevov), pyžamá, tričká, pončá,
kožušinové štóly, pulóvre, vrecká na odevy, oblečenie, čiapky, šatky, šály, sandále, sukne, kožušinové kabáty, kožušiny (oblečenie), šatky, závoje, jazdecké krátke nohavice, podväzky, tógy,
palčiaky, šály, šerpy, ponožky, pánske podväzky.
(540)

(731) Jagasics v. Csonka Hedvig, Péterhegyi lejtő 34.,
1112 Budapest, HU;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5641-2013
29.11.2013
18, 24, 25
18 - Aktovky, aktovky (kožený tovar), sieťové
nákupné tašky, nákupné tašky, usne (surovina alebo polotovar), kožené ozdoby na nábytok, kufre,
lodné kufre, kožené remienky, kožušinové pokrývky, kožené alebo kožou potiahnuté škatule,
dáždniky, peňaženky, držiaky na kufre, rúčky na
dáždniky, rukoväte vychádzkových palíc, batohy,
diplomatické kufríky, kožušiny, školské aktovky,
kožené škatule na klobúky, šatky na nosenie dojčiat, vaky na nosenie dojčiat, tašky na kolieskach, kabelkové rámy, kabelky, kufríky, kožené
kufre a kufre potiahnuté kožou, náprsné tašky,
moleskin (imitácia kože), imitácie kože, torby,
kufrík na toaletné potreby, cestovné obaly na
odevy, športové tašky, plážové tašky, kožené vrecká a tašky na balenie, tašky, kožené cestovné tašky, cestovné kufre, kožené náramenné pásy.
24 - Posteľná bielizeň, lôžkoviny (bielizeň), posteľné pokrývky a prikrývky, posteľné pokrývky
z papiera, látky s imitáciou kože, závesy na dvere, tkaniny na bielizeň, stolové behúne, stolová
bielizeň, barchet, zamat, textílie na podšívky do
topánok, textilné podšívky, textilné etikety, damask (tkaniny), obliečky na podušky, vyšívacie
plátna s predkresleným vzorom, tkaniny na vyšívanie s predkresleným vzorom, čalúnnické espartové tkaniny, flanel (tkaniny), textilné slučky na
záclony a závesy, závesy (textilné alebo plastové),
gáza (tkaniny), drožet (tkanina s pretkávaným
vzorom), bytový textil, ramia (textília), poťahy
na poklopy záchodov, záclony, džersej (pleteniny), textilné klobúkové podšívky, mušelín, kartún, konopné tkaniny, konopné plátno, textilné
obrúsky na odstraňovanie líčidiel, pleteniny (látky), krep (textília), ľanové tkaniny, plachty, obliečky na matrace, povlaky na matrace (posteľná
bielizeň), plátenná bielizeň, umelý hodváb (textília), netkané textílie, plsť, moleskin (textília), bavlnené textílie, potlačený kartún, obliečky na vankúše, sypkovina (angín), páperové prikrývky, pe-
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riny, hodvábne tkaniny, ševioty (vlnené tkaniny),
prikrývky, tkaniny, tkaniny pre odevný priemysel, taft, textílie na obuv, textílie, tyl, obväzovina,
riedke plátno na výrobu syra, textilné uteráky,
textilné uteráky na tvár, cestovné deky, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, zefír (tkanina),
textilné vreckovky, materiál na výrobu ženilky.
25 - Pánske spodky, spodná bielizeň, spodničky,
boa (kožušinová ozdoba alebo ozdoba z peria na
ovinutie okolo krku), body (spodná bielizeň), oblečenie z kože, cylindre, sáry čižiem, topánky,
oblečenie pre bábätká, detské nohavičky, kapucne, ozdobné vreckovky (časti odevov), saká, šatové sukne, pletené svetre, uniformy, legínsy, závoje, pokrývky hlavy, čelenky (oblečenie), zvrchníky, vrchné ošatenie, chrániče uší proti chladu
(pokrývka hlavy), kúpacie plášte, plavky (pánske),
obuv na kúpanie, plavky, kúpacie čiapky, sandále
na kúpanie, korzety (spodná bielizeň), korzety,
šnurovacie topánky, gabardénové plášte, goliere,
pančuškové nohavice, podväzky na pančuchy,
šnurovačky, pančuchy, pletiarsky tovar, košele,
košele s krátkym rukávom, košeľové sedlá, živôtiky, korzety (spodná bielizeň), spodná bielizeň
pohlcujúca pot, pančuchy absorbujúce pot, maškarné kostýmy, kabáty, klobúky, rukavice, konfekcia (odevy), manžety (časti odevov), kombiné,
kostýmy, obleky, župany, zástery, pleteniny (oblečenie), zvršky topánok, obuv, celé topánky,
obuv (vysoká), bundy, svetre, tielka, podprsenky,
rukávniky, oblečenie z imitácie kože, nohavice,
šaty, kravaty, vlnené šaty, opasky (časti odevov),
oblečenie z papiera, papuče, opasky na doklady
a peniaze (časti odevov), pyžamá, tričká, pončá,
kožušinové štóly, pulóvre, vrecká na odevy, oblečenie, čiapky, šatky, šály, sandále, sukne, kožušinové kabáty, kožušiny (oblečenie), šatky, závoje, jazdecké krátke nohavice, podväzky, tógy,
palčiaky, šály, šerpy, ponožky, pánske podväzky.

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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5684-2013
17.12.2013
32
32 - Minerálne vody; stolové vody; limonády;
pivá; šumivé nápoje; ovocné šťavy; sirupy na výrobu nápojov; sirupy na výrobu limonád; ochutené minerálne vody a iné nealkoholické nápoje.

(540) Ondráška
(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01
Karlovy Vary, CZ;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5687-2013
17.12.2013
32
32 - Minerálne vody; stolové vody; limonády;
pivá; šumivé nápoje; ovocné šťavy; sirupy na výrobu nápojov; sirupy na výrobu limonád; ochutené minerálne vody a iné nealkoholické nápoje.

(540) Minerální voda Ondráš
(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01
Karlovy Vary, CZ;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5688-2013
17.12.2013
32
32 - Minerálne vody; stolové vody; limonády;
pivá; šumivé nápoje; ovocné šťavy; sirupy na výrobu nápojov; sirupy na výrobu limonád; ochutené minerálne vody a iné nealkoholické nápoje.

(540) Ondrášovice
(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01
Karlovy Vary, CZ;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

(540)

(731) Jagasics v. Csonka Hedvig, Péterhegyi lejtő 34.,
1112 Budapest, HU;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;

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

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

5683-2013
17.12.2013
32
32 - Minerálne vody; stolové vody; limonády;
pivá; šumivé nápoje; ovocné šťavy; sirupy na výrobu nápojov; sirupy na výrobu limonád; ochutené minerálne vody a iné nealkoholické nápoje.

(540) Ondrášova minerální voda
(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01
Karlovy Vary, CZ;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

5689-2013
17.12.2013
32
32 - Minerálne vody; stolové vody; limonády;
pivá; šumivé nápoje; ovocné šťavy; sirupy na výrobu nápojov; sirupy na výrobu limonád; ochutené minerálne vody a iné nealkoholické nápoje.

Mattoniho magnéziová
minerální voda

(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01
Karlovy Vary, CZ;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5690-2013
17.12.2013
32
32 - Minerálne vody; stolové vody; limonády;
pivá; šumivé nápoje; ovocné šťavy; sirupy na výrobu nápojov; sirupy na výrobu limonád; ochutené minerálne vody a iné nealkoholické nápoje.

(540) Mattoniho magnéziová kyselka
(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01
Karlovy Vary, CZ;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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5699-2013
17.12.2013
35, 36, 41, 42, 45
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; administratívne spracovanie obchodných objednávok; analýzy nákladov; príprava a vyhotovenie daňových priznaní;
dražby; fakturácia; grafická úprava tlačovín na
reklamné účely; hospodárske, ekonomické predpovede; vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch pre zákazníkov; komerčné informačné
kancelárie; prezentácia výrobkov v komunikačných
médiách pre maloobchod; licencie (obchodná
správa) výrobkov a služieb pre tretie osoby; marketing; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; analýzy nákupných cien a veľkoobchodných
cien; sprostredkovanie obchodu s tovarom; poskytovanie obchodných a/alebo podnikateľských
informácií; poskytovanie odborného obchodného
a/alebo podnikateľského poradenstva; obchodné
alebo podnikové audity (revízia účtov); pomoc
pri riadení obchodných alebo priemyselných
podnikov; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; obchodné
informácie a rady spotrebiteľom; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
obchodný alebo podnikateľský výskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; odborné posudky efektívnosti podnikov; organizovanie
komerčných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav;
personálne poradenstvo; zbieranie údajov do počítačových databáz; služby poskytované pri sťahovaní podnikov; podpora predaja pre tretie osoby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; porovnávanie cien; hospodárske a ekonomické predpovede; služby týkajúce
sa premiestňovania prevádzok a podnikov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; príprava inzertných stĺpcov; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; tvorba
reklamných filmov; aktualizovanie reklamných
materiálov; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; reprografia dokumentov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; služby outsourcingu; služby porovnávania cien; správa počítačových súborov; sprostredkovateľne práce; štatistické kompilácie.
36 - Finančné analýzy; faktoring; finančné informácie; finančné poradenstvo; finančné služby;
finančný manažment; kapitálové investície; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok;
finančné konzultačné služby; likvidácia podnikov
(finančné služby); poradenstvo v oblasti splácania dlhov; pôžičky (finančné úvery); zriaďovanie
fondov.
41 - Výchova; vzdelávanie; informácie o výchove a vzdelávaní; požičiavanie kníh (knižnice);
organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov, seminárov a sympó-

zií; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie; organizovanie a vedenie kongresov; poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania); praktický výcvik (ukážky); prekladateľské služby; vydávanie kníh; vydávanie on-line
kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru; aktualizovanie
počítačových programov; analýzy počítačových
systémov; prenájom počítačov; obnova počítačových databáz; počítačové programovanie; aktualizovanie a inštalácia počítačových programov;
poradenstvo v oblasti počítačových programov;
poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti informačných technológií; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu
(SaaS); prenájom počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prevod (konverzia) počítačových programov a údajov (nie fyzický);
priemyselné dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie
webových stránok (pre zákazníkov); tvorba softvéru; údržba počítačového softvéru; vedecký výskum.
45 - Právne služby; spravovanie autorských práv;
poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva; právny výskum.
(540)

(731) Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného
podnikania, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5700-2013
17.12.2013
35, 36, 41, 42, 45
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; administratívne spracovanie obchodných objednávok; analýzy nákladov; príprava a vyhotovenie daňových priznaní;
dražby; fakturácia; grafická úprava tlačovín na
reklamné účely; hospodárske, ekonomické predpovede; vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch pre zákazníkov; komerčné informačné
kancelárie; prezentácia výrobkov v komunikačných
médiách pre maloobchod; licencie (obchodná
správa) výrobkov a služieb pre tretie osoby; marketing; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; analýzy nákupných cien a veľkoobchodných
cien; sprostredkovanie obchodu s tovarom; poskytovanie obchodných a/alebo podnikateľských
informácií; poskytovanie odborného obchodného
a/alebo podnikateľského poradenstva; obchodné
alebo podnikové audity (revízia účtov); pomoc
pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenské služby v oblasti obchodného
alebo podnikateľského riadenia; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodné odhady;
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obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; odborné posudky efektívnosti podnikov; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; zbieranie údajov do počítačových databáz; služby poskytované pri sťahovaní podnikov; podpora predaja pre tretie osoby;
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; porovnávanie cien; hospodárske a ekonomické predpovede; služby týkajúce sa premiestňovania prevádzok a podnikov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch;
prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; príprava inzertných stĺpcov; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; tvorba reklamných
filmov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie
reklamných oznamov; uverejňovanie reklamných
textov; reprografia dokumentov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; služby outsourcingu; služby porovnávania cien; správa počítačových súborov; sprostredkovateľne práce; štatistické kompilácie.
36 - Finančné analýzy; faktoring; finančné informácie; finančné poradenstvo; finančné služby;
finančný manažment; kapitálové investície; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok;
finančné konzultačné služby; likvidácia podnikov
(finančné služby); poradenstvo v oblasti splácania dlhov; pôžičky (finančné úvery); zriaďovanie
fondov.
41 - Výchova; vzdelávanie; informácie o výchove a vzdelávaní; požičiavanie kníh (knižnice);
organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov, seminárov a sympózií; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie; organizovanie a vedenie kongresov; poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania); praktický výcvik (ukážky); prekladateľské služby; vydávanie kníh; vydávanie on-line
kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru; aktualizovanie
počítačových programov; analýzy počítačových
systémov; prenájom počítačov; obnova počítačových databáz; počítačové programovanie; aktualizovanie a inštalácia počítačových programov;
poradenstvo v oblasti počítačových programov;
poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti informačných technológií; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu
(SaaS); prenájom počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prevod (konverzia) počítačových programov a údajov (nie fyzický);
priemyselné dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie
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webových stránok (pre zákazníkov); tvorba softvéru; údržba počítačového softvéru; vedecký výskum.
45 - Právne služby; spravovanie autorských práv;
poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva; právny výskum.
(540)

(591) modrá - bledá (CMYK - 42/14/5/0), modrá (CMYK
- 77/45/38/10), modrá - tmavá (CMYK - 97/78/44/38)
(731) Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného
podnikania, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, SK;

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

5701-2013
17.12.2013
35, 36, 41, 42, 45
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; administratívne spracovanie obchodných objednávok; analýzy nákladov; príprava a vyhotovenie daňových priznaní;
dražby; fakturácia; grafická úprava tlačovín na
reklamné účely; hospodárske, ekonomické predpovede; vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch pre zákazníkov; komerčné informačné
kancelárie; prezentácia výrobkov v komunikačných
médiách pre maloobchod; licencie (obchodná správa) výrobkov a služieb pre tretie osoby; marketing; marketingové štúdie; nábor zamestnancov;
analýzy nákupných cien a veľkoobchodných cien;
sprostredkovanie obchodu s tovarom; poskytovanie obchodných a/alebo podnikateľských informácií; poskytovanie odborného obchodného a/alebo podnikateľského poradenstva; obchodné alebo
podnikové audity (revízia účtov); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov;
poradenské služby v oblasti obchodného alebo
podnikateľského riadenia; obchodné informácie
a rady spotrebiteľom; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný
alebo podnikateľský výskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; odborné posudky
efektívnosti podnikov; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie
komerčných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; zbieranie údajov do počítačových
databáz; služby poskytované pri sťahovaní podnikov; podpora predaja pre tretie osoby; pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri
vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; porovnávanie cien; hospodárske a ekonomické predpovede; služby týkajúce sa premiestňovania prevádzok a podnikov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; príprava
inzertných stĺpcov; vzťahy s verejnosťou (public
relations); reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; tvorba reklamných filmov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie
reklamných oznamov; uverejňovanie reklamných
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textov; reprografia dokumentov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; služby outsourcingu; služby porovnávania cien; správa počítačových súborov; sprostredkovateľne práce; štatistické kompilácie.
36 - Finančné analýzy; faktoring; finančné informácie; finančné poradenstvo; finančné služby;
finančný manažment; kapitálové investície; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok;
finančné konzultačné služby; likvidácia podnikov
(finančné služby); poradenstvo v oblasti splácania dlhov; pôžičky (finančné úvery); zriaďovanie
fondov.
41 - Výchova; vzdelávanie; informácie o výchove a vzdelávaní; požičiavanie kníh (knižnice);
organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov, seminárov a sympózií; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie; organizovanie a vedenie kongresov; poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania); praktický výcvik (ukážky); prekladateľské služby; vydávanie kníh; vydávanie on-line
kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru; aktualizovanie
počítačových programov; analýzy počítačových
systémov; prenájom počítačov; obnova počítačových databáz; počítačové programovanie; aktualizovanie a inštalácia počítačových programov;
poradenstvo v oblasti počítačových programov;
poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti informačných technológií; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu
(SaaS); prenájom počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prevod (konverzia) počítačových programov a údajov (nie fyzický);
priemyselné dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie
webových stránok (pre zákazníkov); tvorba softvéru; údržba počítačového softvéru; vedecký výskum.
45 - Právne služby; spravovanie autorských práv;
poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva; právny výskum.

37 - Stavebníctvo; opravy a inštalácie elektrických
spotrebičov, výťahov, inžinierskych sietí, okien,
dverí, podláh.
45 - Právne služby; bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku.
(540)

(591) červená, modrá, biela
(731) Mlčal Milan, Mgr., Povstalecká cesta 67/A, 974 09
Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

29-2014
13.1.2014
9, 16, 25, 35, 41
9 - Nahraté a nenahraté nosiče záznamov; textové, zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové záznamy a ich rozmnoženiny na všetkých druhoch
nosičoch s výnimkou záznamov na papierových
nosičoch; hudobné a audiovizuálne diela a iné
publikácie v elektronickej forme online (s možnosťou kopírovania).
16 - Tlačoviny, najmä časopisy, knihy, brožúry,
plagáty; fotografie, pohľadnice, samolepky, kalendáre, záznamníky, obálky, papierové tašky,
baliace papiere; papiernický tovar; notové záznamy, textové záznamy v papierovej forme; reklamné materiály v papierovej forme, školské potreby.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy, nášivky
na odevy, nažehľovacie nálepky na odevy.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triedach
9, 16, 25 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie hudobných, zábavných a iných spoločenských programov; obchodné sprostredkovanie
ozvučenia a osvetlenia k menovaným akciám
v triede 41.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť; tvorba textov; tvorba audio- a audiovizuálnych nahrávok; organizovanie a príprava kultúrnych, športových, zábavných a spoločenských akcií, hudobných vystúpení, koncertov; zabezpečovanie ozvučenia a osvetlenia k menovaným akciám; prenájom audio- alebo audiovizuálnych nahrávok; poskytovanie elektronických publikácií (textových,
zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových
záznamov) online (bez možnosti kopírovania).

(540)

(540)

(731) Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného
podnikania, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

23-2014
10.1.2014
36, 37, 45
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; realitné kancelárie.

(731) Belaj Igor, Hlavná 14, 941 03 Úľany nad Žitavou,
SK;
(740) Čevela Miroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

31-2014
13.1.2014
16, 20
16 - Fotografie (tlačoviny); obrazy; zarámované
alebo nezarámované obrazy (maľby).
20 - Profily na obrazové rámy; rámy (lišty obrazové); profilové lišty na obrazové rámy; rámy na
obrazy; zrkadlá.
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ností, sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami, financovanie kúpy na splátky, finančné
konzultačné služby, finančné poradenstvo, finančné informácie, financovanie pôžičiek, prenájom
nehnuteľností, platenie splátok.

(540)

(540)
(731) FALC, s.r.o., Dopravná 5, 955 01 Topoľčany, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

32-2014
13.1.2014
16, 20
16 - Fotografie (tlačoviny); obrazy; zarámované
alebo nezarámované obrazy (maľby).
20 - Profily na obrazové rámy; rámy (lišty obrazové); profilové lišty na obrazové rámy; rámy na
obrazy; zrkadlá.

(540)

(731) Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 69 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(591) červená, čierna, sivá
(731) FALC, s.r.o., Dopravná 5, 955 01 Topoľčany, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

33-2014
13.1.2014
35, 36
35 - Príprava inzertných stĺpcov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; reklama;
reklama (on line -) na počítačovej komunikačnej
sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo
v obchodnej činnosti; marketing.
36 - Finančný lízing, prenájom nehnuteľností, financovanie nákupu na splátky, správa nehnuteľností, sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami, financovanie kúpy na splátky, finančné
konzultačné služby, finančné poradenstvo, finančné informácie, financovanie pôžičiek, prenájom
nehnuteľností, platenie splátok.

(540)

(591) CMYK 100/45/0/45
(731) Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 69 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

34-2014
13.1.2014
35, 36
35 - Príprava inzertných stĺpcov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; reklama;
reklama (on line -) na počítačovej komunikačnej
sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo
v obchodnej činnosti; marketing.
36 - Finančný lízing, prenájom nehnuteľností, financovanie nákupu na splátky, správa nehnuteľ-

37-2014
13.1.2014
29, 32, 33
29 - Bravčová masť; brusnicová omáčka; džemy;
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).
33 - Alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; alkoholické nápoje (okrem piva); biele víno; červené víno; destilované alkoholické nápoje; destilované nápoje; liehoviny; destiláty; šumivé víno;
víno; likéry.

(540) Kukkonia
(731) LOAR-VE, a. s., Jesenského 6, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

38-2014
13.1.2014
29, 32, 33
29 - Bravčová masť; brusnicová omáčka; džemy;
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).
33 - Alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; alkoholické nápoje (okrem piva); biele víno; červené víno; destilované alkoholické nápoje; destilované nápoje; liehoviny; destiláty; šumivé víno;
víno; likéry.
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(540) Kukonia
(731) LOAR-VE, a. s., Jesenského 6, 929 01 Dunajská
Streda, SK;

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

39-2014
13.1.2014
29, 32, 33
29 - Bravčová masť; brusnicová omáčka; džemy;
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).
33 - Alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; alkoholické nápoje (okrem piva); biele víno; červené víno; destilované alkoholické nápoje; destilované nápoje; liehoviny; destiláty; šumivé víno;
víno; likéry.

(540) Kukkonia products
(731) LOAR-VE, a. s., Jesenského 6, 929 01 Dunajská
Streda, SK;

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

40-2014
13.1.2014
29, 32, 33
29 - Bravčová masť; brusnicová omáčka; džemy;
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).
33 - Alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; alkoholické nápoje (okrem piva); biele víno; červené víno; destilované alkoholické nápoje; destilované nápoje; liehoviny; destiláty; šumivé víno;
víno; likéry.

(540) Kukonia products
(731) LOAR-VE, a. s., Jesenského 6, 929 01 Dunajská
Streda, SK;

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

41-2014
13.1.2014
29, 32, 33
29 - Bravčová masť; brusnicová omáčka; džemy;
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).
33 - Alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; alkoholické nápoje (okrem piva); biele víno; červené víno; destilované alkoholické nápoje; destilované nápoje; liehoviny; destiláty; šumivé víno;
víno; likéry.

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

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

42-2014
13.1.2014
29, 32, 33
29 - Bravčová masť; brusnicová omáčka; džemy;
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).
33 - Alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; alkoholické nápoje (okrem piva); biele víno; červené víno; destilované alkoholické nápoje; destilované nápoje; liehoviny; destiláty; šumivé víno;
víno; likéry.

(540) Product of Kukkónia
(731) LOAR-VE, a. s., Jesenského 6, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

43-2014
13.1.2014
29, 32, 33
29 - Bravčová masť; brusnicová omáčka; džemy;
marmelády; hydinové paštéty; konzervovaná koreňová zelenina; konzervovaná krájaná zelenina;
konzervovaná zelenina; konzervované alebo nakladané ovocie; konzervované mäso; konzervované potravinové výrobky z mäsa; mäsové ná-
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tierky; 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).
33 - Alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; alkoholické nápoje (okrem piva); biele víno; červené víno; destilované alkoholické nápoje; destilované nápoje; liehoviny; destiláty; šumivé víno;
víno; likéry.
(540) Products of Kukonia
(731) LOAR-VE, a. s., Jesenského 6, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

44-2014
13.1.2014
29, 32, 33
29 - Bravčová masť; brusnicová omáčka; džemy;
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).
33 - Alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; alkoholické nápoje (okrem piva); biele víno; červené víno; destilované alkoholické nápoje; destilované nápoje; liehoviny; destiláty; šumivé víno;
víno; likéry.

(540) Products of Kukkonia
(731) LOAR-VE, a. s., Jesenského 6, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

45-2014
13.1.2014
29, 32, 33
29 - Bravčová masť; brusnicová omáčka; džemy;
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).
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33 - Alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; alkoholické nápoje (okrem piva); biele víno; červené víno; destilované alkoholické nápoje; destilované nápoje; liehoviny; destiláty; šumivé víno;
víno; likéry.
(540) Product of Kukonia
(731) LOAR-VE, a. s., Jesenského 6, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

46-2014
13.1.2014
33
33 - Vodka obsahujúca borievkový destilát; vodka
s príchuťou borievky; ochutená vodka.

(540) Tri borievky
(731) ST. NICOLAUS a. s., Ul. 1. mája 113, 031 28
Liptovský Mikuláš, SK;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

61-2014
15.1.2014
1, 5, 42
1 - Chemické výrobky pre priemysel, hnojivá.
5 - Dezinfekčné prostriedky, prípravky na ničenie škodlivých živočíchov, fungicídy, herbicídy.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi spojený výskum a návrhy, priemyselné analýzy a výskum, služby technikov, ktorí vykonávajú vyhodnotenia, odhady, výskum a pokusy v oblasti vedy
a techniky, najmä pri aplikácii chemických výrobkov v poľnohospodárstve.

(540) Fertigreen
(731) Lovochemie, a. s., Terezínská 57, 410 02 Lovosice, CZ;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

64-2014
15.1.2014
9
9 - Softvér; počítačové programy pre odbor stavebná fyzika a energetika.

(540) DEKSOFT
(731) DEK a. s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

65-2014
15.1.2014
9, 35, 41
9 - Sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné
elektronické publikácie; nosiče zvukových nahrávok; magnetické nosiče údajov, záznamové
disky; kompaktné disky, DVD a ostatné nosiče
digitálnych záznamov.
35 - Organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja (pre tretie osoby); odborné obchodné riadenie umeleckých činností; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Divadelné predstavenia; tvorba divadelných
alebo iných predstavení; organizovanie a vedenie
živých vystúpení, koncertov; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania).
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Šansónový klub Jozefa
Bednárika

(731) Jedlička Ľubomír, Mgr., Hlavná 10/10, 919 21
Zeleneč, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

69-2014
16.1.2014
35, 36, 45
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo;
nehnuteľnosti (služby).
45 - Právne služby poskytované osobám, skupinám osôb, organizáciám alebo podnikom; bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku.

(540)

(591) červená, zlatá
(731) Malata, Pružinský, Hegedüš & partners, s. r. o.,
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

74-2014
16.1.2014
6, 9
6 - Zliatiny na spájky.
9 - Anódy.

(540)

(591) Modrá, biela.
(731) KOVOT s.r.o., Polom 1210, 029 01 Námestovo,
SK;
(740) Kmec Ľudovít, Ing., CSc., Martin - Košúty, SK;

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

78-2014
17.1.2014
3
3 - Avivážne prípravky; apretačné prípravky; saponáty; mydlá; prípravky na pranie vrátane gélov
na pranie; čistiace prípravky; leštiace prípravky;
prípravky na odstraňovanie škvŕn; osviežovače
vzduchu.

(540) Sen-si
(731) JOVA PLUS, s.r.o., Máčov 549, 972 25 Diviaky
nad Nitricou, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

113-2014
24.1.2014
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; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; zásielkové
reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; spracovanie textov; televízna reklama; predplatné telekomunikačných služieb.
38 - Vysielanie káblovej televízie; poskytovanie
telekomunikačných kanálov na telenákupy; prenos signálu prostredníctvom satelitu; televízne
vysielanie; tlačové kancelárie.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); prenájom filmov; produkcia filmov s výnimkou reklamných; nahrávanie videopások; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie súťaží krásy; organizovanie
živých vystúpení; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií;
výroba rozhlasových a televíznych programov;
televízna zábava; tvorba videofilmov; nahrávanie
na videopásky; online vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme; zábava; prenájom zvukových nahrávacích zariadení.

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

118-2014
27.1.2014
36
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; obchodovanie na burze s cennými papiermi; kurzové záznamy na burze; sprostredkovanie na burze cenných papierov.

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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128-2014
28.1.2014
41, 43
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov, školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
43 - Reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie.

(540)

(540)

(591) modrá R 51, G 102, B 204
(731) GLOBAL BROKERS Enterprises, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, SK;

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

119-2014
27.1.2014
36
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; obchodovanie na burze s cennými papiermi; kurzové záznamy na burze; sprostredkovanie na burze cenných papierov.

(540)

(591) čierna R0, G0, B0, modrá R102, G1523, B204,
sivá R102, G102 B102
(731) GLOBAL BROKERS Enterprises, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

123-2014
27.1.2014
30
30 - Ocot; chren; horčica; kečup; čili pasta; pasta
na prípravu a dochucovanie jedál; chuťové prísady; aromatické prípravky do potravín.

(540) Zlatý Dukát
(731) ST. NICOLAUS a. s., Ul. 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

127-2014
28.1.2014
41, 43
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov, školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
43 - Reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie.

(540) HERBAL RESORT
(731) Tatranský Permon, a.s., Pribylina 1486, 032 42 Pribylina, SK;
(740) Gasidlo Ivan, JUDr., PhD., Pribylina, SK;

(731) Tatranský Permon, a.s., Pribylina 1486, 032 42 Pribylina, SK;
(740) Gasidlo Ivan, JUDr., PhD., Pribylina, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

139-2014
28.1.2014
25, 35, 41
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; vylepovanie plagátov;
rozširovanie reklamných oznamov; uverejňovanie
reklamných textov; vydávanie reklamných alebo
náborových textov; reklama; rozhlasová reklama;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; vzťahy
s verejnosťou; televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby v oblastí obchodného
alebo podnikateľského riadenia; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
41 - Organizovanie plesov; organizovanie súťaží
krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie; zábava; pobavenie; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva;
filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vzdelávanie; prenájom audionahrávok;
požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných; koncertných a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom televíznych prijímačov; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných
alebo iných predstavení; televízna zábava; prenájom dekorácii; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie kolokvií; organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní;
informácie o možnostiach zábavy; organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby
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klubov zdravia; organizovanie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba videofilmov; strihanie videopások.

38 - Tlačové kancelárie; spravodajské agentúry;
posielanie správ; telekomunikačné informácie; počítačová komunikácia; prenos správ a obrazových
informácií pomocou počítača; komunikácia pomocou počítačových terminálov; prenos informácií prostredníctvom internetu a telekomunikačných sietí; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí;
poskytovanie priestoru na diskusiu na internete;
elektronická pošta; televízne vysielanie; vysielanie káblovej televízie; poradenské, konzultačné
a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
41 - Vydávanie, písanie a zverejňovanie textov
a tlačovín s výnimkou reklamných alebo náborových; formátovanie textov s výnimkou textov na
reklamné účely; elektronická vydavateľská činnosť; poskytovanie elektronických publikácií online, bez možnosti stiahnutia, kopírovania; zábava, pobavenie; obveselenie; informácie o možnostiach rozptýlenia, zábavy; predaj vstupeniek na
zábavné predstavenia; živé predstavenia; organizovanie živých vystúpení; výroba rozhlasových
a televíznych programov; prevádzkovanie kasín;
hranie o peniaze; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; organizovanie lotérií; on-line poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí;
služby na oddych a rekreáciu; fitnes kluby; telesné cvičenie; prevádzkovanie športových zariadení; služby športovísk; prenájom štadiónov; prenájom tenisových kurtov; služby v kempingoch
so športovým programom; organizovanie športových súťaží; meranie času na športových podujatiach; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.

(540)

(591) biela, žltá, červená, modrá
(731) Tongeľ Ľubomír, Ing., Petrovce nad Laborcom 191,
071 01 Petrovce nad Laborcom, SK; Slamečka
Peter, Mgr., Schurmannova 21, 949 01 Nitra, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

143-2014
29.1.2014
35
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; analýzy nákladov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; vzťahy s verejnosťou (public
relations); prieskum trhu; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; marketing; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.

(540)

(591) modrá
(731) Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych
pomôcok (SK-MED), Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;
(740) Borošová Lenka, Mgr., Nová Baňa, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

146-2014
28.1.2014
35, 38, 41
35 - Reklama; reklamné agentúry; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; podpora
predaja pre tretie osoby; rozširovanie, zasielanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov; služby súvisiace s návrhom a úpravou reklamných materiálov patriace
do tejto triedy; vydávanie reklamných alebo náborových textov; uverejňovanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely;
prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prenájom
reklamných plôch; komerčné informačné kancelárie; zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch
pre zákazníkov; prenájom predajných automatov;
lobistické služby na obchodné účely; vyhľadávanie sponzorov; služby outsourcingu; poradenské,
konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb; obchodné sprostredkovanie uvedených služieb.

(540)

(731) Betvia, s.r.o., Horný Val 23, 010 01 Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina - Strážov, SK;

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

160-2014
30.1.2014
12, 35, 37, 39, 42
12 - Vozidlá; dopravné prostriedky na pohyb po
zemi, vode, vo vzduchu; obojživelné lietadlá a dopravné prostriedky; náhradné diely a príslušenstvo pre všetky uvedené výrobky, diely a príslušenstvá týchto tovarov neobsiahnuté v iných triedach; osobné automobily; automobily s pohonom
na všetky štyri kolesá; motory a pohony pre pozemné vozidlá; hnacie motory do vozidiel; prevodovky do vozidiel; podvozky pre pozemné vozidlá a pre vzdušné dopravné prostriedky; pneumatiky; duše na jazdenie; protišmykové zariadenia pre kolesá vozidiel; opravárske náradie na
opravu pneumatík; samolepiaca guma na lepenie
defektu na opravu duší pneumatík; pneumatiky
kolies vozidiel; disky na kolesá vozidiel; kolesá
vozidiel; tlmiče pre dopravné prostriedky; tlmiace pružiny na vozidlá; opierky hlavy na sedadlá
automobilov; sedadlá automobilov; automobilové kapoty; kapoty na vozidlá; dvere na dopravné
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prostriedky; bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; nápravy vozidiel; spätné zrkadlá; poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; čalúnenie automobilov; letecké prístroje, stroje a zariadenia; nárazníky automobilov; zabezpečovacie
poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel;
poťahy na sedadlá automobilov; karosérie dopravných prostriedkov; smerovky na dopravné
prostriedky; volanty vozidiel; brzdové dielce do
vozidiel; brzdové platničky na automobily.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchodné a veľkoobchodné služby týkajúce sa
motorových vozidiel a vzdušných dopravných
prostriedkov, dielov motorových vozidiel a príslušenstva motorových vozidiel a vzdušných dopravných prostriedkov; maloobchodné a veľkoobchodné služby pre zásielkový obchod týkajúce
sa motorových vozidiel, častí motorových vozidiel a príslušenstva motorových vozidiel; služby
maloobchodu a veľkoobchodu cez internet týkajúce sa motorových vozidiel, častí motorových
vozidiel a príslušenstva pre motorové vozidlá;
maloobchodné a veľkoobchodné služby pomocou teleshoppingových vysielaní týkajúce sa motorových vozidiel, častí motorových vozidiel a príslušenstva motorových vozidiel; sprostredkovanie
nákupu a predaja vozidiel, pozemných, vzdušných alebo vodných dopravných prostriedkov,
obojživelných lietadiel a obojživelných dopravných prostriedkov, náhradných dielcov a príslušenstva pre všetky uvedené výrobky, sprostredkovanie nákupu a predaja motorov a pohonov pre
pozemné vozidlá, podvozkov pre pozemné vozidlá a pre vzdušné dopravné prostriedky, sprostredkovanie nákupu a predaja pneumatík, diskov
pre kolesá vozidiel, kolies vozidiel, tlmičov pre
dopravné prostriedky, tlmiacich pružín na vozidlá, opierok na sedadlá automobilov, sedadiel automobilov, spätných zrkadiel, zabezpečovacích
poplašných zariadení proti odcudzeniu vozidiel;
sprostredkovanie obchodných zmlúv o predaji
vozidiel, pozemných, vzdušných alebo vodných
dopravných prostriedkov, obojživelných lietadiel
a obojživelných dopravných prostriedkov, náhradných dielov a príslušenstva pre všetky uvedené výrobky, sprostredkovanie zmlúv pre tretie
subjekty o predaji motorových vozidiel, častí motorových vozidiel a príslušenstva motorových
vozidiel; správa spoločností a organizačná správa
jazdného parku motorových vozidiel pre tretie
subjekty; 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 reklamných vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum.
37 - Montáž (inštalačné práce), opravy a údržba
lietadiel a motorových vozidiel a ich súčastí;
montáž (inštalačné práce), opravy a údržba automobilov, lietadiel a hybridných vozidiel; starostlivosť, čistenie a lakovacie práce na automobiloch a hybridných vozidlách, motoroch a ich
príslušenstve; montáž (inštalačné práce) motorov
a/alebo elektromotorov a ich častí pre tretie sub-
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jekty; úprava karosérie, podvozku a iných častí
automobilu alebo hybridného vozidla na žiadosť
zákazníka, pokiaľ ide o služby zahrnuté v triede
37; lakovanie, glazovanie; inštalácia a opravy
klimatizačných zariadení.
39 - Doprava, preprava; automobilová a letecká
doprava; osobná doprava; riadenie/pilotovanie
lietadiel; informácie o možnostiach prepravy;
prenájom dopravných prostriedkov; sprostredkovanie prepravy.
42 - Technický výskum; výskum a vývoj nových
výrobkov pre zákazníkov; grafické dizajnérstvo.
(540)

(731) AeroMobil, s.r.o., Búdková 28, 811 04 Bratislava,
SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

161-2014
30.1.2014
12, 35, 37, 39, 42
12 - Vozidlá; dopravné prostriedky na pohyb po
zemi, vode, vo vzduchu; obojživelné lietadlá
a dopravné prostriedky; náhradné diely a príslušenstvo pre všetky uvedené výrobky, diely a príslušenstvá týchto tovarov neobsiahnuté v iných
triedach; osobné automobily; automobily s pohonom na všetky štyri kolesá; motory a pohony pre
pozemné vozidlá; hnacie motory do vozidiel;
prevodovky do vozidiel; podvozky pre pozemné
vozidlá a pre vzdušné dopravné prostriedky;
pneumatiky; duše na jazdenie; protišmykové zariadenia pre kolesá vozidiel; opravárske náradie
na opravu pneumatík; samolepiaca guma na lepenie defektu na opravu duší pneumatík; pneumatiky kolies vozidiel; disky na kolesá vozidiel;
kolesá vozidiel; tlmiče pre dopravné prostriedky;
tlmiace pružiny na vozidlá; opierky hlavy na sedadlá automobilov; sedadlá automobilov; automobilové kapoty; kapoty na vozidlá; dvere na
dopravné prostriedky; bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; nápravy vozidiel; spätné zrkadlá; poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; čalúnenie automobilov; letecké prístroje,
stroje a zariadenia; nárazníky automobilov; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; poťahy na sedadlá automobilov; karosérie dopravných prostriedkov; smerovky na
dopravné prostriedky; volanty vozidiel; brzdové
dielce do vozidiel; brzdové platničky na automobily.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchodné a veľkoobchodné služby týkajúce sa
motorových vozidiel a vzdušných dopravných
prostriedkov, dielov motorových vozidiel a príslušenstva motorových vozidiel a vzdušných dopravných prostriedkov; maloobchodné a veľkoobchodné služby pre zásielkový obchod týkajúce
sa motorových vozidiel, častí motorových vozidiel a príslušenstva motorových vozidiel; služby
maloobchodu a veľkoobchodu cez internet týkajúce sa motorových vozidiel, častí motorových
vozidiel a príslušenstva pre motorové vozidlá;
maloobchodné a veľkoobchodné služby pomo-
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cou teleshoppingových vysielaní týkajúce sa motorových vozidiel, častí motorových vozidiel a príslušenstva motorových vozidiel; sprostredkovanie
nákupu a predaja vozidiel, pozemných, vzdušných
alebo vodných dopravných prostriedkov, obojživelných lietadiel a obojživelných dopravných
prostriedkov, náhradných dielcov a príslušenstva
pre všetky uvedené výrobky, sprostredkovanie
nákupu a predaja motorov a pohonov pre pozemné vozidlá, podvozkov pre pozemné vozidlá a pre
vzdušné dopravné prostriedky, sprostredkovanie
nákupu a predaja pneumatík, diskov pre kolesá
vozidiel, kolies vozidiel, tlmičov pre dopravné
prostriedky, tlmiacich pružín na vozidlá, opierok
na sedadlá automobilov, sedadiel automobilov,
spätných zrkadiel, zabezpečovacích poplašných
zariadení proti odcudzeniu vozidiel; sprostredkovanie obchodných zmlúv o predaji vozidiel, pozemných, vzdušných alebo vodných dopravných
prostriedkov, obojživelných lietadiel a obojživelných dopravných prostriedkov, náhradných dielov a príslušenstva pre všetky uvedené výrobky,
sprostredkovanie zmlúv pre tretie subjekty o predaji motorových vozidiel, častí motorových vozidiel a príslušenstva motorových vozidiel; správa spoločností a organizačná správa jazdného
parku motorových vozidiel pre tretie subjekty;
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 reklamných vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum.
37 - Montáž (inštalačné práce), opravy a údržba
lietadiel a motorových vozidiel a ich súčastí;
montáž (inštalačné práce), opravy a údržba automobilov, lietadiel a hybridných vozidiel; starostlivosť, čistenie a lakovacie práce na automobiloch a hybridných vozidlách, motoroch a ich
príslušenstve; montáž (inštalačné práce) motorov
a/alebo elektromotorov a ich častí pre tretie subjekty; úprava karosérie, podvozku a iných častí
automobilu alebo hybridného vozidla na žiadosť
zákazníka, pokiaľ ide o služby zahrnuté v triede
37; lakovanie, glazovanie; inštalácia a opravy
klimatizačných zariadení.
39 - Doprava, preprava; automobilová a letecká
doprava; osobná doprava; riadenie/pilotovanie
lietadiel; informácie o možnostiach prepravy; prenájom dopravných prostriedkov; sprostredkovanie prepravy.
42 - Technický výskum; výskum a vývoj nových
výrobkov pre zákazníkov; grafické dizajnérstvo.

(540)

(731) AeroMobil, s.r.o., Búdková 28, 811 04 Bratislava,
SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

191-2014
5.2.2014
35, 36, 37
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; analýzy nákladov; fotokopírovacie služby; prenájom kancelárskych strojov a zariadení;
účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové
audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo
pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; sekretárske služby; príprava a vyhotovenie
daňových priznaní; administratívna správa hotelov; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup
tovarov a služieb pre iné podniky); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; služby porovnávania cien; administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské
služby (obchodná pomoc); fakturácie; písanie reklamných textov; marketing; telemarketingové
služby; obchodné sprostredkovateľské služby;
rokovanie o obchodných transakciách a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve.
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie
(maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; oceňovanie
nehnuteľností; správa nehnuteľností; správa nájomných domov; prenájom bytov; prenájom nehnuteľností (ubytovanie); finančné analýzy; finančné poradenstvo; finančné informácie; vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov; odhadovanie nákladov na opravu (finančné odhadovanie); organizovanie financovania stavebných projektov.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; stavebné informácie; stavebné poradenstvo.

(540) POBA SERVIS
(731) POBA Servis, a.s., Karloveská 34, 811 04 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

192-2014
5.2.2014
35, 36, 37
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; analýzy nákladov; fotokopírovacie
služby; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri
organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení
obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti;
poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; sekretárske služby; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; administratívna správa
hotelov; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prenájom
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reklamného času v komunikačných médiách; služby porovnávania cien; administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské
služby (obchodná pomoc); fakturácie; písanie reklamných textov; marketing; telemarketingové
služby; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; riadenie obchodnej činnosti
v stavebníctve.
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie
(maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; oceňovanie
nehnuteľností; správa nehnuteľností; správa nájomných domov; prenájom bytov; prenájom nehnuteľností (ubytovanie); finančné analýzy; finančné poradenstvo; finančné informácie; vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov; odhadovanie nákladov na opravu (finančné odhadovanie); organizovanie financovania
stavebných projektov.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; stavebné informácie; stavebné poradenstvo.

(731) dm studio s.r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava,
SK;

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

(540)

(731) POBA servis, a.s., Karloveská 34, 811 04 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

195-2014
6.2.2014
11, 35, 37, 41, 42
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie; parné kotly; zariadenia na varenie, chladenie a sušenie; vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia;
kozuby; kozuby (domové); grily (prístroje na pečenie); kachle; komínové dúchadlo, ventilátor;
konštrukcie pecí; kotlové rúry vykurovacích kotlov; výhrevné kotly; kovové mriežky ako ochrana pred kachľami alebo kozubom; rošty do pece;
tvarovky do pece; pece; sporáky; piecky; pecové
popolníky; pekáč, otočný rošt; potrubné kohútiky
a kohúty; ražne; rošty do pecí; vykurovacie telesá.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment,
obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce.
37 - Stavebníctvo; opravy v oblasti stavebníctva;
montážne a inštalačné služby v oblasti stavebníctva; komplexné služby v oblasti stavebníctva; poradenstvo v oblasti stavebníctva; realizácia v oblasti stavebníctva; údržba v oblasti stavebníctva.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
42 - Architektúra (architektonické služby); komplexné služby v oblasti v oblasti architektúry; poradenstvo v oblasti architektúry; projektová činnosť; dizajn, realizácia v oblasti architektúry.

(540)

(591) oranžová, modrá, čierna

169

198-2014
6.2.2014
28, 35, 41
28 - Karty na bingo; hracie karty; hracie žetóny;
žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby na lotériové hry; výherné hracie automaty.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová a televízna reklama; organizovanie
a prevádzkovanie spotrebiteľských a žrebových
lotérií na reklamné účely; 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.

(540) SUPER RENTA
(731) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

199-2014
6.2.2014
3
3 - Púder (kozmetika).

(591) čierna, zlatá
(731) Vasilová Anna, Jilemnického 28, 038 52 Sučany,
SK; Plichtová Monika, Na Parcelách 181, 252 68
Středokluky, CZ;

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

200-2014
6.2.2014
3, 5
3 - Masážne prípravky na svaly a kĺby, na odstránenie únavy a na zlepšenie kondície, nie na
lekárske účely.
5 - Liečivé čaje; prípravky s liečebnými účinkami na odstránenie svalovej a kĺbovej bolesti; vitamínové, minerálne a rastlinné prípravky na lekárske účely; doplnky stravy s liečebnými účinkami.
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ky; poskytovanie a sprostredkovanie uvedených
služieb prostredníctvom komunikačných médií,
telekomunikačných prostriedkov, elektronických
médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej
počítačovej siete (internet).
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; bankové služby; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); finančníctvo;
prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie bankových účtov klientov; vedenie
vkladných knižiek; vydávanie cenín a cenných
papierov; investovanie do cenných papierov na
vlastný účet; kapitálové investície; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); klíring (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov – bezhotovostné
platenie); prevod kapitálu; bankové služby poskytované prostredníctvom bankomatov; záruky,
kaucie, ručenie; otváranie akreditívov; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s valutami a devízovými hodnotami a v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových
a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet; činnosť depozitára; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; finančné analýzy; poskytovanie bankových a finančných informácií; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej
siete (internet).
38 - Elektronická pošta; elektronické zobrazovanie, komunikácia posielanie a prenos správ, dát
a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (internet).

(540)

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

203-2014
6.2.2014
35, 36, 38
35 - Poradenské služby v oblasti obchodného a podnikateľského riadenia; obchodné alebo podnikateľské informácie pre zákazníkov z databáz banky; poskytovanie a sprostredkovanie uvedených
služieb prostredníctvom komunikačných médií,
telekomunikačných prostriedkov, elektronických
médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (internet).
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; bankové služby; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); finančníctvo;
prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie bankových účtov klientov; vedenie
vkladných knižiek; vydávanie cenín a cenných
papierov; investovanie do cenných papierov na
vlastný účet; kapitálové investície; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); klíring (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov – bezhotovostné
platenie); prevod kapitálu; bankové služby poskytované prostredníctvom bankomatov; záruky,
kaucie, ručenie; otváranie akreditívov; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s valutami a devízovými hodnotami a v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových
a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obhospodarovanie
cenných papierov klienta na jeho účet; činnosť
depozitára; poradenstvo v oblasti bankovníctva
a financií; finančné analýzy; poskytovanie bankových a finančných informácií; poskytovanie
a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (internet).
38 - Elektronická pošta; elektronické zobrazovanie, komunikácia posielanie a prenos správ, dát
a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (internet).

(540) mSaver
(731) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

204-2014
6.2.2014
35, 36, 38
35 - Poradenské služby v oblasti obchodného a podnikateľského riadenia; obchodné alebo podnikateľské informácie pre zákazníkov z databáz ban-

(540) mRezerva
(731) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

205-2014
7.2.2014
30
30 - Sušienky a keksy; cukríky; oblátky; zákusky
a koláče; karamelky; čokoláda; marcipán; cukrovinky; cukrárske výrobky; perníky a medovníky;
plnené koláče; pudingy; pralinky; mandľové cukrovinky; čokoládové peny; mätové cukríky; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; fondán (cukrovinky); pastilky (cukrovinky); arašidové cukrovinky.

(540)

(591) červená, biela
(731) MAGIC SWEETS s.r.o., Trebišovská 148/9, 821 02
Bratislava-Ružinov, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

216-2014
10.2.2014
19
19 - Asfaltové výrobky pre stavebníctvo; bitúmenová lepenka.

(540) VELBIT
(731) PARAPETROL a. s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

227-2014
11.2.2014
33
33 - Vodka obsahujúca borievkový destilát; vodka s príchuťou borievky; ochutená vodka.

(540)

Tri borievky. Výnimočná
vodka. Výnimočný charakter.

nadkolienky, pančuchový tovar; obuv okrem ortopedickej a korčuliarskej, najmä športová, vychádzková, pracovná, domáca; topánky, najmä
športové, vychádzkové; galoše; gamaše.
(540) LIWORLD
(731) Li Yong, Svidnícka 1958/14, 040 11 Košice - Pereš, SK;

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

(731) ST. NICOLAUS a. s., Ul. 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

235-2014
12.2.2014
18, 25
18 - Dáždniky; slnečníky; peňaženky nie z drahých kovov; kabelky; tašky, najmä športové, cestovné, nákupné, plážové; baliace vrecká a tašky;
aktovky; školské aktovky; plecniaky; kufre; kufríky; chlebníky.
25 - Odevy, oblečenie, najmä bundy, vesty okrem
nepriestrelných, kabáty, zvrchníky, kombinézy,
konfekcia, košele, nohavice, pokrývky hlavy, čiapky, opasky, kravaty; rukavice okrem športových,
hracích, masážnych, izolačných, ochranných a na
lekárske účely; ponožky, podkolienky, nadkolienky, pančuchový tovar; obuv okrem ortopedickej
a korčuliarskej, najmä športová, vychádzková,
pracovná, domáca; topánky, najmä športové, vychádzkové; galoše; gamaše.

(540)

(731) Li Yong, Svidnícka 1958/14, 040 11 Košice - Pereš, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

236-2014
12.2.2014
18, 25
18 - Dáždniky; slnečníky; peňaženky nie z drahých kovov; kabelky; tašky, najmä športové, cestovné, nákupné, plážové; baliace vrecká a tašky;
aktovky; školské aktovky; plecniaky; kufre; kufríky; chlebníky.
25 - Odevy, oblečenie, najmä bundy, vesty okrem nepriestrelných, kabáty, zvrchníky, kombinézy, konfekcia, košele, nohavice, pokrývky hlavy,
čiapky, opasky, kravaty; rukavice okrem športových, hracích, masážnych, izolačných, ochranných a na lekárske účely; ponožky, podkolienky,
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239-2014
9.2.2014
35, 36
35 - Kancelárske práce (administratíva); reklama
komerčných alebo obytných nehnuteľností.
36 - Akvizície nehnuteľností (pre tretie osoby);
realitná kancelária; realitná agentúra; služby realitných agentúr v oblasti predaja a prenájmu budov; zabezpečovanie prenájmu nehnuteľností;
pomoc pri akvizícii nehnuteľností; služby vyhľadávania tuzemských nehnuteľností; obstarávanie
nehnuteľností pre klientov; financovanie v oblasti
nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; služby v oblasti akvizícií nehnuteľností.

(540)

(591) svetlohnedá, kovová
(731) Jurček Richard, Partizánska 3, 040 01 Košice Juh, SK;
(740) Zaleta Tomáš, Sabinov, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

253-2014
14.2.2014
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.
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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; organizovanie 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.

ny na fotografie; dosky na spisy; plniace perá;
perá (kancelárske potreby); papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; pútače z papiera
alebo lepenky.
18 - Peňaženky; puzdrá na navštívenky; aktovky
(kožená galantéria); puzdrá z kože alebo z koženej lepenky; tašky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky).
19 - Kameň; drevo (polotovar).
21 - Hrnce, hrnčeky; porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené umelecké predmety.
25 - Čiapkové šilty; opasky (časti odevov); košele; odevy; oblečenie; pokrývky hlavy; kravaty;
šatky, šály; športové tričká, dresy; uniformy;
bundy; telocvičné úbory; tričká; služobné vesty.
26 - Odznaky na odevy, nie z drahých kovov.
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; on
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov.
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; produkcia filmov (nie reklamných); vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; divadelné predstavenia; televízna zábava; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; fitnes kluby
(zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie
športových súťaží; plánovanie a organizovanie
večierkov; praktický výcvik (ukážky); informácie
o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie
seminárov; tábory na športové sústredenia; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie plesov; on line vydávanie elektronických kníh a časopisov; on line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické
reportáže; fotografovanie; nahrávanie videopások;
písanie textov (okrem reklamných); koučovanie
(školenie); prenájom športových plôch.

(540) After X
(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)

282-2014
19.2.2014
6, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 25, 26, 35, 41
6 - Kovy (suroviny alebo polotovary).
9 - Magnetické identifikačné karty; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky;
kódované magnetické karty; optické nosiče údajov; elektronické diáre; podložky pod myš; USB
kľúče; šnúrky na mobilné telefóny.
12 - Automobily.
14 - Spony na kravaty; mince; manžetové gombíky; ihlice na kravaty; prívesky na kľúče (bižutéria); medaily.
16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); papier; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky;
albumy; tlače (rytiny); spisové obaly (papiernický tovar); rytiny; umelecké litografie; ceruzky;
periodiká; skicáre; útržkové bloky; držiaky na písacie potreby; pečate; pečatidlá; zošity; kartón,
lepenka; obaly na doklady; zoraďovače (kancelárske potreby); obaly (papiernický tovar); mechanické ceruzky; obálky (papiernický tovar);
puzdrá na perá, perečníky; písacie potreby; emblémy (papierové pečate); fotografie (tlačoviny);
pečiatky; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie;
príručky; listový papier; papiernický tovar; stoja-

(540)

(731) Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

283-2014
19.2.2014
6, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 25, 26, 35, 41
6 - Kovy (suroviny alebo polotovary).
9 - Magnetické identifikačné karty; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky;
kódované magnetické karty; optické nosiče údajov; elektronické diáre; podložky pod myš; USB
kľúče; šnúrky na mobilné telefóny.
12 - Automobily.
14 - Spony na kravaty; mince; manžetové gombíky; ihlice na kravaty; prívesky na kľúče (bižutéria); medaily.
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16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); papier; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky;
albumy; tlače (rytiny); spisové obaly (papiernický tovar); rytiny; umelecké litografie; ceruzky;
periodiká; skicáre; útržkové bloky; držiaky na písacie potreby; pečate; pečatidlá; zošity; kartón,
lepenka; obaly na doklady; zoraďovače (kancelárske potreby); obaly (papiernický tovar); mechanické ceruzky; obálky (papiernický tovar); puzdrá na
perá, perečníky; písacie potreby; emblémy (papierové pečate); fotografie (tlačoviny); pečiatky;
grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; listový papier; papiernický tovar; stojany na fotografie; dosky na spisy; plniace perá; perá (kancelárske potreby); papierové alebo plastové vrecká
a tašky na balenie; pútače z papiera alebo lepenky.
18 - Peňaženky; puzdrá na navštívenky; aktovky
(kožená galantéria); puzdrá z kože alebo z koženej lepenky; tašky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky).
19 - Kameň; drevo (polotovar).
21 - Hrnce, hrnčeky; porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené umelecké predmety.
25 - Čiapkové šilty; opasky (časti odevov); košele; odevy; oblečenie; pokrývky hlavy; kravaty;
šatky, šály; športové tričká, dresy; uniformy;
bundy; telocvičné úbory; tričká; služobné vesty.
26 - Odznaky na odevy, nie z drahých kovov.
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; on
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov.
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; produkcia filmov (nie reklamných); vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; divadelné predstavenia; televízna zábava; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; fitnes kluby
(zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie
športových súťaží; plánovanie a organizovanie
večierkov; praktický výcvik (ukážky); informácie
o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; tábory na športové sústredenia;
organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie
plesov; on line vydávanie elektronických kníh
a časopisov; on line poskytovanie elektronických
publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; nahrávanie videopások; písanie textov (okrem reklamných); koučovanie (školenie); prenájom športových plôch.
(540)

(731) Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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284-2014
19.2.2014
6, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 25, 26, 35, 41
6 - Kovy (suroviny alebo polotovary).
9 - Magnetické identifikačné karty; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky;
kódované magnetické karty; optické nosiče údajov; elektronické diáre; podložky pod myš; USB
kľúče; šnúrky na mobilné telefóny.
12 - Automobily.
14 - Spony na kravaty; mince; manžetové gombíky; ihlice na kravaty; prívesky na kľúče (bižutéria); medaily.
16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); papier; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky;
albumy; tlače (rytiny); spisové obaly (papiernický tovar); rytiny; umelecké litografie; ceruzky;
periodiká; skicáre; útržkové bloky; držiaky na písacie potreby; pečate; pečatidlá; zošity; kartón,
lepenka; obaly na doklady; zoraďovače (kancelárske potreby); obaly (papiernický tovar); mechanické ceruzky; obálky (papiernický tovar);
puzdrá na perá, perečníky; písacie potreby; emblémy (papierové pečate); fotografie (tlačoviny);
pečiatky; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie;
príručky; listový papier; papiernický tovar; stojany na fotografie; dosky na spisy; plniace perá;
perá (kancelárske potreby); papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; pútače z papiera
alebo lepenky.
18 - Peňaženky; puzdrá na navštívenky; aktovky
(kožená galantéria); puzdrá z kože alebo z koženej lepenky; tašky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky).
19 - Kameň; drevo (polotovar).
21 - Hrnce, hrnčeky; porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené umelecké predmety.
25 - Čiapkové šilty; opasky (časti odevov); košele;
odevy; oblečenie; pokrývky hlavy; kravaty; šatky, šály; športové tričká, dresy; uniformy; bundy;
telocvičné úbory; tričká; služobné vesty.
26 - Odznaky na odevy, nie z drahých kovov.
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; on
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov.
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; produkcia filmov (nie reklamných); vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; divadelné predstavenia; televízna zábava; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; fitnes kluby
(zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie
športových súťaží; plánovanie a organizovanie
večierkov; praktický výcvik (ukážky); informácie
o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; tábory na športové sústredenia;
organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie
plesov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické
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reportáže; fotografovanie; nahrávanie videopások;
písanie textov (okrem reklamných); koučovanie
(školenie); prenájom športových plôch.

41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; produkcia filmov (nie reklamných); vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; divadelné predstavenia; televízna zábava; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; fitnes kluby
(zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie
športových súťaží; plánovanie a organizovanie
večierkov; praktický výcvik (ukážky); informácie
o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; tábory na športové sústredenia;
organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie
plesov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické
reportáže; fotografovanie; nahrávanie videopások; písanie textov (okrem reklamných); koučovanie (školenie); prenájom športových plôch.

(540)

(591) biela, čierna, červená, modrá
(731) Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, SK;

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

285-2014
19.2.2014
6, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 25, 26, 35, 41
6 - Kovy (suroviny alebo polotovary).
9 - Magnetické identifikačné karty; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky;
kódované magnetické karty; optické nosiče údajov; elektronické diáre; podložky pod myš; USB
kľúče; šnúrky na mobilné telefóny.
12 - Automobily.
14 - Spony na kravaty; mince; manžetové gombíky; ihlice na kravaty; prívesky na kľúče (bižutéria); medaily.
16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); papier; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky;
albumy; tlače (rytiny); spisové obaly (papiernický tovar); rytiny; umelecké litografie; ceruzky;
periodiká; skicáre; útržkové bloky; držiaky na písacie potreby; pečate; pečatidlá; zošity; kartón,
lepenka; obaly na doklady; zoraďovače (kancelárske potreby); obaly (papiernický tovar); mechanické ceruzky; obálky (papiernický tovar); puzdrá na perá, perečníky; písacie potreby; emblémy
(papierové pečate); fotografie (tlačoviny); pečiatky; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia;
pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; listový papier; papiernický tovar; stojany
na fotografie; dosky na spisy; plniace perá; perá
(kancelárske potreby); papierové alebo plastové
vrecká a tašky na balenie; pútače z papiera alebo
lepenky.
18 - Peňaženky; puzdrá na navštívenky; aktovky
(kožená galantéria); puzdrá z kože alebo z koženej lepenky; tašky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky).
19 - Kameň; drevo (polotovar).
21 - Hrnce, hrnčeky; porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené umelecké predmety.
25 - Čiapkové šilty; opasky (časti odevov); košele;
odevy; oblečenie; pokrývky hlavy; kravaty; šatky, šály; športové tričká, dresy; uniformy; bundy;
telocvičné úbory; tričká; služobné vesty.
26 - Odznaky na odevy, nie z drahých kovov.
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; on
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov.

(540)

(591) biela, čierna, červená, modrá
(731) Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

287-2014
20.2.2014
45
45 - Požičiavanie spoločenských odevov; požičiavanie odevov; svadobné agentúry.

(540) Svadobné štúdio Maggie
(731) MK BIZ s.r.o., Berlínska 2469/26, 040 13 Košice,
SK;

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

301-2014
21.2.2014
35, 36
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácii; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh;
poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov;
príprava miezd a výplatných listín; sekretárske
služby; administratívne spracovanie obchodných
objednávok; obchodná správa licencií výrobkov
a služieb (pre tretie osoby); prenájom kancelárskych priestorov; poradenstvo pri organizovaní
a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových
stránok; obchodný alebo podnikateľský prieskum;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 5 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; fakturácie; sprostredkovanie obchodu s tovarom.
36 - Sprostredkovanie poistenia; faktoring; finančné analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné
služby v oblasti poisťovníctva; finančné informácie; informácie o poistení; likvidácia podnikov (finančné služby); poradenstvo v oblasti splácania
dlhov; daňové odhady (služby).
(540) FONTIONNEL
(731) FONTIONNEL&Co s.r.o., SNP 50, 940 01 Nové
Zámky, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

302-2014
21.2.2014
5, 28, 41, 44
5 - Tlakové obväzy; vitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; výživové doplnky; steroidy; bielkovinové výživové doplnky; výživové
doplnky z ľanových semien; výživové doplnky
z ľanového oleja; výživové doplnky z obilných
klíčkov; výživové doplnky z kvasníc.
28 - Proteínové výživové doplnky; stacionárne
tréningové bicykle; stroje na telesné cvičenia;
posilňovacie stroje; cvičebné náradie na posilňovanie hrudníka; gymnastické zariadenia; opasky
pre vzpieračov (športové potreby); činky.
41 - Telesné cvičenie; poskytovanie zariadení na
rekreáciu a oddych; poskytovanie zariadení na
športovanie; fitnes kluby (zdravotné a kondičné
cvičenia); požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); služby osobných
trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia.
44 - Masáže; sauna (služby); solária (služby).

(540)

(731) Triple centrum, s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11
Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

307-2014
21.2.2014
31, 33, 35, 40
31 - Čerstvé ovocie a zelenina.
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva).
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 31 a 33 tohto zoznamu.
40 - Spracovanie ovocia, výroba destilátov z ovocia a citrusových plodov.
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(731) MGTA, s.r.o., Bagarova 6, 914 51 Trenčianske
Teplice, SK;

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

308-2014
21.2.2014
31, 33, 35, 40
31 - Čerstvé ovocie a zelenina.
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva).
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 31 a 33 tohto zoznamu.
40 - Spracovanie ovocia, výroba destilátov z ovocia a citrusových plodov.

(540)

(731) MGTA, s.r.o., Bagarova 6, 914 51 Trenčianske
Teplice, SK;

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

323-2014
24.2.2014
31, 33, 35, 40
31 - Čerstvé ovocie a zelenina.
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva).
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 31 a 33 tohto zoznamu.
40 - Spracovanie ovocia; výroba destilátov z ovocia a citrusových plodov.

(540)

(731) MGTA, s.r.o., Bagarova 6, 914 51 Trenčianske
Teplice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

327-2014
24.2.2014
35
35 - Sprostredkovateľne práce; personálne poradenstvo; nábor zamestnancov.

(540)

(540)
(591) bledomodrá, tmavomodrá, čierna, biela
(731) Top Quality Services, s.r.o., Zámocká 9, 901 01
Malacky, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

415-2014
6.3.2014
35, 36, 41
35 - Organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; obchodné poradenstvo; marketingové štúdie; prenájom reklamných materiálov;
prenájom reklamných plôch; vzťahy s verejnosťou
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(public relations); vyhľadávanie informácii v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie
údajov do počítačových databáz; poskytovanie
obchodných a podnikateľských informácií; podpora predaja (pre tretie osoby); distribúcia propagačných materiálov; distribúcia a rozširovanie reklamných materiálov (letákov, prospektov, tlačovín a vzoriek); priama poštová reklama.
36 - Organizovanie zbierok; organizovanie finančných zbierok; charitatívne zbierky; dobročinné
služby, menovite finančné služby; filantropické
služby v oblasti peňažných darov; organizovanie
dobročinných zbierok; poskytovanie vzdelávacích
štipendií; poskytovanie univerzitných štipendií.
41 - Činnosť v oblasti kultúry; audiovizuálne prezentačné služby na vzdelávacie účely; audiovizuálne zobrazovacie prezentačné služby na zábavné
účely; audiovizuálne zobrazovacie predstavenia;
celebrovanie športových súťaží; dohľad nad telesným cvičením; hendikepovanie pre športové udalosti; doučovanie a vyučovanie v predprípravných kurzoch; doučovacie vzdelávanie jazykov;
doučovacie vzdelávanie; akadémie (vzdelávanie);
praktické cvičenie (ukážky); elektronické publikovanie; organizovanie športových súťaží; informácie o výchove a vzdelávaní; písanie textov
(okrem reklamných); fotografovanie.

31 - Nespracované obilniny a poľnohospodárske,
záhradnícke a lesné produkty; čerstvé ovocie a zelenina; semená; rastliny a kvety; potrava pre zvieratá; slad.
32 - Pivá; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy;
paradajková šťava (nápoje); ovocné šťavy a koncentráty a nápoje z nich; zeleninové šťavy; energetické a iónové nápoje; srvátkové nápoje; sirupy
a iné prípravky na prípravu nealkoholických nápojov; tablety a prášky na prípravu šumivých nápojov; príchute na výrobu nealkoholických nápojov; prípravky na výrobu likérov.
(540) UNIMAR TRADE
(731) UNIMAR TRADE s.r.o., Hlavná 340, 900 41 Rovinka, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(591) tmavočervená (Opis), svetločervená (Opis), tmavozelená (Opis), svetlozelená (Opis)
(731) Nadácia Renáty Zmajkovičovej, Nadácia RZ nadácia, Palisády 1, 811 01 Bratislava, SK;

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

5003-2014
8.1.2014
30, 31, 32
30 - Káva; čaj; kakao; rastlinné prípravky ako kávové náhradky; kávovinové náhradky; kávové
a kakaové nápoje; extrakty nie na lekárske účely;
cukor; prírodné sladidlá; glukóza na ľudskú spotrebu; ryža; tapioka; ságo; cestoviny; krupica; múka a prípravky z obilnín; lupienky; vločky (obilninové); chlieb; pečivo; lístkové cesto; zákusky;
buchty; koláče; keksy; palacinky; lievance; cukríky; cukrovinky; čokoláda; ľad; med; melasa;
materinská kašička ako potrava pre ľudí, nie na
lekárske použitie; aníz (semená); badián; sladové
výťažky pre potraviny; ovocné omáčky; droždie;
prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot; omáčky
(korenie); šalátové dresingy; kečupy; majonéza;
koreniny; korenie; chaluhy; vodné riasy; príchute; zmrzliny; mandľové pasty; prídavky a prísady
do potravín a nápojov s výnimkou esencií a éterických olejov; arómy do potravín, nealkoholických nápojov a sirupov; nutričné a potravinové
doplnky patriace do tejto triedy a obohatené vitamínmi, minerálnymi a stopovými prvkami nie
na lekárske účely; mliečne kakaové, kávové a čokoládové nápoje.

5004-2014
8.1.2014
30, 31, 32
30 - Káva; čaj; kakao; rastlinné prípravky ako
kávové náhradky; kávovinové náhradky; kávové
a kakaové nápoje; extrakty nie na lekárske účely;
cukor; prírodné sladidlá; glukóza na ľudskú spotrebu; ryža; tapioka; ságo; cestoviny; krupica; múka a prípravky z obilnín; lupienky; vločky (obilninové); chlieb; pečivo; lístkové cesto; zákusky;
buchty; koláče; keksy; palacinky; lievance; cukríky; cukrovinky; čokoláda; ľad; med; melasa;
materinská kašička ako potrava pre ľudí, nie na
lekárske použitie; aníz (semená); badián; sladové
výťažky pre potraviny; ovocné omáčky; droždie;
prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot; omáčky (korenie); šalátové dresingy; kečupy; majonéza; koreniny; korenie; chaluhy; vodné riasy; príchute;
zmrzliny; mandľové pasty; prídavky a prísady do
potravín a nápojov s výnimkou esencií a éterických olejov; arómy do potravín, nealkoholických
nápojov a sirupov; nutričné a potravinové doplnky patriace do tejto triedy a obohatené vitamínmi, minerálnymi a stopovými prvkami nie na lekárske účely; mliečne kakaové, kávové a čokoládové nápoje.
31 - Nespracované obilniny a poľnohospodárske,
záhradnícke a lesné produkty; čerstvé ovocie a zelenina; semená; rastliny a kvety; potrava pre zvieratá; slad.
32 - Pivá; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy;
paradajková šťava (nápoje); ovocné šťavy a koncentráty a nápoje z nich; zeleninové šťavy; energetické a iónové nápoje; srvátkové nápoje; sirupy
a iné prípravky na prípravu nealkoholických nápojov; tablety a prášky na prípravu šumivých nápojov; príchute na výrobu nealkoholických nápojov; prípravky na výrobu likérov.

(540)

(591) oranžová, zelená, sivá, biela
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(731) UNIMAR TRADE s.r.o., Hlavná 340, 900 41 Rovinka, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5005-2014
8.1.2014
32
32 - Nealkoholické nápoje; ovocné nápoje; ovocné šťavy a koncentráty a nápoje z nich; sirupy
a iné prípravky na prípravu nápojov.
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36 - Finančné a peňažné služby; financovanie kúpy na splátky; financovanie a úvery kúpy a prenájmu; prevádzkovanie splátkového systému;
služby kreditných, debetných, platobných, splátkových a úverových kariet; služby elektronických
kariet; finančný lízing; predaj na splátky; poskytovanie spotrebiteľských úverov; poskytovanie
úverov; poskytovanie pôžičiek.
(540)

(540)

(731) UNIMAR TRADE s.r.o., Hlavná 340, 900 41 Rovinka, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5006-2014
8.1.2014
32
32 - Nealkoholické nápoje; ovocné nápoje; ovocné šťavy a koncentráty a nápoje z nich; sirupy
a iné prípravky na prípravu nápojov.

(540) VINČA
(731) UNIMAR TRADE s.r.o., Hlavná 340, 900 41 Rovinka, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5021-2014
16.1.2014
32, 35
32 - Nealkoholické nápoje; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; ovocno-zeleninové šťavy; džúsy.
35 - Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s nealkoholickými nápojmi, ovocnými a zeleninovými šťavami, džúsmi.

(540)

(731) McCarter a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5053-2014
24.1.2014
9, 35, 36
9 - Kreditné, debetné, platobné, splátkové a úverové karty, ako sú magnetické zakódované karty
a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom
(elektronické karty).
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť; rozširovanie reklamných materiálov.

(591) bordová, žltá
(731) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5056-2014
28.1.2014
35, 38, 39, 42
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby aj
prostredníctvom internetu s tovarmi komponenty
pre čerpadlové motory, čerpadlové spúšťače, parné generátory alebo kotly (stroje), čerpadlá do
vykurovacích zariadení, membrány čerpadiel, samoregulačné palivové čerpadlá, čerpadlá, parné
kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov, bojlery, ohrievače vody, bojlery s výnimkou bojlerov
ako časti strojov, plynové bojlery, výhrevné kotly, tlakové nádoby, vaky do tlakových nádob,
expanzné nádoby, tepelné čerpadlá, elektrické
radiátory, radiátory na kúrenie, gamatky, plastové vodovodné klapky alebo ventily, spätné klapky, potrubné systémy kanalizačné, odpadové
a tlakové, nekovové vodovodné potrubia a rúry,
drenážne potrubia, nekovové spojky na potrubia,
nekovové odbočky, prípojky potrubia, nekovové
odkvapové rúry, liatinové armatúry, domáce vodárne, prečerpávacie a kanalizačné šachty, vodomerné šachty, revízne kanalizačné šachty, studniarske šachty, poklopy na šachty, príruby, liatinové šupátka, nasávacie koše, záhradné hadice,
zavlažovacie systémy, postrekovače, konzoly
a držiaky na radiátory, vodovodné armatúry, bytové a šachtové vodomery, plynomery; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov; obchodná administratíva; 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 - Balenie a skladovanie tovarov; doprava, preprava tovarov; doručovanie tovarov; informácie
o možnostiach dopravy; distribúcia tovarov na
dobierku; expedícia tovarov.
42 - Hosťovanie na počítačových (webových) stránkach.
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(540) VODOSHOP.SK
(731) VODOSHOP, s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad,
SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5075-2014
29.1.2014
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.

35 - Maloobchodné služby s potravinami; maloobchodné služby s potravinami poskytované prostredníctvom internetu.
39 - Rozvoz jedál.
(540)

(591) čierna, oranžová
(731) Litelife s. r. o., Zámocká 8, 811 01 Bratislava, SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(731) VINS s.r.o., Školská 53, 902 01 Vinosady, SK;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

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

5111-2014
13.2.2014
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(731) STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., Palírenská 641/2,
326 00 Plzeň-Božkov, CZ;
(740) Fajnor IP, s. r. o., Bratislava, SK;

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

5112-2014
13.2.2014
5, 29, 30, 35, 39
5 - Diétne potraviny na lekárske účely.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené
ovocie, huby a zelenina; ovocné rôsoly, husté zaváraniny, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky; hotové jedlá; polievky
a vývary; rýchle občerstvenie a dezerty.
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža;
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb;
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzlina; cukor,
med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva;
soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad; hotové jedlá a slané chuťovky.

5114-2014
14.2.2014
16, 35, 40
16 - Pečiatky (s adresnými údajmi), strojčeky na
tlačenie adresy, pečate, pečatidlá, napustené pečiatkovacie podušky, kancelárske pečatné stroje,
materiály na pečatenie, sádzacie rámy (polygrafia), pečiatky, grafické reprodukcie, grafické zobrazenia, papierové pečate, podušky na pečiatky,
stojany na pečiatky, puzdrá na pečiatky.
35 - Spracovanie textov, obchodné sprostredkovateľské služby, poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
40 - Rytie, gravírovanie, zostavovanie tovarov na
objednávku (pre tretie osoby), kreslenie, rytie laserom.

(540)

(591) modrá, biela, zelená
(731) Pečiatkovo, s. r. o., Nerudova 85, 821 04 Bratislava, SK;
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
10 (511)
(511)

5131-2014
21.2.2014
CTM 012238325
21.10.2013
EM
35, 41, 42
35 - Reklamné, marketingové a propagačné služby; poradenstvo v oblasti reklamných kampaní;
rozširovanie reklamných a propagačných materiálov; poradenské služby pri riadení podnikov
v oblasti stratégie, marketingu, výroby, zamestnancov a maloobchodného predaja; marketingové analýzy a štúdie; prieskum trhu; tvorba marketingových stratégií a koncepcií; poradenské
služby v oblasti obchodného marketingu; poradenské služby v oblasti riadenia marketingu; poradenstvo v oblasti stratégie marketingu; podpora
predaja (pre tretie osoby); predvádzanie tovaru;
vytváranie pracovných kolektívov (personálne
riadenie); personálne poradenstvo; organizovanie
a vedenie reklamných marketingových podujatí
pre tretie osoby; vytvorenie a vedenie obchodných
motivačných a vernostných programov; zriaďovanie a vykonávanie predajných a propagačných
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ponukových projektov a dohľad nad nimi; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav;
organizovanie módnych prehliadok na účely podpory predaja; telemarketingové služby; tvorba
audio- a videonahrávok na marketingové účely.
41 - Vzdelávacie služby; školiace služby; vzdelávanie v oblasti riadenia podnikov; vzdelávanie
v oblasti personálneho riadenia; vzdelávacie alebo školiace poradenské služby; vzdelávanie v oblasti marketingového plánovania; vzdelávanie
v oblasti komunikačných schopností a stratégií;
organizovanie a vedenie konferencií a kongresov; organizovanie a vedenie kultúrnych podujatí; organizovanie a vedenie zábavných podujatí;
organizovanie večierkov a recepcií alebo banketov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie módnych prehliadok
na zábavné účely; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie vedomostných, zábavných a športových
súťaží; organizovanie športových podujatí; organizovanie a vedenie vzdelávacích, zábavných,
kultúrnych a športových podujatí s cieľom vytvárať pracovné kolektívy.
42 - Tvorba a udržiavanie webových stránok pre
zákazníkov; poradenstvo pri tvorbe webstránok.
(540)

(591) hnedočervená; čierna;
(731) CREATIVE PRO s.r.o., Tajovského 3339/16,
811 04 Bratislava, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5157-2014
24.2.2014
41
41 - Výchova a vzdelávanie; verejná prezentácia
umeleckých a literárnych diel na kultúrne alebo
vzdelávacie účely.

(540) Slovenský Detský Oskar
(731) Celecová Lucia, Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky
(210)
1828-2009
1100-2012
1381-2012
1470-2012
5399-2012
5875-2012
5876-2012
457-2013
588-2013
589-2013
661-2013
669-2013
794-2013
824-2013
828-2013
839-2013
937-2013
960-2013
964-2013
965-2013
989-2013
990-2013
1016-2013
1034-2013
1066-2013
1067-2013
1081-2013
1090-2013
1123-2013
1145-2013
1155-2013
1195-2013
1198-2013
1199-2013
1200-2013
1201-2013
1203-2013
1204-2013
1205-2013
1211-2013
1240-2013
1244-2013
1245-2013
1246-2013
1250-2013
1256-2013
1277-2013
1281-2013
1283-2013
1284-2013
1285-2013
1289-2013
1296-2013
1306-2013
1310-2013

(111)
237007
237006
236909
236910
236795
236796
236797
236911
236912
236913
236914
236915
236916
236917
236918
236919
236920
236921
236922
236923
236924
236925
236926
236927
236928
236929
236930
236931
236932
236933
236934
236935
236936
236937
236938
236939
236940
236941
236942
236943
236944
236945
236946
236947
236948
236949
236950
236951
236952
236953
236954
236955
236956
236957
236958

(210)
1335-2013
1342-2013
1381-2013
1382-2013
1383-2013
1398-2013
1399-2013
1402-2013
1437-2013
1438-2013
1440-2013
1441-2013
1442-2013
1449-2013
1450-2013
1451-2013
1452-2013
1453-2013
1456-2013
1459-2013
1462-2013
1463-2013
1464-2013
1465-2013
1466-2013
1467-2013
1474-2013
1475-2013
1494-2013
1503-2013
1505-2013
1506-2013
1508-2013
1509-2013
1511-2013
1512-2013
1513-2013
1514-2013
1515-2013
1517-2013
1518-2013
1519-2013
1520-2013
1531-2013
1535-2013
1536-2013
1542-2013
1544-2013
1545-2013
1546-2013
1547-2013
1550-2013
1551-2013
1552-2013
1571-2013

(111)
236959
236960
236961
236962
236963
236964
236965
236798
236966
236967
236968
236969
236970
236971
236972
236973
236974
236975
236976
236799
236977
236800
236801
236802
236803
236804
236978
236979
236980
236805
236806
236807
236808
236809
236810
236981
236811
236812
236813
236814
236815
236982
236816
236817
236818
236819
236820
236983
236984
236821
236822
236823
236985
236986
236987

(210)
1589-2013
1595-2013
1601-2013
1602-2013
1611-2013
1612-2013
1613-2013
1616-2013
1619-2013
1636-2013
1637-2013
1652-2013
1661-2013
1662-2013
1666-2013
1677-2013
1680-2013
1692-2013
1693-2013
1694-2013
1697-2013
1711-2013
1712-2013
1714-2013
1717-2013
1718-2013
1719-2013
1735-2013
1736-2013
1761-2013
1762-2013
1763-2013
1768-2013
1769-2013
1779-2013
1785-2013
1790-2013
1822-2013
1823-2013
1824-2013
1827-2013
1828-2013
1829-2013
1830-2013
1852-2013
1860-2013
1869-2013
1928-2013
1929-2013
1930-2013
1931-2013
1932-2013
1933-2013
1934-2013
1935-2013

(111)
236824
236988
236989
236990
236825
236826
236827
236828
236829
236830
236831
236832
236991
236833
236834
236835
236836
236837
236838
236839
236840
236841
236842
236992
236843
236844
236845
236846
236847
236848
236849
236850
236851
236852
236853
236854
236855
236856
236857
236858
236859
236860
236861
236862
236863
236864
236865
236866
236867
236868
236993
236994
236995
236869
236870

(210)
1936-2013
5038-2013
5111-2013
5112-2013
5113-2013
5210-2013
5241-2013
5271-2013
5282-2013
5322-2013
5368-2013
5393-2013
5406-2013
5451-2013
5452-2013
5453-2013
5455-2013
5460-2013
5476-2013
5491-2013
5493-2013
5494-2013
5496-2013
5497-2013
5498-2013
5499-2013
5502-2013
5503-2013
5504-2013
5505-2013
5506-2013
5507-2013
5508-2013
5509-2013
5510-2013
5517-2013
5518-2013
5519-2013
5521-2013
5531-2013
5532-2013
5533-2013
5534-2013
5550-2013
5552-2013
5555-2013
5556-2013

(111)
236871
236872
236873
236874
236875
236876
236877
236878
236879
236880
236881
236882
236996
236883
236884
236885
236886
236887
236888
236889
236890
236891
236892
236893
236894
236895
236897
236898
236899
236900
236901
236902
236903
236904
236905
236906
236907
236997
236998
236999
237000
237001
237002
237003
237004
237005
236908
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236795
12.3.2014
14.6.2022
5399-2012
14.6.2012
2.12.2013
GastroNet a.s., Liptovská 21, 821 09 Bratislava,
SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

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

236796
12.3.2014
7.12.2022
5875-2012
7.12.2012
2.12.2013
Straka Vladimír, Drotárska 5, 811 04 Bratislava,
SK;

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

236797
12.3.2014
7.12.2022
5876-2012
7.12.2012
2.12.2013
Straka Vladimír, Drotárska 5, 811 04 Bratislava,
SK;

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

236798
12.3.2014
4.8.2023
1402-2013
4.8.2013
2.12.2013
Ulbricht Anton, Okružná 768/63, 058 01 Poprad,
SK;

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

236799
12.3.2014
12.8.2023
1459-2013
12.8.2013
2.12.2013
KC SPORT, s.r.o., Električná 25, 911 01 Trenčín,
SK;

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

236800
12.3.2014
12.8.2023
1463-2013
12.8.2013
2.12.2013
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111) 236801
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(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

12.3.2014
12.8.2023
1464-2013
12.8.2013
2.12.2013
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

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

236802
12.3.2014
12.8.2023
1465-2013
12.8.2013
2.12.2013
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

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

236803
12.3.2014
12.8.2023
1466-2013
12.8.2013
2.12.2013
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

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

236804
12.3.2014
13.8.2023
1467-2013
13.8.2013
2.12.2013
Dimitroff, spol. s r.o., Sabinovská 12, 080 01
Prešov, SK;
(740) Mišľanová Mária, Košice, SK;

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

236805
12.3.2014
20.8.2023
1503-2013
20.8.2013
2.12.2013
SLOVAN MARKETING, s. r. o., Odbojárov 9,
831 04 Bratislava, SK;
(740) Štefanka Dávid, Mgr., Bratislava, SK;

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

236806
12.3.2014
20.8.2023
1505-2013
20.8.2013
2.12.2013
KOMPAVA, s. r. o., Piešťanská 1202/44, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, SK;

(111) 236807
(151) 12.3.2014
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(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

21.8.2023
1506-2013
21.8.2013
2.12.2013
Bee Mark, s.r.o., Čordákova 1230/13, 040 23 Košice, SK;

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

236808
12.3.2014
22.8.2023
1508-2013
22.8.2013
2.12.2013
BIATEK s.r.o., Anenská 54/22, 602 00 Brno, CZ;
Štetina Tomáš, Mgr., Brno, CZ;

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

236809
12.3.2014
21.8.2023
1509-2013
21.8.2013
2.12.2013
LEON Productions, spol. s r. o., Jadranská 41,
841 01 Bratislava, SK;

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

236810
12.3.2014
22.8.2023
1511-2013
22.8.2013
2.12.2013
Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;

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

236811
12.3.2014
22.8.2023
1513-2013
22.8.2013
2.12.2013
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00
Košice, SK;

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

(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

22.8.2023
1515-2013
22.8.2013
2.12.2013
KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

236814
12.3.2014
22.8.2023
1517-2013
22.8.2013
2.12.2013
Slovenská Franchisingová Asociácia, Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

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

236815
12.3.2014
23.8.2023
1518-2013
23.8.2013
2.12.2013
Adamík Hrycová Wanda, Beblavého 4, 811 01
Bratislava, SK;
(740) Martin Pavle s.r.o., Bratislava, SK;

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

236816
12.3.2014
23.8.2023
1520-2013
23.8.2013
2.12.2013
Ján Machovič EDEN, Priemyselná 2443, 963 01
Krupina, SK;

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

236817
12.3.2014
26.8.2023
1531-2013
26.8.2013
2.12.2013
Grgula Filip, M.B.A., Nobelovo nám. 7, 851 01
Bratislava, SK;

236812
12.3.2014
22.8.2023
1514-2013
22.8.2013
2.12.2013
KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

(111) 236813
(151) 12.3.2014

(111) 236819
(151) 12.3.2014

236818
12.3.2014
27.8.2023
1535-2013
27.8.2013
2.12.2013
IRIS SH, s.r.o., Mládežnícka 36, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Ondrejka & Partners, s.r.o., Zvolen, SK;
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(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

27.8.2023
1536-2013
27.8.2013
2.12.2013
IRIS SH, s.r.o., Mládežnícka 36, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Ondrejka & Partners, s.r.o., Zvolen, SK;

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

236820
12.3.2014
27.8.2023
1542-2013
27.8.2013
2.12.2013
OZ PACHO, 29. augusta 20, 974 01 Banská Bystrica, SK;

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

236821
12.3.2014
27.8.2023
1546-2013
27.8.2013
2.12.2013
Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;

183

(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

5.9.2023
1611-2013
5.9.2013
2.12.2013
Ristretto s.r.o., Boženy Němcovej 2, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária Dvorecký & Bohunický
s.r.o., Bratislava, SK;

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

236826
12.3.2014
5.9.2023
1612-2013
5.9.2013
2.12.2013
Old Herold, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, SK;

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

236827
12.3.2014
5.9.2023
1613-2013
5.9.2013
2.12.2013
M2M Business, s.r.o., Metodova 5, 821 08 Bratislava, SK;

236822
12.3.2014
27.8.2023
1547-2013
27.8.2013
2.12.2013
Andris Jaroslav, Ing., Alej Slobody 1885, 026 01
Dolný Kubín, SK;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;

236828
12.3.2014
5.9.2023
1616-2013
5.9.2013
2.12.2013
Asociace výrobců kabelů a vodičů České republiky a Slovenské republiky, Židovská 1143/31,
586 01 Jihlava, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

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

236829
12.3.2014
5.9.2023
1619-2013
5.9.2013
2.12.2013
Horník Alojz, Jaskový rad 89, 831 01 Bratislava,
SK;

236824
12.3.2014
2.9.2023
1589-2013
2.9.2013
2.12.2013
TEMPO KONDELA, s. r. o., Vojtaššáková 893,
027 44 Tvrdošín, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

236830
12.3.2014
10.9.2023
1636-2013
10.9.2013
2.12.2013
PROFI + s.r.o., Zimná 893/9, 064 01 Stará Ľubovňa, SK;

(111) 236825
(151) 12.3.2014

(111) 236831
(151) 12.3.2014

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

236823
12.3.2014
28.8.2023
1550-2013
28.8.2013
2.12.2013
FLEIZ, s.r.o., Saratovská 2373, 911 08 Trenčín, SK;

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

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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10.9.2023
1637-2013
10.9.2013
2.12.2013
iDen Media s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, SK;

(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236832
12.3.2014
11.9.2023
1652-2013
11.9.2013
2.12.2013
BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK;

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

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

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

236833
12.3.2014
11.9.2023
1662-2013
11.9.2013
2.12.2013
Euro-Ázijské Konzultačné a Vzdelávacie Centrum, s.r.o., Roľnícka 142, 831 07 Bratislava, SK;

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

236834
12.3.2014
11.9.2023
1666-2013
11.9.2013
2.12.2013
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

236835
12.3.2014
13.9.2023
1677-2013
13.9.2013
2.12.2013
ANRIJA s.r.o., Okružná 114, 071 01 Michalovce, SK;
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;

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

236836
12.3.2014
13.9.2023
1680-2013
13.9.2013
2.12.2013
Opatera s.r.o., Lermontovova 18, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária Dvorecký & Bohunický
s.r.o., Bratislava, SK;

(111) 236837
(151) 12.3.2014

16.9.2023
1692-2013
16.9.2013
2.12.2013
Legal Partner, s. r. o., Dostojevského rad 20, 811 09
Bratislava, SK;

236838
12.3.2014
16.9.2023
1693-2013
16.9.2013
2.12.2013
JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael,
California 94903, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

236839
12.3.2014
16.9.2023
1694-2013
16.9.2013
2.12.2013
JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael,
California 94903, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

236840
12.3.2014
17.9.2023
1697-2013
17.9.2013
2.12.2013
Mr. DESIGN, spol. s r.o., Hlavatého 4, 811 03
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

236841
12.3.2014
19.9.2023
1711-2013
19.9.2013
O-503130
2.4.2013
CZ
2.12.2013
BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)

236842
12.3.2014
19.9.2023
1712-2013
19.9.2013
O-503129
2.4.2013
CZ

(442) 2.12.2013
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(732) BONGRAIN S.A., 42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK;

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

236843
12.3.2014
19.9.2023
1717-2013
19.9.2013
2.12.2013
p.k. Solvent s.r.o., K Žižkovu 9/640, 190 00 Praha 9, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

236844
12.3.2014
19.9.2023
1718-2013
19.9.2013
2.12.2013
p.k. Solvent s.r.o., K Žižkovu 9/640, 190 00 Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

236845
12.3.2014
19.9.2023
1719-2013
19.9.2013
2.12.2013
p.k. Solvent s.r.o., K Žižkovu 9/640, 190 00 Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

236846
12.3.2014
23.9.2023
1735-2013
23.9.2013
2.12.2013
H & T SK, s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Vician Ján, JUDr., Bratislava, SK;

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

236847
12.3.2014
23.9.2023
1736-2013
23.9.2013
2.12.2013
SYNERGIA PHARMACEUTICALS, s. r. o.,
Brestová 14, 821 02 Bratislava, SK;

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

236848
12.3.2014
25.9.2023
1761-2013
25.9.2013
2.12.2013

185

(732) AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, 040 01 Košice, SK;
(740) VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o., Košice,
SK;

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

236849
12.3.2014
25.9.2023
1762-2013
25.9.2013
2.12.2013
AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, 040 01 Košice, SK;
(740) VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o., Košice,
SK;

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

236850
12.3.2014
25.9.2023
1763-2013
25.9.2013
2.12.2013
AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, 040 01 Košice, SK;
(740) VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o., Košice,
SK;

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

236851
12.3.2014
25.9.2023
1768-2013
25.9.2013
2.12.2013
ST. NICOLAUS a. s., Ul. 1. mája 113, 031 28
Liptovský Mikuláš, SK;
(740) G. Lehnert, k. s., Bratislava, SK;

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

236852
12.3.2014
25.9.2023
1769-2013
25.9.2013
2.12.2013
Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84,
150 00 Praha, CZ;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

236853
12.3.2014
27.9.2023
1779-2013
27.9.2013
2.12.2013
BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava,
SK;
(740) Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.,
Trnava, SK;

186
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236854
12.3.2014
27.9.2023
1785-2013
27.9.2013
2.12.2013
Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

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

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

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

236855
12.3.2014
30.9.2023
1790-2013
30.9.2013
2.12.2013
Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84,
150 00 Praha, CZ;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

236856
12.3.2014
3.10.2023
1822-2013
3.10.2013
2.12.2013
Kultúrna asociácia NOVÁ AKROPOLIS, Gorkého 6, 811 01 Bratislava, SK;

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

236857
12.3.2014
3.10.2023
1823-2013
3.10.2013
2.12.2013
Kultúrna asociácia NOVÁ AKROPOLIS, Gorkého 6, 811 01 Bratislava, SK;

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

236858
12.3.2014
3.10.2023
1824-2013
3.10.2013
2.12.2013
AGROBON, s.r.o., Veľká okružná 5, 010 01 Žilina, SK;

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

236859
12.3.2014
3.10.2023
1827-2013
3.10.2013
2.12.2013
SMALT KAM s.r.o., Bajanova 17, 909 01 Skalica, SK;
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

236860
12.3.2014
3.10.2023
1828-2013
3.10.2013
2.12.2013
Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;

236861
12.3.2014
3.10.2023
1829-2013
3.10.2013
2.12.2013
Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;

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

236862
12.3.2014
3.10.2023
1830-2013
3.10.2013
2.12.2013
Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;

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

236863
12.3.2014
7.10.2023
1852-2013
7.10.2013
2.12.2013
BECREA s.r.o., Pod papierňou 38, 085 01 Bardejov, SK;

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

236864
12.3.2014
7.10.2023
1860-2013
7.10.2013
2.12.2013
Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, SK;

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

236865
12.3.2014
8.10.2023
1869-2013
8.10.2013
2.12.2013
M.S.I. Slovakia, s.r.o., Štúrova 15, 059 21 Svit,
SK;
(740) GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o., Košice, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236866
12.3.2014
17.10.2023
1928-2013
17.10.2013
2.12.2013
KLIKBOX s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Šáray Július, Ing., Bratislava - Záhorská Bystrica,
SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236867
12.3.2014
17.10.2023
1929-2013
17.10.2013
2.12.2013
KLIKBOX s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Šáray Július, Ing., Bratislava - Záhorská Bystrica,
SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

187

(740) Šáray Július, Ing., Bratislava - Záhorská Bystrica,
SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236872
12.3.2014
18.1.2023
5038-2013
18.1.2013
2.12.2013
Waymi, spol. s r.o., Slávičie údolie 20, 811 02
Bratislava, SK;

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

236873
12.3.2014
12.2.2023
5111-2013
12.2.2013
2.12.2013
ECOPRESS a. s., Seberíniho 1, 820 07 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

236868
12.3.2014
17.10.2023
1930-2013
17.10.2013
2.12.2013
KLIKBOX s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Šáray Július, Ing., Bratislava - Záhorská Bystrica,
SK;

236874
12.3.2014
12.2.2023
5112-2013
12.2.2013
2.12.2013
ECOPRESS a. s., Seberíniho 1, 820 07 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

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

236869
12.3.2014
17.10.2023
1934-2013
17.10.2013
2.12.2013
KLIKBOX s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Šáray Július, Ing., Bratislava - Záhorská Bystrica,
SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236870
12.3.2014
17.10.2023
1935-2013
17.10.2013
2.12.2013
KLIKBOX s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Šáray Július, Ing., Bratislava - Záhorská Bystrica,
SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236871
12.3.2014
17.10.2023
1936-2013
17.10.2013
2.12.2013
KLIKBOX s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, SK;

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

236875
12.3.2014
12.2.2023
5113-2013
12.2.2013
2.12.2013
ECOPRESS a. s., Seberíniho 1, 820 07 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236876
12.3.2014
25.3.2023
5210-2013
25.3.2013
2.12.2013
KORATEX a.s., Krajinská 30, 821 06 Bratislava,
SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236877
12.3.2014
12.4.2023
5241-2013
12.4.2013
2.12.2013
Kupka Luděk, Ing., Jana Masaryka 1365, 500 12
Hradec Králové, CZ; Domanský Aleš, Bělkovice
659, 783 16 Bělkovice - Lašťany, CZ;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

236878
12.3.2014
18.4.2023
5271-2013
18.4.2013
85/842885
6.2.2013
US
2.12.2013
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)

236879
12.3.2014
25.4.2023
5282-2013
25.4.2013
2.12.2013
Kwaczek Daniel, Dobrá čp. 35, 739 51 Dobrá,
CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

236880
12.3.2014
9.5.2023
5322-2013
9.5.2013
2.12.2013
VANELLUS ENERGY s. r. o., Jarošovská 840,
337 01 Jindřichův Hradec, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

236881
12.3.2014
29.5.2023
5368-2013
29.5.2013
2.12.2013
Milly-office, spol. s r.o., Dlhé diely I 6/3454, 841 04
Bratislava, SK;
(740) Baker Marcel, Mgr., Bratislava, SK;

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

236882
12.3.2014
5.6.2023
5393-2013
5.6.2013
2.12.2013
LEAF, Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, SK;

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

236883
12.3.2014
1.7.2023
5451-2013
1.7.2013
2.12.2013
QUANTIC s.r.o., Krížna 47, 811 07 Bratislava,
SK;

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

236884
12.3.2014
1.7.2023
5452-2013
1.7.2013
2.12.2013
Nová väčšina (Daniel Lipšic), Radvanská 46, 811 01
Bratislava, SK;
(740) Pavol Cvik - advokát, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236885
12.3.2014
1.7.2023
5453-2013
1.7.2013
2.12.2013
Nová väčšina (Daniel Lipšic), Radvanská 46,
811 01 Bratislava, SK;
(740) Pavol Cvik - advokát, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236886
12.3.2014
2.7.2023
5455-2013
2.7.2013
2.12.2013
GASTRO-MENU EXPRESS a.s., Frýdecká 268,
739 61 Třinec, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

236887
12.3.2014
5.8.2023
5460-2013
5.8.2013
2.12.2013
Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236888
12.3.2014
13.8.2023
5476-2013
13.8.2013
2.12.2013
Szarka Viktor, Jégého 5, 821 08 Bratislava, SK;

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

236889
12.3.2014
19.8.2023
5491-2013
19.8.2013
2.12.2013
T & C Style, s.r.o., Ždiarska 6, 949 01 Nitra, SK;

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

236890
12.3.2014
19.8.2023
5493-2013
19.8.2013
2.12.2013
T & C Style, s.r.o., Ždiarska 6, 949 01 Nitra, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236891
12.3.2014
20.8.2023
5494-2013
20.8.2013
2.12.2013
Lím Peter, Ing., Štefunkova 3143/23, 821 03 Bratislava, SK;
(740) SCHWEIZER LEGAL, s.r.o., Bratislava, SK;

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

236898
12.3.2014
22.8.2023
5503-2013
22.8.2013
2.12.2013
Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

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

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

236899
12.3.2014
22.8.2023
5504-2013
22.8.2013
2.12.2013
Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

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

236900
12.3.2014
22.8.2023
5505-2013
22.8.2013
2.12.2013
Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

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

236901
12.3.2014
22.8.2023
5506-2013
22.8.2013
2.12.2013
Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

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

236902
12.3.2014
22.8.2023
5507-2013
22.8.2013
2.12.2013
Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

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

236903
12.3.2014
22.8.2023
5508-2013
22.8.2013
2.12.2013
Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

236892
12.3.2014
20.8.2023
5496-2013
20.8.2013
2.12.2013
wwwdb s. r. o., Hlboká cesta 7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, SK;
(740) TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., Bratislava, SK;

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

236893
12.3.2014
20.8.2023
5497-2013
20.8.2013
2.12.2013
wwwdb s. r. o., Hlboká cesta 7, 811 04 Bratislava
- Staré Mesto, SK;
(740) TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., Bratislava, SK;

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

236894
12.3.2014
20.8.2023
5498-2013
20.8.2013
2.12.2013
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

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

236895
12.3.2014
20.8.2023
5499-2013
20.8.2013
2.12.2013
PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25,
832 17 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

236897
12.3.2014
21.8.2023
5502-2013
21.8.2013
2.12.2013
TOMA FLORA s.r.o., Priemyselná 10, 918 38
Trnava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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236904
12.3.2014
23.8.2023
5509-2013
23.8.2013
2.12.2013
P West s.r.o., Rozmarínova 33, 821 04 Bratislava, SK;

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

236910
12.3.2014
3.10.2022
1470-2012
3.10.2012
2.12.2013
1. day s.r.o., Mlynárska 19, 040 01 Košice, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

236905
12.3.2014
23.8.2023
5510-2013
23.8.2013
2.12.2013
Antonín Ludvik, Rovenská 15, 739 42 Zelinkovice, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

236911
12.3.2014
19.3.2023
457-2013
19.3.2013
2.12.2013
OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05
Trenčín, SK;

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

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

236906
12.3.2014
26.8.2023
5517-2013
26.8.2013
2.12.2013
Effectivity, s.r.o., Brnianska 55, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Cvik Pavol, JUDr., Bratislava, SK;

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

236907
12.3.2014
26.8.2023
5518-2013
26.8.2013
2.12.2013
Effectivity, s.r.o., Brnianska 55, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Cvik Pavol, JUDr., Bratislava, SK;

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

236908
12.3.2014
15.10.2023
5556-2013
15.10.2013
2.12.2013
G.L. Pharma Slovakia s.r.o., Ľanová 8, 821 01
Bratislava, SK;

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

236909
12.3.2014
7.9.2022
1381-2012
7.9.2012
2.12.2013
ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, 821 04
Bratislava, SK;

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

236912
12.3.2014
2.4.2023
588-2013
2.4.2013
2.12.2013
Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84,
150 00 Praha, CZ;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

236913
12.3.2014
2.4.2023
589-2013
2.4.2013
2.12.2013
Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84,
150 00 Praha, CZ;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

236914
12.3.2014
10.4.2023
661-2013
10.4.2013
2.12.2013
Československá filmová společnost, s.r.o., Václavské nám. 831/21, 113 60 Praha, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

236915
12.3.2014
10.4.2023
669-2013
10.4.2013
2.12.2013
UNI-CAR, s.r.o., Komárňanská 160/2681, 947 01
Hurbanovo, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236916
12.3.2014
3.5.2023
794-2013
3.5.2013
2.12.2013
B.M.A., spol. s r.o., Pluhová 41, 831 03 Bratislava, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

236917
12.3.2014
10.5.2023
824-2013
10.5.2013
2.12.2013
MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37, 974 01
Banská Bystrica, SK;

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

236918
12.3.2014
11.5.2023
828-2013
11.5.2013
2.12.2013
DASTEEL SLOVAKIA s.r.o., Šenkvická cesta 14/G,
902 01 Pezinok, SK;

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

236919
12.3.2014
13.5.2023
839-2013
13.5.2013
2.12.2013
Řehák Ivo, Ing., Komenského 124, 588 13 Polná,
CZ;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

191

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

236922
12.3.2014
3.6.2023
964-2013
3.6.2013
2.12.2013
KARTAGO TOURS, a.s., Špitálska 53, 811 01
Bratislava, SK;

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

236923
12.3.2014
3.6.2023
965-2013
3.6.2013
2.12.2013
KARTAGO TOURS, a.s., Špitálska 53, 811 01
Bratislava, SK;

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

236924
12.3.2014
5.6.2023
989-2013
5.6.2013
2.12.2013
Cassovia Expres s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

236925
12.3.2014
5.6.2023
990-2013
5.6.2013
503779
22.4.2013
CZ
2.12.2013
Pecháčková Dita, Nad Královskou oborou 23,
170 00 Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

236920
12.3.2014
28.5.2023
937-2013
28.5.2013
3020130315693
13.5.2013
DE
2.12.2013
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

236926
12.3.2014
12.6.2023
1016-2013
12.6.2013
2.12.2013
Zelieska Marián, Jedľová 863/25, 960 01 Zvolen,
SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

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

236921
12.3.2014
31.5.2023
960-2013
31.5.2013
2.12.2013
Trsťan Juraj, Pod Zečákom 26, 064 01 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

236927
12.3.2014
14.6.2023
1034-2013
14.6.2013
2.12.2013
Kúpele Trenčianske Teplice, a. s., T. G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236928
12.3.2014
20.6.2023
1066-2013
20.6.2013
2.12.2013
Československá filmová společnost, s.r.o., Václavské nám. 831/21, 113 60 Praha, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

236929
12.3.2014
20.6.2023
1067-2013
20.6.2013
2.12.2013
Československá filmová společnost, s.r.o., Václavské nám. 831/21, 113 60 Praha, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

236930
12.3.2014
21.6.2023
1081-2013
21.6.2013
2.12.2013
PIZZA PAZZA s. r. o., Lazaretská 19, 811 08
Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

236931
12.3.2014
25.6.2023
1090-2013
25.6.2013
2.12.2013
Šurina Ján, Jána Milca 742/29, 010 01 Žilina, SK;

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

236932
12.3.2014
1.7.2023
1123-2013
1.7.2013
2.12.2013
CLEANEX GROUP s.r.o., Priemyselná 5, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

236933
12.3.2014
4.7.2023
1145-2013
4.7.2013
2.12.2013
Tongeľ Ľubomír, Ing., Petrovce nad Laborcom 191,
071 01 Petrovce nad Laborcom, SK;

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

236934
12.3.2014
9.7.2023
1155-2013

(220) 9.7.2013
(442) 2.12.2013
(732) SPPS, a.s., Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236935
12.3.2014
12.7.2023
1195-2013
12.7.2013
2.12.2013
TNB SLOVAKIA s.r.o., Vajnorská 59, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236936
12.3.2014
13.7.2023
1198-2013
13.7.2013
2.12.2013
Maru Schweiz GmbH, Kantonsstrasse 149, 8807
Freienbach, CH;
(740) SKLEGAL s.r.o., Bratislava, SK;

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

236937
12.3.2014
13.7.2023
1199-2013
13.7.2013
2.12.2013
Maru Schweiz GmbH, Kantonsstrasse 149, 8807
Freienbach, CH;
(740) SKLEGAL s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236938
12.3.2014
13.7.2023
1200-2013
13.7.2013
2.12.2013
Maru Schweiz GmbH, Kantonsstrasse 149, 8807
Freienbach, CH;
(740) SKLEGAL s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236939
12.3.2014
13.7.2023
1201-2013
13.7.2013
2.12.2013
Maru Schweiz GmbH, Kantonsstrasse 149, 8807
Freienbach, CH;
(740) SKLEGAL s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236940
12.3.2014
13.7.2023
1203-2013
13.7.2013
2.12.2013
Maru Schweiz GmbH, Kantonsstrasse 149, 8807
Freienbach, CH;
(740) SKLEGAL s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236941
12.3.2014
13.7.2023
1204-2013
13.7.2013
2.12.2013
Maru Schweiz GmbH, Kantonsstrasse 149, 8807
Freienbach, CH;
(740) SKLEGAL s.r.o., Bratislava, SK;

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

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

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

236942
12.3.2014
13.7.2023
1205-2013
13.7.2013
2.12.2013
Maru Schweiz GmbH, Kantonsstrasse 149, 8807
Freienbach, CH;
(740) SKLEGAL s.r.o., Bratislava, SK;

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

236943
12.3.2014
15.9.2018
1211-2013
15.9.2008
2.12.2013
007258296, 15.09.2008
Sun Capital Partners, Inc., 5200 Town Center Circle, Suite 600, Boca Raton, Florida 33486, US;
(740) Frolkovič Ľuboš, JUDr., advokát, Bratislava, SK;

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

236944
12.3.2014
17.7.2023
1240-2013
17.7.2013
2.12.2013
STENO SK s.r.o., Zvolenská cesta 3751/37, 974 05
Banská Bystrica, SK;

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

236945
12.3.2014
17.7.2023
1244-2013
17.7.2013
2.12.2013
Rádio LUMEN, spol. s r.o., Kapitulská 2, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(740) Chovan Igor, JUDr., Viničné, SK;

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

236946
12.3.2014
17.7.2023
1245-2013
17.7.2013
2.12.2013
Rádio LUMEN, spol. s r.o., Kapitulská 2, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(740) Chovan Igor, JUDr., Viničné, SK;
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236947
12.3.2014
18.7.2023
1246-2013
18.7.2013
2.12.2013
BESTRENT s.r.o., Šancová 104, 831 04 Bratislava, SK;
(740) G & B LEGAL GROUP, s.r.o., Bratislava, SK;

236948
12.3.2014
18.7.2023
1250-2013
18.7.2013
2.12.2013
Black Apple s.r.o., Páričkova 18, 821 08 Bratislava, SK;

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

236949
12.3.2014
18.7.2023
1256-2013
18.7.2013
2.12.2013
VÚB Leasing, a.s., Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

236950
12.3.2014
19.7.2023
1277-2013
19.7.2013
2.12.2013
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03
Pardubice, CZ;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;

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

236951
12.3.2014
22.7.2023
1281-2013
22.7.2013
2.12.2013
MEDOCHEMIE LTD., Constantinoupoleos Str.,
P.O.Box 51409, CY-3505 Limassol, CY;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;

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

236952
12.3.2014
22.7.2023
1283-2013
22.7.2013
2.12.2013
Kocsis Tibor, Lachova 22, 851 03 Bratislava, SK;
RK LEGAL, s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236953
12.3.2014
22.7.2023
1284-2013
22.7.2013
2.12.2013
GLÓRIA s.r.o., Moyzesova 58, 080 01 Prešov,
SK;

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

236954
12.3.2014
22.7.2023
1285-2013
22.7.2013
2.12.2013
SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK;

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

236955
12.3.2014
23.7.2023
1289-2013
23.7.2013
2.12.2013
IES - INTERNATIONAL ELECTRONIC SYSTEMS s. r. o., Vajnorská 136, 831 04 Bratislava,
SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

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

236956
12.3.2014
24.7.2023
1296-2013
24.7.2013
2.12.2013
OTP Banka Slovensko, a. s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, SK;

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

236957
12.3.2014
24.7.2023
1306-2013
24.7.2013
2.12.2013
Yang Jun, Píniová 14364/13, 821 07 Bratislava,
SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

236958
12.3.2014
25.7.2023
1310-2013
25.7.2013
2.12.2013
Slovenská informačná služba, P. O. Box 69, 810 00
Bratislava, SK;

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

236959
12.3.2014
29.7.2023
1335-2013
29.7.2013

(442) 2.12.2013
(732) Metada s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, CZ;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;

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

236960
12.3.2014
30.7.2023
1342-2013
30.7.2013
2.12.2013
Martina Puškárová Pizza-Pasta, Ľ. Fullu 1969/17,
960 01 Zvolen, SK;

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

236961
12.3.2014
1.8.2023
1381-2013
1.8.2013
2.12.2013
HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď,
SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

236962
12.3.2014
1.8.2023
1382-2013
1.8.2013
2.12.2013
HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď,
SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

236963
12.3.2014
1.8.2023
1383-2013
1.8.2013
2.12.2013
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

236964
12.3.2014
2.8.2023
1398-2013
2.8.2013
2.12.2013
AQUARIUM BAR, s.r.o., Vojtecha Tvrdého 793/21,
010 01 Žilina, SK;

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

236965
12.3.2014
2.8.2023
1399-2013
2.8.2013
2.12.2013
Dr. Press, s.r.o., Farská 3, 010 01 Žilina, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236966
12.3.2014
8.8.2023
1437-2013
8.8.2013
2.12.2013
HERIETT models, s.r.o., Páričkova 18, 821 08
Bratislava, SK;

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

236967
12.3.2014
8.8.2023
1438-2013
8.8.2013
2.12.2013
HERIETT models, s.r.o., Páričkova 18, 821 08
Bratislava, SK;

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

236968
12.3.2014
8.8.2023
1440-2013
8.8.2013
2.12.2013
Maru Schweiz GmbH, Kantonsstrasse 149, 8807
Freienbach, CH;
(740) SKLEGAL s.r.o., Bratislava, SK;

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

236969
12.3.2014
8.8.2023
1441-2013
8.8.2013
2.12.2013
Maru Schweiz GmbH, Kantonsstrasse 149, 8807
Freienbach, CH;
(740) SKLEGAL s.r.o., Bratislava, SK;

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

236970
12.3.2014
8.8.2023
1442-2013
8.8.2013
2.12.2013
Maru Schweiz GmbH, Kantonsstrasse 149, 8807
Freienbach, CH;
(740) SKLEGAL s.r.o., Bratislava, SK;

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

236971
12.3.2014
9.8.2023
1449-2013
9.8.2013
2.12.2013
GREEN - SWAN PHARMACEUTICALS CR,
a. s., Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236972
12.3.2014
9.8.2023
1450-2013
9.8.2013
2.12.2013
GREEN - SWAN PHARMACEUTICALS CR,
a. s., Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

236973
12.3.2014
9.8.2023
1451-2013
9.8.2013
2.12.2013
GREEN - SWAN PHARMACEUTICALS CR,
a. s., Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

236974
12.3.2014
9.8.2023
1452-2013
9.8.2013
2.12.2013
GREEN - SWAN PHARMACEUTICALS CR,
a. s., Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

236975
12.3.2014
9.8.2023
1453-2013
9.8.2013
2.12.2013
GREEN - SWAN PHARMACEUTICALS CR,
a. s., Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

236976
12.3.2014
9.8.2023
1456-2013
9.8.2013
2.12.2013
SAGITTA spol. s r.o., Turbínova 1, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

236977
12.3.2014
12.8.2023
1462-2013
12.8.2013
2.12.2013
RYBA Košice spol. s r.o., Južná trieda 54, 043 75
Košice, SK;
(740) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

236978
12.3.2014
13.8.2023
1474-2013
13.8.2013
503200
4.4.2013
CZ
2.12.2013
POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s., Dr. Kryšpína 510, 290 16 Poděbrady, CZ;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

236979
12.3.2014
13.8.2023
1475-2013
13.8.2013
504502
17.5.2013
CZ
2.12.2013
POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s., Dr. Kryšpína 510, 290 16 Poděbrady, CZ;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

236980
12.3.2014
20.8.2023
1494-2013
20.8.2013
2.12.2013
Ján Machovič EDEN, Priemyselná 2443, 963 01
Krupina, SK;

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

236981
12.3.2014
22.8.2023
1512-2013
22.8.2013
2.12.2013
Šarmír Marek, Stredná 57, 821 04 Bratislava, SK;
Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

236982
12.3.2014
23.8.2023
1519-2013
23.8.2013
2.12.2013
SEBA.SK, s.r.o., Janka Kráľa 1066/39, 020 01
Púchov, SK;

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

236983
12.3.2014
27.8.2023
1544-2013
27.8.2013
2.12.2013
Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;

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

236984
12.3.2014
27.8.2023
1545-2013
27.8.2013
2.12.2013
Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236985
12.3.2014
28.8.2023
1551-2013
28.8.2013
2.12.2013
Československá filmová společnost, s.r.o., Václavské nám. 831/21, 113 60 Praha, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236986
12.3.2014
28.8.2023
1552-2013
28.8.2013
2.12.2013
Československá filmová společnost, s.r.o., Václavské nám. 831/21, 113 60 Praha, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

236987
12.3.2014
30.8.2023
1571-2013
30.8.2013
40-2013-0055195
16.8.2013
KR
2.12.2013
Hyundai Motor Company (a Korean limited liability company), 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu,
137-938 Seoul, KR;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236988
12.3.2014
3.9.2023
1595-2013
3.9.2013
2.12.2013
Krajčovič Ondrej, Nám. SNP 188/14, 929 01
Dunajská Streda, SK; Novák Štefan, Rybný trh
333/10, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

236989
12.3.2014
4.9.2023
1601-2013
4.9.2013
2.12.2013
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(732) 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)

236990
12.3.2014
4.9.2023
1602-2013
4.9.2013
2.12.2013
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)

236991
12.3.2014
10.9.2023
1661-2013
10.9.2013
2.12.2013
SENIOR - geriatrické centrum n.o., Duklianskych
hrdinov 34, 901 01 Malacky, SK;

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

236992
12.3.2014
19.9.2023
1714-2013
19.9.2013
2.12.2013
Kurzor s.r.o., Moskovská 15, 811 08 Bratislava,
SK;
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236993
12.3.2014
17.10.2023
1931-2013
17.10.2013
2.12.2013
KLIKBOX s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Šáray Július, Ing., Bratislava - Záhorská Bystrica,
SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

236994
12.3.2014
17.10.2023
1932-2013
17.10.2013
2.12.2013
KLIKBOX s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Šáray Július, Ing., Bratislava - Záhorská Bystrica,
SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

236995
12.3.2014
17.10.2023
1933-2013
17.10.2013
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(442) 2.12.2013
(732) KLIKBOX s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Šáray Július, Ing., Bratislava - Záhorská Bystrica,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

236996
12.3.2014
13.6.2023
5406-2013
13.6.2013
302013031570.7
13.5.2013
DE
2.12.2013
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

236997
12.3.2014
27.8.2023
5519-2013
27.8.2013
2.12.2013
Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

236998
12.3.2014
27.8.2023
5521-2013
27.8.2013
2.12.2013
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)

236999
12.3.2014
30.8.2023
5531-2013
30.8.2013
2.12.2013
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Šafárikovo nám. 2, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Dattorney, s.r.o., Bratislava, SK;

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

237000
12.3.2014
30.8.2023
5532-2013
30.8.2013
2.12.2013
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Šafárikovo nám. 2, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Dattorney, s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237001
12.3.2014
30.8.2023
5533-2013
30.8.2013
2.12.2013
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Šafárikovo nám. 2, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Dattorney, s.r.o., Bratislava, SK;

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

237005
12.3.2014
15.10.2023
5555-2013
15.10.2013
2.12.2013
Privrel Miroslav, Ing., Líščie údolie 143/A, 841 04
Bratislava, SK;

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

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

237006
17.3.2014
6.7.2022
1100-2012
6.7.2012
2.10.2012
4people, n.o., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK;
Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

237002
12.3.2014
30.8.2023
5534-2013
30.8.2013
2.12.2013
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Šafárikovo nám. 2, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Dattorney, s.r.o., Bratislava, SK;

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

237003
12.3.2014
10.10.2023
5550-2013
10.10.2013
2.12.2013
IVMO - real, s. r. o., Pod násypom 7/E/4612, 841 03
Bratislava, SK;
(740) Baker Marcel, Bratislava, SK;

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

237004
12.3.2014
11.10.2023
5552-2013
11.10.2013
2.12.2013
Accenture, s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Valko Marián & partners, s.r.o., Bratislava, SK;

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

237007
17.3.2014
22.12.2019
1828-2009
22.12.2009
8.3.2010
MECOM TRADE, spol. s r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
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Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky
(210)

(111)

(210)

(111)

1530-2012
1532-2012
1537-2012

237009
237010
237011

1827-2012
5501-2013

237008
236896

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

236896
12.3.2014
21.8.2023
5501-2013
21.8.2013
2.12.2013
38, 42, 44
38 - Počítačová komunikácia; on line poskytovanie diskusných fór; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie
užívateľského prístupu do svetovej počítačovej
siete; prenos textových a obrazových informácií
prostredníctvom počítača; rozhlasové vysielanie;
služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby); spravodajské kancelárie;
telekomunikačné služby; telekonferenčné služby;
televízne vysielanie.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; expertízy; inštalácia počítačových programov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových
programov; prenájom počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov a údajov (nie fyzický); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá;
štúdie technických projektov; tvorba softvéru;
údržba počítačového softvéru.
44 - Súkromné kliniky alebo sanatóriá; telemedicínske služby; veterinárna pomoc; služby zdravotných stredísk; zdravotná starostlivosť; zotavovne; zotavovne pre rekonvalescentov.

(540)

(591) tmavosivá, svetlomodrá, biela
(732) RadioMed a.s., Nám. 1. mája 15, 811 06 Bratislava, SK;
(740) Alegal&Partners s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

237008
24.3.2014
3.12.2022
1827-2012
3.12.2012
4.2.2013
7, 11, 35, 37
7 - Kalové čerpadlá (stroje); uvedené výrobky
nie sú určené na čistenie dopravných prostriedkov a pre montáž a služby týkajúce sa umývania
a sušenia vozidiel.

11 - Tlačné ventily s obmedzenou dobou výtoku
pre umývadlá, sprchy, pisoáre a WC (sanitárne
zariadenia); solenoidné ventily (elektromagnetické prepínače); sprchové zostavy; sprchové panely; sprchové stĺpy; termostatické batérie a ventily
na zmiešavanie teplej a studenej vody; termostatické ventily na ohrev vody parou; vodné filtre;
redukčné ventily (vodovodné zariadenia); indikátory prietoku (vodovodné zariadenia); zariadenia
na fyzikálnu a chemickú úpravu vody pitných,
technologických a odpadových vôd; zariadenia
na úpravu a používanie dažďovej vody; výmenníky tepla s výnimkou výmenníkov ako častí
strojov; parné akumulátory; bezpečnostné sprchy;
laboratórne ventily (sanitárne zariadenia); všetko
v rámci hospodárenia s vodou v sanitárnych a priemyselných inštaláciách, tieto výrobky však nie sú
určené na čistenie dopravných prostriedkov a pre
montáž a služby týkajúce sa umývania a sušenia
vozidiel.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; tieto služby sa vzťahujú
k hospodáreniu s vodou v sanitárnych a priemyselných inštaláciách, nevzťahujú sa však na čistenie dopravných prostriedkov a k montáži a službám na umývanie a sušenie vozidiel.
37 - Inštalačné a opravárenské služby; tieto služby sa vzťahujú k hospodáreniu s vodou v sanitárnych a priemyselných inštaláciách, nevzťahujú sa
však na čistenie dopravných prostriedkov a k montáži a službám na umývanie a sušenie vozidiel.
(540) Wastech
(732) KONCEPT EKOTECH s.r.o., Za zámečkem 746/3a,
158 00 Praha - Jinonice, CZ;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

237009
25.3.2014
15.10.2022
1530-2012
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.

(540) TOP OR
(732) La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

237010
25.3.2014
15.10.2022
1532-2012
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.

(540) Mizia Paris
(732) La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

237011
26.3.2014
15.10.2022
1537-2012
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.

(540) Catisa
(732) La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
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Obnovené ochranné známky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

42
836
1692
2054
2140
3434
3674
3993
4016
29470
29471
30830
30831
31712
33016
47225
47979
48196
53424
53635
53676
53818
53821
53950
53951
1951-93
1995-93
2036-93
2260-93
15-94
24-94
33-94
60-94
128-94
152-94
166-94
167-94
251-94
314-94
364-94

100127
151381
97739
152925
100230
113346
100250
151889
151849
151315
151316
155821
155822
155940
156111
161883
162216
162206
165754
166200
165915
165841
165917
165995
165996
176207
178244
176560
178614
177793
178782
178681
179068
179725
178414
179200
179201
179641
181180
178217

393-94
506-94
519-94
554-94
612-94
639-94
649-94
667-94
678-94
697-94
1018-94
1283-94
1308-94
1431-94
1498-94
1591-94
1974-94
1985-94
2762-94
2803-94
419-2003
1278-2003
1537-2003
1763-2003
2262-2003
2320-2003
2630-2003
3058-2003
3060-2003
3062-2003
3063-2003
3064-2003
3066-2003
3067-2003
3068-2003
3070-2003
3093-2003
3303-2003
3532-2003
3533-2003

179214
179139
178924
180818
178421
180327
186553
181274
181968
180434
178684
180228
178428
179551
181199
172687
180140
180253
179208
189256
208448
207885
208738
204243
209496
207787
210491
208532
208534
209506
208535
208536
208538
208539
208540
208542
209133
214988
209684
209685

3542-2003
3580-2003
3597-2003
3598-2003
3600-2003
3601-2003
3623-2003
3624-2003
3696-2003
3774-2003
1-2004
5-2004
6-2004
9-2004
10-2004
11-2004
13-2004
14-2004
16-2004
18-2004
19-2004
26-2004
28-2004
30-2004
140-2004
169-2004
217-2004
223-2004
230-2004
231-2004
232-2004
291-2004
312-2004
313-2004
314-2004
316-2004
324-2004
328-2004
342-2004
346-2004

209180
209646
209188
209189
209190
209191
209201
209202
211450
211451
209549
209553
209373
209376
209377
209378
209379
209380
209382
209384
209385
209392
209393
209395
209709
209418
209566
209569
209576
209577
209578
210296
206999
210508
210509
210297
209598
209425
209433
210119

347-2004
348-2004
349-2004
350-2004
359-2004
362-2004
363-2004
364-2004
411-2004
412-2004
468-2004
520-2004
523-2004
539-2004
560-2004
561-2004
568-2004
1089-2004
1164-2004
1235-2004
1261-2004
1265-2004
1266-2004
1316-2004
1407-2004
1744-2004
1805-2004
1917-2004
1918-2004
1919-2004
2049-2004
2080-2004
2105-2004
2255-2004
2256-2004
2257-2004
2411-2004
2514-2004
2597-2004
2598-2004

212506
210120
210121
210122
209724
209726
210965
210966
209734
209735
221299
209926
209929
209938
209613
209614
209750
210773
213076
210191
211188
211190
211457
210212
210037
216265
210252
211463
211464
211465
207710
211256
210883
211720
211721
211722
211305
211121
211358
211359

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

97739
6.5.1924
6.5.2014
6.5.2024
1692
6.5.1924
33
Whisky.

(540) Johnnie Walker
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

100127
26.2.1934
26.2.2014
26.2.2024
42
26.2.1934
1, 3, 5
Chemické, lekárnické, kozmetické a dietetické
prípravky.

(540) Cutilan
(732) Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03
Pardubice, CZ;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

100230
10.7.1944
10.7.2014
10.7.2024
2140
10.7.1944
5
5 - Liečivá.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(540) Colentrin
(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;

151316
13.1.1954
22.12.2013
22.12.2023
29471
22.12.1953
12
Motorové vozidlá všetkých druhov na dopravu
pozemnú, vodnú, vzdušnú a ich súčiastky, šasi,
karosérie, motory a ich súčasti, železničné vozne
a ich súčasti, motorové vozidlá, autobusy, trolejbusy a ich súčasti.

(540)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

100250
9.12.1944
9.12.2014
9.12.2024
3674
9.12.1944
5
5 - Liečivá.

(540) Derevit
(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

113346
12.11.1894
12.11.2014
12.11.2024
3434
12.11.1894
16
16 - Ceruzky.

(540) KOH-I-NOOR
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s., F. A. Gerstnera 3, 371 30 České Budějovice, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151315
13.1.1954
22.12.2013
22.12.2023
29470
22.12.1953
12
Motorové vozidlá všetkých druhov pre dopravu
pozemnú, vodnú a vzdušnú a ich súčiastky, chassis, karosérie, motory a ich súčasti, železničné
vozne a ich súčasti, motorové vozidlá, autobusy,
trolejbusy a ich súčasti.

(540)

(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151381
23.3.1954
3.3.2014
3.3.2024
836
3.3.1954
12
Motorové vozidlá všetkých druhov na dopravu
pozemnú, vodnú a vzdušnú a ich súčiastky, šasi,
karosérie, motory a ich súčasti, železničné vozne
a ich súčasti, motorové vozidlá, autobusy, trolejbusy a ich súčasti.

(540)

(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151849
10.1.1955
22.12.2014
22.12.2024
4016
22.12.1954
6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 26
Železničné výbušky, nástroje a prístroje, stroje
a náradie, zipsy, fľaškové uzávery a broky.

(540)

(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;

(732) Sellier & Bellot, a. s., Lidická 667, 258 13 Vlašim,
CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151889
24.1.1955
16.12.2014
16.12.2024
3993
16.12.1954
8, 9, 16
Rysovacie prístroje, remeselnícke a meracie nástroje a potreby, oceľové meradlá, presné dielenské meradlá a pravítka, vodováhy, uholníky.

(540)

(732) KINEX, a. s., Ul. 1. mája 71/36, 014 83 Bytča, SK;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

152925
27.3.1957
19.5.2014
19.5.2024
2054
19.5.1954
34
Tabakové výrobky vrátane cigariet.

(540) Winston
(732) JAPAN TOBACCO INC., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Japonsko, 2-2-1 Toranomon,
Minato-ku, Tokyo, JP;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

155821
15.5.1964
27.2.2014
27.2.2024
30830
27.2.1964
30
Žuvacia guma.

(591) žltá, čierna, hnedá
(732) Wm.Wrigley Jr. Company, spoločnosť organizovaná podľa zákonov štátu Delaware, 410 North
Michigan Avenue, Chicago 11, Illinois, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

155822
15.5.1964
27.2.2014
27.2.2024
30831
27.2.1964
30
Žuvacia guma.
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(540)

(591) žltá, zelená, čierna
(732) WM. Wrigley Jr. Company, spoločnosť organizovaná podľa zákonov štátu Delaware, 410 North
Michigan Avenue, Chicago 11, Illinois, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

155940
11.9.1964
17.6.2014
17.6.2024
31712
17.6.1964
34
Cigarety a fajkový tabak.

(732) Philip Morris Brands Sárl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 Neuchâtel, CH;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

156111
22.2.1965
21.12.2014
21.12.2024
33016
21.12.1964
6, 7, 8, 9, 11, 12, 21
Stroje a náradia pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, vinárstvo, chmeliarstvo a lesníctvo, rezačky všetkých druhov stacionárne a zberové, cepové zberače, kombajny, zariadenia na zber krmiva,
rozhadzovač maštaľného hnoja, kompostov, kalu,
vápna a umelých hnojív, postrekovače, dojacie
prístroje, dojacie automaty, vývevy piestové a rotačné, kompresory, čerpadlá, pumpy, hospodárska výzbroj, stroje na zber ľanu ako trhače, rozprestierače, zberače, podvozky a vozy, návesy,
vyberače, prekopávače, silážne veže, silážne zariadenia, nakladače všetkých druhov pojazdné,
závesné a nesené, vzduchové dopravníky, závitovkové dopravníky, elevátory, šrotovníky, drtiče, mliaždič, miešačky, sekačky, pluhy všetkých
druhov, sejacie stroje a prístroje, mlátičky, viazačky, lisy, samoviazače, radlice, kosačky, žacie
stroje, oracie stroje a náradia, brány, plečky, strihačky, lúpačky, miešačky, kutáče, sušičky, česačky, obracače, filtre, tabletovačky, spriadačky,
odstredivky, sypačky, zametačky, žmýkačky, zátkovačky, zatváračky, zapájačky, triediace a čistiace prístroje a náradia, práčky, strojné lisy, vŕtačky, odzrňovačky, plečky, vyťahovačky, hospodárske nádoby a nádoby všetkých druhov, paráky,
sušičky, mlyny, mlynčeky, mliekarenské stroje
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a nádoby, kovové odliatky, lisovaný a formovaný
kovový materiál, kovanie a liatina všetkých druhov, valcované a liate kovové výrobky, oceľový
tovar, strojná liatina, plechový tovar, predovšetkým plechové rúry, náradia a nástroje všetkých
druhov a ich súčiastok, nádoby vriace, chladiace
a ventilačné prístroje, náradia, telesá a zariadenia
a ich súčiastky, vodovodné stajňové a skladové
prístroje a zariadenia, meracie prístroje, výlisky
z plastu, poľnohospodárske stavby, zdvíhacie zariadenia, zariadenia na hydrauliku, hydromotory,
zubové čerpadlá, rozvádzače, ventily, poistné ventily, kohúty, hydraulické a pneumatické valce
a zdvíhadlá.

zubové čerpadlá servo riadenia nákladných automobilov a špeciálnych vozidiel, hydrauliky traktorov a vysokozdvižných vozíkov, nádrže na olej,
redukčné ventily tlaku oleja v traktore, čerpadlá
na naftové vykurovanie; banské vysokotlakové
čerpadlá, vysokotlakové hadice, zavlažovacie ihly; mobilné hydraulické zdviháky; prístroje na
reguláciu vrtulí leteckých motorov; elektromagnetické ventily, servoventily; zubové čerpadlá na
použitie v leteckej technike; zubové čerpadlá servoriadení autobusov a traktorov, zubové čerpadlá
slúžiace ako zdroj tlakovej energie nakladačov
a špeciálnych vozidiel, okruhu sklápania nákladných automobilov, nádrže oleja s čističom na
servoriadenie; hydraulické servoriadenie s voľným valcom na nákladné automobily, autobusy,
traktory, stavebné a zemné stroje; zubové hydromotory na použitie v cestných vozidlách, poľnohospodárskych a stavebných strojoch; rotačné
deliče prúdu hydraulických obvodov na použitie
v cestných vozidlách, poľnohospodárskych, stavebných a zemných strojoch.

(540)

(732) AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., Pelhřimov, CZ;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

161883
10.4.1974
17.7.2013
17.7.2023
47225
17.7.1973
19
Šamotové tvarové stavivá a sypké hmoty, žiarobetóny (tvarové prvky a sypké hmoty), dinasové
tvarové stavivá a sypké hmoty, magnezitové tvarové stavivá a sypké magnezitové slinky.

(540)

(732) Slovenské magnezitové závody, a. s., 049 16 Jelšava, SK;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162206
6.2.1975
28.9.2014
28.9.2024
48196
28.9.1974
6, 7, 9, 11, 12
Prístroje regulácie paliva leteckých hnacích jednotiek, čerpadlá paliva, rozdeľovače paliva, škrtiace ventily, barometrické regulátory, regulátory, vstrekovacie čerpadlá nízkotlakové i vysokotlakové; prístroje palivových alebo olejových,
prípadne vzduchových inštalácií lietadiel, čističe,
batériové ventily, odpadové ventily, uzávery nádrží, kohúty, protiprašné čističe, plavákové ventily, plniace hrdlá, tlmiče manometrov; zámky pilotných kabín, závitovkové vzpery stabilizátorov;

(540)

(732) JIHOSTROJ a. s., Budějovická 148, 382 32 Velešín, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162216
11.2.1975
21.6.2014
21.6.2024
47979
21.6.1974
6
Intermetalické zliatinové kompozície v odliatkoch
a práškoch na použitie pri výrobe ložísk, vačiek,
tesnení a pod.

(540) TRIBALOY
(732) Kennametal Inc., 1600 Technology Way, Latrobe, PA 15650-0231, US;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165754
19.9.1984
25.11.2013
25.11.2023
53424
25.11.1983
25
Odevné výrobky všetkých druhov.

(540) VAN HEUSEN
(732) PVH Corp., 200 Madison Avenue, New York,
New York 10016, US;
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava,
SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

165841
14.1.1985
10.9.2014
10.9.2024
53818
10.9.1984
32
Nealkoholické nápoje.

165915
18.4.1985
6.6.2014
6.6.2024
53676
6.6.1984
34
Spracovaný alebo nespracovaný tabak.

(540) GOLD BOND
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211
Geneva 26, CH;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165995
9.7.1985
28.11.2014
28.11.2024
53950
28.11.1984
34
Cigarety.

(540) CLEA
(732) Philip Morris ČR, a. s., Vítězná 1, 284 03 Kutná
Hora, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(554) trojrozmerná známka
(732) PepsiCo, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu North Carolina, 700 Anderson Hill Road,
Purchase, New York 10577, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
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165917
24.4.1985
11.9.2014
11.9.2024
53821
11.9.1984
9, 14
Hodiny, hodinky, časomerné prístroje, budíky
mechanické, budíky Quartz, hodiny Quartz, spínacie hodiny Quartz, minútky, modelárske časovače, kontrolné pokladnice.

(540)

(732) MPM - QUALITY v.o.s., Příborská 602, 738 02
Frýdek-Místek, CZ;
(740) Perkov Martina, JUDr., advokátka, Trenčín, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165996
11.7.1985
28.11.2014
28.11.2024
53951
28.11.1984
34
Cigarety.

(540) PETRA
(732) Philip Morris ČR, a. s., Vítězná 1, 284 03 Kutná
Hora, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166200
9.4.1986
4.5.2014
4.5.2024
53635
4.5.1984
34
Spracovaný tabak.

(540) SOVEREIGN
(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211
Geneva 26, CH;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

172687
6.9.1994
15.7.2014
15.7.2024
1591-94
15.7.1994
9.11.1994
1, 5, 31
Chemické výrobky na priemyselné a vedecké
účely, chemické výrobky určené pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, chemické prostriedky na konzervovanie potravín, chemické prísady do krmív. Lieky, drogy, farmaceutické prípravky na humánne a veterinárne použitie, chemické prípravky pre medicínu, hygienu a farmáciu, organopreparáty, séra, krvné deriváty, dezinfekčné prípravky, antimikrobiká, antiparazitiká,
posilňujúce a dietetické prípravky na lekárske
použitie, dietetické prípravky pre deti a nemocných, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, medikované prípravky pre zvieratá. Minerálne krmivá pre zvieratá, fortifikačné
a stimulačné substancie pre výživu zvierat.
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(540) Biotika
(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176207
22.11.1995
29.10.2013
29.10.2023
1951-93
29.10.1993
7.2.1996
9, 16
Počítačový hardvér a softvér, inštrukčné príručky
pre počítače.

(540) REFLECTION
(732) Attachmate Corporation, 705 5th Avenue South,
Suite 1100, Seattle, Washington 98104, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176560
12.2.1996
11.11.2013
11.11.2023
2036-93
11.11.1993
8.5.1996
9, 16, 41
Videopásky, videokazety, filmy, videodisky, pásky a kazety na reprodukciu zvuku, iné médiá na
záznam a reprodukciu zvuku a obrazu, televízne
a káblové prenosové a prijímacie prístroje a ich
súčasti a príslušenstvo; tlačené materiály, tlačení
programoví sprievodcovia, prepisy programov,
fotografie, papier, listový papier, písacie potreby,
inštruktážne a vyučovacie materiály a pomôcky
(s výnimkou prístrojov a zariadení); hracie karty;
služby v oblasti vzdelávania a zábavy vrátane televíznych seriálov a filmov.

(510) Káva, čaj, kakao, cukor, ryža a výrobky z ryže,
kávové náhradky, obilniny a výrobky z obilnín;
chlieb, sušienky, koláče, biskvity, cukrárske výrobky, cukríky a lízankové tyčinky, müsli tyčinky; čokoláda a čokoládové výrobky, čokoládové
nápoje, cukrovinky bez liečivých účinkov; zmrzliny, smotanové zmrzliny, zmrzlinové výrobky,
mrazené cukrovinky, prísady na ochucovanie
a prifarbovanie nápojov; jedlá na rýchle malé občerstvenie, potraviny a suroviny na prípravu jedál
a omáčok patriace do triedy 30; nátierky obsiahnuté v triede 30.
(540) TREETS
(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)

178217
22.10.1997
11.2.2014
11.2.2024
364-94
11.2.1994
9.7.1997
14.1.1998
5
5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke; výrobky dietetické na lekárske účely,
potraviny pre deti, náplasti, obväzový materiál;
hmoty na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné prostriedky; prostriedky na ničenie buriny a na hubenie živočíšnych škodcov;
mikroorganizmy.

(540) REFACTO
(732) Genetics Institute, LLC, Cambridge, Massachusetts 02140, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(540)

(732) Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation, spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu Delaware, 245 N. Beverly Dr., Beverly
Hills, California 90210-5317, US;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)

177793
24.2.1997
5.1.2014
5.1.2024
15-94
5.1.1994
7.5.1997
30

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178244
22.10.1997
3.11.2013
3.11.2023
1995-93
3.11.1993
9.7.1997
14.1.1998
7, 9
7 - Motory vrátane servomotorov a vretenových
motorov; roboty; obrábacie stroje vrátane strojov
pracujúcich s elektrickými výbojmi; stroje na
vstrekovanie do foriem.
9 - Číslicové riadenie, lasery.

(540)

(732) FANUC CORPORATION, 3580, Shibokusa Aza-Komanba, Oshino-mura, Minamitsuru-gun, Yamanashi, JP;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178414
19.11.1997
25.1.2014
25.1.2024
152-94
25.1.1994
6.8.1997
4.2.1998
32
32 - Minerálne, uhličité a sódové vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov
v triede 32.

(540) POWERADE
(732) THE COCA-COLA COMPANY, One Coca-Cola
Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178421
19.11.1997
15.3.2014
15.3.2024
612-94
15.3.1994
6.8.1997
4.2.1998
32
32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky; minerálne a šumivé vody a iné nealkoholické nápoje; sirupy
a iné prípravky na prípravu nápojov; ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.

(540) 7UP LIGHT
(732) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland (also trading as Seven-Up International), an
Irish corporation, Corner House, 20 Parliament
Street, Hamilton, BM;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178428
19.11.1997
3.6.2014
3.6.2024
1308-94
3.6.1994
6.8.1997
4.2.1998
5
5 - Farmaceutické prípravky.

(540) CYNT
(732) Abbott Products Operations AG, Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, CH;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

178614
22.11.1997
8.12.2013
8.12.2023
2260-93
8.12.1993
6.8.1997
4.2.1998
19
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(511) 19 - Modifikované cestné asfalty.
(540) APOLLOBIT
(732) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178681
24.11.1997
10.1.2014
10.1.2024
33-94
10.1.1994
6.8.1997
4.2.1998
30
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky; múka a obilné prípravky určené na ľudskú výživu, napr. ovsené vločky a pod.,
chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo
a cukrovinky, predovšetkým žuvacia guma, zmrzlina; nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády; med,
sirup z melasy; kvasnice, prášky do pečiva; soľ,
horčica; korenie, tlčené korenie, ocot, chuťové
omáčky; ľad na chladenie.

(540) DIROL
(732) Kraft Foods Danmark Intellectual Property ApS,
Roskildevej 161, DK-2620 Albertslund, DK;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178684
24.11.1997
3.5.2014
3.5.2024
1018-94
3.5.1994
6.8.1997
4.2.1998
42
42 - Usporiadanie a organizačné zabezpečenie
medzinárodnej výstavy rehabilitačných, kompenzačných, protetických a ortopedických pomôcok.

(540)

(732) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

178782
17.12.1997
7.1.2014
7.1.2024
24-94
7.1.1994
10.9.1997
4.3.1998
5
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(511) 5 - Pesticídy, insekticídy, fungicídy na použitie
v poľnohospodárstve, záhradníctve, lesníctve.
(540)

(732) ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION,
8-1, Akashi-cho, Chuo-ku,Tokyo 104-6591, JP;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178924
18.12.1997
3.3.2014
3.3.2024
519-94
3.3.1994
10.9.1997
4.3.1998
42
42 - Hotelové služby, najmä poskytovanie špeciálnych benefičných programov pre cestujúcich
a iných návštevníkov; motelové, reštauračné, barové a salónikové služby; rezervovanie ubytovania v hoteloch a moteloch.

(540) PRIORITY CLUB
(732) Six Continents Hotels, Inc., 3, Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179068
19.12.1997
14.1.2014
14.1.2024
60-94
14.1.1994
10.9.1997
4.3.1998
39, 42
39 - Verejná cestná nákladná doprava.
42 - Služby verejného stravovania.

(540) BRUNOS
(732) Bollo Martin, Čajakova 1, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179139
19.12.1997
2.3.2014
2.3.2024
506-94
2.3.1994
10.9.1997
4.3.1998
32
32 - Minerálne vody.

(540) EVERVESS
(732) PepsiCo, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu North Carolina, 700 Anderson Hill Road,
Purchase, New York 10577, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

179200
19.12.1997
26.1.2014
26.1.2024
166-94
26.1.1994
10.9.1997
4.3.1998
30
30 - Plnky do pekárskych a cukrárskych výrobkov; múka, obilné výrobky určené na ľudskú výživu; ryža, ryža v balíčkoch na varenie, predvarená alebo dehydratovaná ryža; cestoviny, cestá
na výrobu talianskych cestovín; korenie, koreniny a zmesi korenín; nátierky na chlieb, prevažne
obsahujúce jedlé tuky s čokoládou, mandle a nugátovú príchuť; čaj (nie na liečivé účely), káva,
kávové náhradky, kakao, čokoládové nápoje, tekuté a sušené extrakty z uvedených produktov,
hotové nápoje, nápoje vo vrecúškach, ako aj nápoje na predaj v automatoch; sirup z melasy, cukor, med, omáčky (okrem dressingov do šalátov);
zmrzliny, zmrzlinové krémy a ovocné zmrzliny,
potravinársky ľad, zmrzlinové výrobky, mrazené
cukrovinky a cukrárske výrobky; chlieb, keksy,
sušienky, torty, koláče, biskvity, pekárske a cukrárske výrobky, výrobky z cukru, čokoláda, tabuľky čokolády, plnky do pekárskych a cukrárskych výrobkov z uvedených produktov, ako aj
pochúťky a jedlá na občerstvenie vyrobené z uvedených tovarov; pudingy, dezerty; zákusky a malé občerstvenia medzi hlavnými jedlami, prevažne obsahujúce obilniny, čokoládu, kakao, sladké
pečivo, lístkové cesto a iné pekárske a cukrárske
suroviny.

(540) RAIDER
(732) Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179201
19.12.1997
26.1.2014
26.1.2024
167-94
26.1.1994
10.9.1997
4.3.1998
30
30 - Plnky do pekárskych a cukrárskych výrobkov; múka, obilné výrobky určené na ľudskú výživu; ryža, ryža v balíčkoch na varenie, predvarená alebo dehydratovaná ryža; cestoviny, cestá
na výrobu talianskych cestovín; korenie, koreniny a zmesi korenín; nátierky na chlieb, prevažne
obsahujúce jedlé tuky s čokoládou, mandle a nugátovú príchuť; čaj (nie na liečivé účely), káva,
kávové náhradky, kakao, čokoládové nápoje, tekuté a sušené extrakty z uvedených produktov,
hotové nápoje, nápoje vo vrecúškach, ako aj nápoje na predaj v automatoch; sirup z melasy, cukor, med, omáčky (okrem dressingov do šalátov);
zmrzliny, zmrzlinové krémy a ovocné zmrzliny,
potravinársky ľad, zmrzlinové výrobky, mrazené
cukrovinky a cukrárske výrobky; chlieb, keksy,
sušienky, torty, koláče, biskvity, pekárske a cuk-
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rárske výrobky, výrobky z cukru, čokoláda, tabuľky čokolády, plnky do pekárskych a cukrárskych výrobkov z uvedených produktov, ako aj
pochúťky a jedlá na občerstvenie vyrobené
z uvedených tovarov; pudingy, dezerty; zákusky
a malé občerstvenia medzi hlavnými jedlami,
prevažne obsahujúce obilniny, čokoládu, kakao,
sladké pečivo, lístkové cesto a iné pekárske a cukrárske suroviny.
(540) RIPPLE
(732) Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

179208
19.12.1997
16.11.2014
16.11.2024
2762-94
16.11.1994
10.9.1997
4.3.1998
32
32 - Nealkoholické nápoje, pivo.

(732) PepsiCo, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu North Carolina, 700 Anderson Hill Road,
Purchase, New York 10577, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179214
19.12.1997
17.2.2014
17.2.2024
393-94
17.2.1994
10.9.1997
4.3.1998
3
3 - Mydlá, voňavky, éterické oleje, kozmetika,
vlasové vody, prípravky na čistenie zubov.

(540)

(732) Calvin Klein Trademark Trust, c/o Calvin Klein,
Inc., 205 West 39th Street, New York, New York
10018, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)

179551
22.1.1998
20.6.2014
20.6.2024
1431-94

(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

209

20.6.1994
8.10.1997
8.4.1998
2
2 - Farby a ochranné nátery.

(540) TNEMEC
(732) Tnemec Company, Inc., 6800 Corporate Drive,
Kansas City, Missouri 64120, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

179641
12.2.1998
31.1.2014
31.1.2024
251-94
31.1.1994
5.11.1997
6.5.1998
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(591) červená, žltá, modrá
(732) Deturcon, S. L., Ramón de la Serna, 22, 29600
Marbella (Málaga), ES;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179725
12.2.1998
20.1.2014
20.1.2024
128-94
20.1.1994
5.11.1997
6.5.1998
25
25 - Kabáty, obleky, saká, nohavice, košele, sukne, dámske šaty, blúzky, svetre, opasky, rukavice, šatky a šály, rukávniky, vlniaky, plavky, pleteniny, pančuchy, pančušky, kravaty, ponožky,
obuv a pokrývky hlavy.

(540) ANNE KLEIN
(732) Jones Investment Co., Inc., 1007 Orange Street,
Suite 225, Wilmington, Delaware 19801, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

180140
18.3.1998
31.8.2014
31.8.2024
1974-94
31.8.1994
10.12.1997

210
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(450) 3.6.1998
7 (511) 1, 5, 31
(511) 1 - Chemické prípravky na priemyselné a vedecké účely, priemyselné hnojivá, priemyselné chemikálie, chemické látky na konzervovanie potravín, chemické prípravky na odmasťovanie.
5 - Lieky, drogy, farmaceutické prípravky na humánne a veterinárne použitie, chemické prípravky na farmaceutické účely, farmaceutické a zverolekárske prípravky, krmivá (prísady) do kŕmnych zmesí na lekárske účely, chemické prípravky na zverolekárske účely, chemicko-farmaceutické prípravky, chemické prípravky na farmaceutické účely, organopreparáty, séra a krvné deriváty, dezinfekčné prípravky na hygienické
účely, antimikrobiká, antiparazitiká, posilňujúce
a dietetické prípravky na lekárske použitie, dietetické prípravky pre deti a chorých, prípravky na
ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, medikované prípravky pre zvieratá, chemické prísady
do krmív na lekárske účely.
31 - Krmivá pre zvieratá, chemické prísady do krmív (nie na lekárske použitie), fortifikačné a stimulačné substancie na výživu zvierat.
(540) DEVOMIC
(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180228
20.4.1998
31.5.2014
31.5.2024
1283-94
31.5.1994
14.1.1998
8.7.1998
8
8 - Ručné rezné nástroje, držadlá, žiletky, držiaky
a príchytky žiletiek, škrabky na odstraňovanie
hrdze alebo škvŕn z kovových povrchov.

(540)

(732) OLFA CORPORATION, 11-8, Higashinakamoto
2-chome, Higashinari-ku, Osaka-shi, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

180253
20.4.1998
2.9.2014
2.9.2024
1985-94
2.9.1994
14.1.1998
8.7.1998
5, 32
5 - Vitamínové a minerálne nápoje.
32 - Nealkoholické nápoje.

(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180327
20.4.1998
18.3.2014
18.3.2024
639-94
18.3.1994
14.1.1998
8.7.1998
5
5 - Herbicídy.

(540) SAFARI
(732) E. I. du Pont de Nemours & Company, 1007
Market Street, Wilmington, Delaware 19898, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180434
23.4.1998
28.3.2014
28.3.2024
697-94
28.3.1994
14.1.1998
8.7.1998
3, 5, 21
3 - Zubné pasty, ústne vody, prípravky na vyplachovanie úst.
5 - Liečivé zubné pasty, ústne vody, prípravky na
vyplachovanie úst.
21 - Zubné kefky.

(540) COLGATE TOTAL
(732) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
300 Park Avenue, New York, NY 10022, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180818
11.6.1998
7.3.2014
7.3.2024
554-94
7.3.1994
4.3.1998
9.9.1998
36
36 - Poisťovníctvo, služby v oblasti financovania, služby v oblasti peňažníctva, služby v oblasti
nehnuteľností.

(540) DINERS CLUB
(732) Diners Club International Ltd., 2500 Lake Cook
Road, Riverwoods, IL 60015, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

181180
15.7.1998
8.2.2014
8.2.2024
314-94
8.2.1994
8.4.1998
7.10.1998
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7 (511) 29, 30, 32
(511) 29 - Mäso, hydina, tepelne spracované, konzervované mäso vrátane hydinového, mäsové omáčky a výťažky, mäsové a zeleninové jedlá v konzervách, nátierky a paštéty v konzervách, cestovné
občerstvenie v konzervách, konzervované ovocie,
zelenina, hríby a zeleninové zmesi, ovocné kompóty, ovocné a zeleninové šaláty, ovocné a zeleninové pretlaky, nakladaná a sterilizovaná zelenina, nálevy na šaláty, dochucovacie šťavy.
30 - Kečupy, paradajkové šťavy.
32 - Ovocné a zeleninové džúsy a nápoje.
(540)

(732) HAMÉ SLOVAKIA, spol. s r. o., Hlavná 44/A,
900 31 Stupava, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181199
15.7.1998
29.6.2014
29.6.2024
1498-94
29.6.1994
8.4.1998
7.10.1998
35, 39, 41
35 - Služby týkajúce sa sprostredkovania práce;
zabezpečovanie zamestnania pre mladých ľudí
a študentov ako konzultantov v letných táboroch;
vyhľadávanie a umiestňovanie študentov a mladých ľudí ako vedúcich a konzultantov v letných
táboroch.
39 - Dopravné služby; zabezpečovanie dopravy;
organizovanie cesty do Ameriky a z Ameriky pre
budúcich konzultantov amerických letných táborov; zabezpečovanie zájazdov, výletov a exkurzií; sprevádzanie cestujúcich; informačné služby
týkajúce sa cestovania, zájazdov, exkurzií a výletov, služby týkajúce sa cestovania a dopravy.
41 - Služby týkajúce sa výchovnej, vzdelávacej
a zábavnej činnosti; zabezpečovanie aktivít v čase voľna; zabezpečovanie výučby a vyučovacej
praxe; organizovanie voľna a štúdia; zabezpečovanie študijných kurzov; organizovanie súťaží.

(540) CAMP AMERICA
(732) American Institute For Foreign Study (UK) Ltd.,
37 Queens Gate, London SW7 5HR, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181274
16.7.1998
23.3.2014
23.3.2024
667-94
23.3.1994
8.4.1998
7.10.1998
3, 21
3 - Prípravky na čistenie zubov a ústnej dutiny,
ústne vody nie na liečebné účely.

211

21 - Zubné kefky, držiaky na zubné kefky, zubné
špáradlá, držiaky na zubné špáradlá nie z drahých
kovov alebo potiahnuté drahými kovmi, špongie
a hubky nie na chirurgické účely, hrebene, kefy
a kefky zahrnuté v triede 21, toaletné pomôcky.
(540) SIGNAL MINI
(732) UNILEVER BELGIUM NV, Boulevard de l'Humanité 292, 1190 Brussels, BE;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181968
17.9.1998
25.3.2014
25.3.2024
678-94
25.3.1994
3.6.1998
2.12.1998
35, 41
35 - Propagačná činnosť, reklama a inzertná činnosť, usporadúvanie a organizačné zabezpečenie
medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci priemysel.
41 - Činnosť vyučovacia a vzdelávacia, zábava.

(540)

(591) hnedá, okrová, čierna
(732) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno,
CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186553
13.8.1999
18.3.2014
18.3.2024
649-94
18.3.1994
7.5.1999
8.11.1999
42
42 - Dizajn, grafický dizajn, grafické realizácie,
navrhovanie a realizácia interiérov, poradenská
činnosť v oblasti architektúry.

(540)

(732) Štúdio K.F.A. architektúra a desing spol. s r.o.,
Hollého 1, 921 01 Piešťany, SK;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;

212
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
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189256
15.2.2000
21.11.2014
21.11.2024
2803-94
21.11.1994
90007
30.5.1994
CZ
8.11.1999
16.5.2000
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 42
(511) 1 - Chemické prípravky na priemyselné a vedecké účely, pre fotografiu, chemické prípravky pre
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie burín a parazitov; čistiace prostriedky (pracie) na použitie v priemyselnom procese, čistiace prípravky na špinavú vodu na priemyselné využitie; umelé živice, plastické hmoty
v surovom stave (v prášku, pastách, v tekutom
stave); pôdne hnojivá prírodné i umelé; prípravky: hasiace, na kalenie, na zváranie, konzerváciu
potravín; triesloviny; priemyselné spojivá; ortuť,
antimón, alkalické a alkalickozemité kovy; bauxit.
2 - Farby, laky, fermeže na priemyselné a umelecké účely, textilné farby; prípravky na farbenie
potravín a nápojov, farbivá, antikorózne a impregnačné nátery, farbiace prípravky, moridlá, prírodné živice, kovové fólie, kovy v prášku pre
maliarov a dekoratérov.
3 - Prípravky: pracie a bieliace, čistiace, leštiace,
odmasťovacie; prípravky na čistenie sporákov;
mydlo, kozmetické prípravky, voňavkárske prípravky vrátane éterických olejov; vodičky na
vlasy, zubné pasty a rozpustné prášky na čistenie
umelého chrupu; modridlá na bielizeň, farby na
vlasy.
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, prípravky
na viazanie prachu, palivá (čierne a hnedé uhlie),
palivové drevo, oleje, pohonné hmoty, osvetľovacie prostriedky, sviečky, sviece, nočné lampičky - sviečky, knôty.
5 - Prípravky: farmaceutické, zverolekárske, zdravotnícke, dietetické pre deti a chorých na lekárske účely, chemické prípravky na farmaceutické
účely; náplasti, obväzový materiál, hmoty určené
na plombovanie zubov a na zubné odtlačky, prípravky: dezinfekčné, na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov; antiparazitické látky.
6 - Obyčajné kovy v surovom a polospracovanom stave a ich zliatiny; kotvy, nákovy, zvony,
stavebný materiál z valcovaného a liateho kovu,
koľajnice a iný kovový materiál určený na železničné účely; reťaze; kovové káble a drôty (s výnimkou drôtov určených na elektrotechnické účely); drobný železiarsky tovar; kovové rúry; nedobytné pokladnice a schránky, oceľové guľôčky;
podkovy, klince a skrutky; kovový spojovací materiál, kovové kanistre, kovové konštrukcie; rudy.
7 - Stroje určené na meranie, rezanie, vŕtanie,
miešanie, začisťovanie výrobkov, morenie, brúsenie, čistenie, zdvíhanie, lúpanie, potlačovanie,
hobľovanie, sekanie, lisovanie, odlievanie, zváranie, mletie a obrábacie stroje, motory; súkolesia a hnacie remene s výnimkou motorov súkole-

sí a hnacích remeňov pre pozemné vozidlá; poľnohospodárske stroje a liahne, maznice; elektrotechnické zariadenia a prístroje pre domácnosť:
mlynčeky, roboty, drviče, mixéry, žehličky, mangle, elektromechanické zariadenia pre domácnosť
určené na čistenie: vysávače, leštiče parkiet, práčky na bielizeň, umývačky riadu; zváračky ako
stroje.
8 - Ručné nástroje na ručný pohon; nožiarske výrobky vrátane britiev a holiacich elektrických
strojčekov; kovové náčinie a nástroje na pedikúru
a manikúru; zbrane sečné a bodné; strojčeky na
strihanie vlasov.
9 - Prístroje a nástroje určené na vedecké a laboratórne účely; prístroje a nástroje navigačné, t. j.
prístroje a nástroje určené na prenášanie rozkazov, na meranie a prístroje všeobecne používané
pri riadení lodí a lietadiel; prístroje a nástroje
geodetické a prístroje na bezdrôtovú telegrafiu;
prístroje fotografické, kinematografické, optické
vrátane premietačov obrazu a zväčšovacích prístrojov; prístroje a nástroje na váženie a meranie,
prístroje a nástroje signalizačné vrátane signálnych píšťal; prístroje a nástroje na účely záchranné a učebné; automaty uvádzané do činnosti
vhodením mince alebo známky, prístroje na záznam a reprodukciu hovoreného slova; zapisovacie pokladnice a počítacie stroje vrátane kancelárskych a dierovacích strojov; hasiace prístroje;
špeciálne puzdrá na prístroje a nástroje, ktoré sú
zaradené do tejto triedy; výpočtová technika, počítače, notebooky, tlačiarne, pamäťové, čipové,
zvukové a magnetické karty, pamäte, prepínače,
hry využívajúce televízne prijímače, čítacie, identifikačné a hlasovacie príslušenstvo; autobatérie,
alarmy do vozidiel; elektrické zváracie prístroje
a zariadenia.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske,
zubolekárske, zverolekárske vrátane nábytku vyrobeného špeciálne na lekárske účely vrátane ortopedických pomôcok, chirurgické rukavice, cumlíky, odsávače mlieka, kondómy, gumové ovínadlá - škrtidlá, elastické bandáže, protézy, prikrývky vyhrievané elektricky na lekárske účely, ohrievače nôh, odevy a súčasti odevov na lekárske účely; chirurgické nástroje nožiarskeho charakteru.
11 - Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia, zariadenia na výrobu pary; zariadenia na varenie,
chladenie, vetranie vrátane klimatizácie alebo zariadenia na úpravu vzduchu, zariadenia na rozvod vody, sanitárne zariadenia, tlakové výmenníky tepla, zariadenia na úpravu vody, kozuby.
12 - Pozemné vozidlá; motory pre pozemné vozidlá, poháňacie súkolesia a hnacie remene pre
pozemné vozidlá; valníky a vozíky za vozidlá,
motory a ich časti; spojky a prevodovky; brzdové
obloženia; pneumatiky na všetky druhy vozidiel
vrátane duší a vložiek do nich; karosérie; tlmiče
nárazov na vozidlá; ochranné tienidlá do áut;
planétové súkolesia vrátane mechanizmov pohonu a riadenia týchto súkolesí pre motorové vozidlá; autosedačky pre deti; zariadenia proti krádeži
motorových vozidiel; štartovacie zariadenia vozidiel.
13 - Strelné zbrane, strelivo, náboje, výbušniny,
ohňostroje, výrobky na pyrotechnické účely.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, predmety z drahých kovov, ich zliatin alebo predmety z pláto-
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vaných (dublovaných) kovov vrátane nožiarskych výrobkov z drahých kovov, vidličky a lyžice aj z drahých kovov; bižutéria z plastov a plastických hmôt; hodiny a chronometrické zariadenia, vrátane špeciálnych puzdier, umelecké predmety z bronzu.
15 - Hudobné nástroje, mechanické klavíry, náustky a jazýčky klarinetov, struny a klapky hudobných nástrojov, klaviatúry klavírov, klávesy
na strunové hudobné nástroje, hudobné skrine.
16 - Papiernický tovar, lepenky a kartonážne výrobky; tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, knihárske výrobky, fotografie, písacie potreby, kancelárske lepidlá; potreby pre umelcov: tuhy, ceruzky, pastely, uhle, štetce, maliarske plátna, palety pre maliarov; písacie stroje, kancelárske potreby okrem nábytku, učebné a školské potreby
a pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení; hracie karty, tlačiarenské písmená, štočky, manuály.
17 - Gutaperča, guma, balata, náhradky týchto
hmôt, polotovary z plastických hmôt (fólie, dosky, tyče), tesniace hmoty; upchávky a izolácie
(tepelné, elektrické alebo zvukové); azbest na tepelnú izoláciu, sľuda a výrobky z nich, nekovové
hadice; izolačné nátery.
18 - Koža a jej náhradky, výrobky z kože a jej
náhrad, ako kufre, cestovné kabely, tašky, kabelky, remene, prikrývky (nie však odevy), remienky (vôdzky) pre psov, surové kože a kožušiny;
kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky, palice, biče, postroje na kone, sedlárske výrobky.
19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového,
polospracované rezivo, trámy, dosky, drevené panely, preglejka, sklenené tehly, dlaždice s výnimkou kovových; prírodný a umelý kameň, cement,
vápno, malta, sadra, štrk, kameninové a cementové rúry; stavebný materiál na stavbu ciest, asfalt, smola, živec, prenosné domy, kamenné pomníky.
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového
nábytku; brúsené sklo a zrkadlá, rámy; výrobky
z dreva, korku, prútia, tŕstia, trstiny, rohoviny, slonoviny, kostí, korytnačiny, jantáru, perlete, morskej peny, buničiny ako doplnky interiéru; výrobky z plastických hmôt ako doplnky interiéru, posteľné potreby; matrace, podhlavníky; paravány.
21 - Drobné náradie a prenosné nádoby na domáce a kuchynské účely, ako kuchynský riad, vedrá,
plechové misky, misky z plastických hmôt alebo
iných hmôt, strojčeky na mletie, sekanie a lisovanie na ručný pohon; hrebene a špongie na
umývanie, toaletné potreby, kefy, kefársky materiál, pomôcky na upratovanie, čistiace látky, drôtenky, sklenený tovar, okenné sklá, výrobky z porcelánu a kameniny na kuchynské a domáce účely.
22 - Povrazy, struny na technické účely, laná,
motúzy z prírodných, umelých alebo plastických
látok, siete a stany vrátane stanov na táborenie,
lodné plachty, vrecia; čalúnnický materiál (vlásie, perie, morská tráva a pod.) s výnimkou textílií; surové textilné vlákna.
23 - Nite.
24 - Tkaniny; prikrývky vrátane prikrývok na cestovanie; voskové poťahové plátno.
25 - Odevy, bielizeň, topánky, črievice, trampky;
kožené a kožušinové odevy a doplnky, ako rukavice, štóly, klobúky a rukavice.
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26 - Čipky, výšivky, stuhy, šnúrky, gombíky, háčiky, zipsy; umelé kvety; leonský (prámikársky)
tovar.
27 - Koberce, rohože, linoleum a iné podlahové
krytiny; farebné papierové tapety, gymnastické
žinenky.
28 - Hry s výnimkou hier využívajúcich televízne
prijímače, hračky, telocvičné a športové náradie,
rybárske náradie, náradie na zimné športy a športové hry, plážové ležadlá a matrace; ozdoby na
vianočný stromček s výnimkou elektrických a cukroviniek.
29 - Mäso, ryby, hydina, mäkkýše, kôrovce, zverina; mäsové výťažky; zelenina a ovocie: konzervované, sušené, varené, rôsoly, zaváraniny; vajcia,
mlieko a iné mliečne výrobky vrátane mliečnych
nápojov, jedlé oleje a tuky; konzervy z mäsa, hydiny, zveriny, rýb a zeleniny, šaláty, polievky
v konzervách, detská výživa v konzervách, paštéty; zelenina naložená v octe; želatína na potravinárske účely.
30 - Káva, čaj, kakao, ryža, tapioka, kávové náhradky; múka a obilné výrobky určené na ľudskú
výživu, nápoje z kávy, kakaa, čokolády; chlieb,
sucháre, sušienky, jemné pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do
pečiva; soľ, čierne korenie, ocot, chuťové omáčky; korenie, ľad.
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke
produkty v nespracovanom stave, semená, čerstvé ovocie a zelenina; sadenice, živé rastliny
a prírodné kvetiny; krmivá pre zvieratá; slad na
výrobu piva a liehovín.
32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky, minerálne vody,
šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné
prípravky na prípravu nápojov; ovocné šťavy
a nápoje z ovocných štiav; nealkoholické vína.
33 - Vína, liehoviny, likéry.
34 - Tabak v surovom stave, tabakové výrobky;
potreby pre fajčiarov; zápalky.
35 - Poradenská činnosť v oblasti obchodu; kopírovacie služby; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s výpočtovou, kancelárskou a telekomunikačnou technikou.
37 - Servisná činnosť v oblasti kancelárskej, výpočtovej a telekomunikačnej techniky.
42 - Poskytovanie a tvorba softvéru; konfigurácie
softvéru.
(540) ALWIL
(732) ALWIL Trade, spol. s r. o., Průběžná 76, 100 00
Praha, CZ;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

204243
10.11.2003
27.6.2013
27.6.2023
1763-2003
27.6.2003
5.8.2003
3.2.2004
35, 36, 43
35 - Administratívne spravovanie hotelov; poradenstvo v obchodnej činnosti; prieskum trhu; reklama; prenájom reklamných priestorov; sprostredkovanie uvedených služieb.
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36 - Ubytovacie kancelárie (byty); prenájom izieb;
finančný lízing; sprostredkovanie uvedených služieb.
43 - Reštaurácie, jedálne; závodné jedálne; kaviarne; služby barov; bufety, rýchle občerstvenie;
príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; samoobslužné reštaurácie; hotelierske služby; motelové služby; penzióny; poskytovanie
prechodného ubytovania; prevádzkovanie hotelového ubytovania; rezervácia hotelov a penziónov; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov; sprostredkovanie uvedených
služieb.

(540) KOGO
(732) Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ,
s. r. o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

206999
13.9.2004
6.2.2014
6.2.2024
312-2004
6.2.2004
8.6.2004
1.12.2004
29, 30, 31
29 - Algináty ako potrava, sardely, arašidové maslo, spracované arašidy, bielkoviny ako potrava,
vaječný bielok, husacia a kačacia masť, kačice
a husi (neživé), chuťovo upravované kačacie a husacie mäso, marinované kačacie a husacie mäso,
hydina (neživá), bravčová masť, bravčové mäso,
bujóny (vývary), prípravky na bujóny (vývary),
konzervovaná cibuľa, výťažky z chaluhy ako potrava, ďatle, divina, ovocná dreň, držky, džemy,
konzervovaná fazuľa, morské raky, garnáty (neživé), haringy, konzervované hľuzovky, homáre
(neživé), konzervovaný hrach, zemiakové hranolčeky, sušené hrozienka, huspenina, jedlá želatína, jedlé oleje, jedlé tuky, jogurt, kakaové maslo, kandizované ovocie, kaviár, kazeín ako potrava, kefír, klobásy, salámy, párky, sušený kokos,
kokosové maslo, kokosový olej, kokosový tuk,
bujónové koncentráty, koncentrované vývary,
konzumný kostný olej, kôrovce (neživé), krevety
(neživé), krokety, krvavá jaternica (krvavnica),
krvavá tlačenka, kukuričný olej, mliečny nápoj
ako kumys, kyslá kapusta, langusty (neživé), jedlý loj, losos, zemiakové lupienky, spracované mandle, margarín, marmeláda (z pomarančov alebo
iných citrusových plodov), maslo, neživé mäkkýše, mäso, konzervované mäso, mäsové šťavy ako
omáčky, mäsové výťažky, mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka), mliečne výrobky, mlieko, mrazené ovocie, mušle jedlé (neživé), slávky
jedlé (neživé), nakladaná zelenina, nakladané
uhorky, nasolené potraviny, jedlý olivový olej,
konzervované olivy, mäsové omáčky, spracované
oriešky, kandizované ovocie, ovocné kompóty,
konzervované ovocie, zavárané presladené ovocie, ovocie naložené v alkohole, ovocná dreň,
ovocné rôsoly, ovocné šaláty, ovocné šupky, jedlý olej z palmových orechov, jedlý palmový olej,
paradajková šťava na varenie, paradajkový pretlak, pečeň, pektín na ľudskú spotrebu, peľ ako
potrava, rybie plátky, polievky, prípravky na vý-

robu polievok, solené potraviny, potraviny z rýb,
presladené ovocie naložené v cukre, proteín na
ľudskú spotrebu, raky (neživé), jedlý repkový
olej, rybie filé (plátky), konzervované ryby, potravinárske výrobky z ryby, ryby (neživé), sardinky, sezamový olej, šľahačka, slanina, slimačie
vajcia na konzumáciu, slimáky, slimáky na konzumáciu, jedlý slnečnicový olej, smotana, konzervované sójové bôby ako potrava, srvátka, sušené ovocie, sušené vajcia, syridlo, syry, ovocné
šaláty, zeleninové šaláty, konzervované šampiňóny, konzervovaná šošovica, špik ako potrava,
špik z kostí zvierat na jedenie, zeleninové šťavy
na varenie, šunka, tofu, tukové nátierky na chlieb,
tukové substancie na výrobu jedlých tukov, tuniaky, údeniny, ustrice (neživé), sušené vajcia, bujóny, vývary, koncentrované vývary, konzervované záhradné bylinky, zahustené koncentrované
vývary, zázvorový džem, konzervovaná zelenina,
sušená zelenina, varená zelenina, zelenina v štipľavom náleve, zeleninové polievky, prípravky na
zeleninové polievky, zeleninové šaláty, zeleninové šťavy na varenie, zemiakové lupienky, želatína, žĺtok, jedlá z fazule, pečeňové paštéty, mäsové paštéty, rybacie paštéty, vegetariánske paštéty.
30 - Semená anízu, arašidové cukrovinky, aromatické prípravky do potravín, badián, cestá, cestá
na koláče, cestoviny, cigória ako kávová náhradka, cukor, cukríky, cukrovinky, cukrovinky na
zdobenie vianočných stromčekov, čaj, čokoláda,
čokoládové nápoje, chaluhy (vodné riasy), chlieb,
chuťové prísady, droždie, droždie do cesta, extrakty, fondán, glukóza na ľudskú spotrebu, horčica, horčicová múčka, jedlá z jačmeňa, lúpaný
jačmeň, mletý jačmeň, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, kandis ako potrava, kapary, karamelky (cukríky), karí korenie, káva, nepražená
káva, kávové náhradky na báze rastlín, kávové
nápoje, kávové príchuti, kávovinové náhradky,
kečup, keksy, klinčeky (korenie), koláče s plnkou,
korenie, koreniny, krupica, krúpy na ľudskú spotrebu, mletá kukurica, pražená kukurica, kukuričná múka, kukuričné vločky, kukuričný škrob, potravinárska kurkuma, prírodný alebo umelý ľad,
ľad na osvieženie, lepok, lístkové cesto, lupienky
(obilninové vločky), majonéza, makaróny, maltóza, mandľová pasta, mandľové cukrovinky,
marcipán, marinády (chuťové prísady), mandľová masa, maslové tukové cesto, potravinárska
včelia materská kašička (nie na lekárske účely),
látky na zjemnenie mäsa na použitie v domácnosti, med, melasa, melasový sirup, mentol pre
cukrárstvo, mentolové cukríky, mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové nápoje, mliečne
kávové nápoje, morská voda na varenie, múčne
potraviny, potravinárska múka, výrobky z múky,
čokoládové nápoje, kakaové nápoje, kávové nápoje, prísady do nápojov (iné ako esencie), nekysnutý chlieb, niťovky, nové korenie, oblátky,
ocot, muškátové orechy, lúpaný ovos, mletý ovos,
mliečna ovsená kaša, ovsená múka, ovsená potrava, ovsené vločky, jedlé ozdoby na torty, palacinky, paprika (korenie), paradajková omáčka,
pastilky (cukríky), pečivo, rožky (pečivo), perník
(medovníky), pirohy (paštétky), pirôžky s mäsom, pivný ocot, pizza, potravinárska múka, príchuti do potravín s výnimkou esencií a éterických
olejov, škrobovité potraviny, pralinky, zmrzlino-
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vé prášky, prášky na výrobu zmrzliny, prášok do
pečiva, arómy (príchuti), príchuti do koláčov
a zákuskov (s výnimkou éterických olejov), príchuti do nápojov (s výnimkou éterických olejov),
príchuti (s výnimkou éterických olejov), spojivá
ako prísady do zmrzlín, propolis na ľudskú spotrebu, vyrážková pšeničná múka, puding, pukance, kukuričné pukance, ravioly, rezance, ryža,
ságo, sendviče, slad na ľudskú spotrebu, sladké
drievka (cukrovinky), sladké drievko, sladový
výťažok (potraviny), prírodné sladidlá, slíže, sójová múka, kuchynská soľ, soľ na konzervovanie
potravín, soľ s prídavkom mletých semien zeleru,
spojivá na výrobu údenín, sucháre, suši, sušienky
(sucháre, keksy, biskvity), šafran (korenie), šalátové dresingy, šerbety (zmrzliny), škorica (korenie), potravinový škrob, škrobové výrobky (potraviny), stužovače šľahačky, špagety, rajčinová
šťava, šťavy (s výnimkou dresingov), tapioka, potravinová tapioková múka, torty, vanilín (vanilková náhradka), vanilková príchuť, výrobky z kakaa, výrobky z obilnín, zahusťovacie prípravky
na kuchynské použitie, jedlé ozdoby na zákusky,
zákusky (koláče), šalátové zálievky, zázvor, rastlinné prípravky ako kávové náhradky, zemiaková múčka na ľudskú spotrebu, zmrzlina, prísady
do zmrzliny ako spojivo, zmrzlinové poháre,
zvitky, sladké žemle, žuvačky.
31 - Morské riasy (potraviny), morské riasy (potraviny pre zvieratá), algarovila (potraviny pre
zvieratá), arašidové výlisky (potraviny pre zvieratá), arašidy, mleté arašidy pre zvieratá, plody
borievky, borovicové šišky, čerstvé záhradné bylinky, čerstvá cibuľa, kvetinové cibule, citróny,
citrusové ovocie, cukrová trstina, čakanka, čakankové hľuzy, chaluhy (potraviny), chaluhy (potraviny pre zvieratá), chmeľ, chmeľové šišky, hydina na chov, potrava pre dobytok, nespílené
drevo, surové drevo, drevo neočistené od kôry,
čerstvé egreše, čerstvá fazuľa, čerstvé gaštany,
čerstvé hľuzovky, živé homáre, hospodárske zvieratá, čerstvý hrach, čerstvé hrozno, živá hydina,
ikry, jačmeň, jadrové krmivo pre zvieratá, jedlé
korene, surové kakaové bôby, klíčky semien na
botanické účely, kmene stromov, kokosové orechy, kolové orechy, kopra, surový korok, kôra
(surovina), živé kôrovce, kríky, krmivo, prísady
do krmiva (nie na lekárske účely), krmivo pre
dobytok, sušené mlieko ako krmivo pre zvieratá,
kŕmne zmesi s obsahom mlieka alebo výťažkov
z mlieka alebo vedľajších produktov zo spracovania mlieka, vápno ako krmivo pre zvieratá,
kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat,
krovie, krúpy pre hydinu, kukurica, kukuričné
výlisky pre dobytok, kvasnice pre dobytok, prírodné kvety, sušené kvety na ozdobu, vence prírodných kvetov, živé langusty, ľanová múčka
(suché krmivo), lieskové oriešky, struky rohovníka (svätojánsky chlieb), mandle (ovocie), slamený materiál na prikrytie povrchu pôd, matoliny (výlisky ovocia), živé mäkkýše, mláto, živé
mušle, mycélium (podhubie), živé rybárske návnady, neopracované rezivo, prípravky pre nosnice, obilie v nespracovanom stave, vedľajšie
produkty spracovania obilnín (potraviny pre zvieratá), zvyšky z destilácie (potraviny pre zvieratá),
čerstvé olivy, orechy, otrubová kŕmna zmes (potraviny pre zvieratá), otruby, čerstvé ovocie, ovos,
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palmové listy, palmy, paprika (rastlina), peľ (surovina), podstielka pre zvieratá, pomaranče, pór,
posilňujúce prípravky pre zvieratá, potrava pre
rožný statok, potrava pre vtáky, potrava pre zvieratá, potrava pre zvieratá chované v domácnosti,
priadka morušová, prísady do krmív (nie na lekárske účely), proteín na živočíšnu spotrebu, psie
sucháre, pšenica, živé raky, rastlinné semená,
rastliny, sušené rastliny na dekoráciu, rašelina na
podstielku, raž, rebarbora, repa, výlisky z repky,
plody rohovníka, ružové kríky, živé ryby, živé
návnady na ryby, ryžová múka ako krmivo, sadenice, semená rastlín, seno, sépiové kosti pre
vtákov, sezam, slad na výrobu piva a liehovín,
slama ako krmivo, slama na podstielku, slama
ako materiál na prikrytie pôdy, soľ pre dobytok,
stromy, kmene stromov, psie sucháre, suché krmivo, surová kôra, surový korok, šalát, hlávkový
šalát, šampiňónové podhubie na rozmnožovanie,
čerstvé šampiňóny, borovicové šišky, chmeľové
šišky, škrupina kokosového orecha, škrupiny kakaových orechov, čerstvá šošovica, špik, šrot pre
zvieratá, tekvica, prírodné trávniky, drevené triesky na výrobu drevotriesky, uhorky, usadenina
po destilácii, živé ustrice, oplodnené vajcia na
liahnutie, vajíčka priadky morušovej, vence zo živých kvetov, vianočné stromčeky, vinič (rastlina), prípravky na výkrm zvierat, výlisky, olejové
výlisky, výlisky pre rožný statok, výlisky repky
olejnej pre rožný dobytok, vylisovaná cukrová
trstina (surovina), čerstvé záhradné bylinky, čerstvá zelenina, čerstvé zemiaky, zrno (obilie), zrno (semená ), zrno na živočíšnu spotrebu, chované zvieratá, živé zvieratá, žihľava.
(540)

(591) hnedá, modrá, zelená, čierna, žltá, sivá, biela
(732) ANPRO, s. r. o., Krásna 1064/32, 924 00 Galanta,
SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

207710
9.11.2004
24.6.2014
24.6.2024
2049-2004
24.6.2004
3.8.2004
4.2.2005
16, 25, 35
16 - Baliaci papier, bublinové obaly z plastových
materiálov (na balenie), farebné pásky, fólie umelohmotné na balenie, fólie umelohmotné - priľnavé - naťahovacie na paletizáciu, predmety
z kartónu, kartón - lepenka, lepenkové alebo papierové škatule, lepiaca páska (kancelárska pomôcka na lepenie).
25 - Baretky, bielizeň, osobná bielizeň, bielizeň
pohlcujúca pot, bielizeň zabraňujúca poteniu,
body (bielizeň), bundy, čelenky, čiapky, čiapky
priliehavé, detská výbavička, detské nohavičky,
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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 kabáty s kapucňou - teplé, kravaty, kúpacie plášte, obuv na kúpanie, šľapky na kúpanie,
nepremokavý odev, nohavice, oblečenie z imitácie kože, oblečenie z kože, obuv, obuv - vysoká,
odevy, opasky, palčiaky, pančuchy, pančuškové
nohavice, pánske spodky, papuče, plášte, dámske
plášte lemované kožušinou, plavky dámske, plavky pánske, plavky detské, plážová obuv, plážové
oblečenie, pletené svetre, pleteniny - oblečenie,
podprsenky, pokrývky hlavy, ponožky, potné
vložky, pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, rukavice, saká - bundy, sandále, spodky - pánske, spodničky, sukne, svetre, šály, šaty, šilty na čiapke,
šilty na pokrývky hlavy, šnurovacie topánky,
športová obuv, športové tričká - dresy, tielka - tričká, tielka - vesty, topánky celé, topánky na šport,
tričká, vlnené šály, vnútorné podošvy, vrchné ošatenie, zvrchníky, zvršky, zvršky - obuv, zvršky
topánok, župany.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, predvádzanie tovaru, reklama, reklama online na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky.

(732) JAMEL FASHION, s. r. o., Ul. Štefánikova 1067/74,
029 01 Námestovo, SK;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

207885
9.11.2004
19.5.2013
19.5.2023
1278-2003
19.5.2003
3.8.2004
4.2.2005
35, 39, 43
35 - Rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom.
39 - Sprevádzanie turistov, turistické kancelárie,
organizovanie ciest, informácie o preprave, služby v doprave a preprave, rezervácia zájazdov.
43 - Poskytovanie prechodného ubytovania, hotelierske služby, rezervácia penziónov, rezervácia
hotelov, rezervácia prechodného ubytovania.

(540)

(540)
(591) biela, tmavozelená
(732) Bezák Ivan, Palkovičova 15, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(732) GUO GUOFEI, Tbiliska 7629/23, 831 06 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

207787
9.11.2004
15.8.2013
15.8.2023
2320-2003
15.8.2003
3.8.2004
4.2.2005
18, 25, 42
18 - Výrobky z kože, koženky a imitácie kože,
najmä peňaženky, opasky, kufre, cestovné tašky,
dáždniky.
25 - Pánske, dámske a detské odevy a textilné
výrobky, najmä košele, kravaty, kabáty, plášte,
kostýmy, obleky, šaty, nohavice, saká, vesty,
bundy, vetrovky, svetre, vrchné ošatenie, zvrchníky vrátane ich doplnkov, šatky, šály, pokrývky
hlavy, ponožky, spodná bielizeň; športová obuv,
športové oblečenie.
42 - Módne návrhárstvo.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208448
7.2.2005
21.2.2013
21.2.2023
419-2003
21.2.2003
8.6.2004
5.5.2005
7, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 25, 35, 37
7 - Elektrické kuchynské roboty; elektrické kuchynské stroje patriace do tejto triedy; elektrické
leštičky na obuv; elektrické lisy na ovocie pre
domácnosť; elektrické mixéry; elektrické nože;
elektrické nožnice; elektrické otvárače na konzervy; elektrické ručné náradie a nástroje; elektrické šľahače pre domácnosť; etiketovacie stroje; kávové mlynčeky s výnimkou ručných; miešače, elektrické, na použitie v domácnosti; mlynčeky elektrické pre domácnosť; obšívacie stroje;
pletiarske stavy; práčky; práčky na pranie a bielenie; práčky na pranie a farbenie; šijacie stroje;
technologické, jednoúčelové a špeciálne stroje
a nástroje patriace do tejto triedy; umývačky
fliaš; umývačky riadu; vysávače; vysávače prachu a podobných nečistôt; vzdušné chladiče; zariadenia na sťahovanie a vyťahovanie roliet, elektrické.
8 - Elektrické manikúrové súpravy; ručné náradie
a nástroje.
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9 - Automatické riadenie pre dopravné prostriedky; automobilové výstražné trojuholníky; autorádiá; benzínové čerpadlá pre stanice pohonných
hmôt; čipy (mikroprocesorové doštičky); číslicové súradnicové zapisovače; čítacie zariadenia (informatika); čítacie zariadenia (na napovedanie
pre účinkujúcich); čítače čiarového kódu; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; demagnetizačné zariadenia pre magnetické pásky;
denzitometre; 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; diaprojektory; digitálne súradnicové zapisovače; disky
zvukových nahrávok; dochádzkové hodiny; dýchacie prístroje (respirátory) s výnimkou respirátorov na umelé dýchanie; dýchacie prístroje na
plávanie pod vodou; elektrické automatické zatvárače dverí; elektrické bzučiaky; elektrické hlásiče; elektrické meracie zariadenia; elektrické
monitorovacie prístroje; elektrické natáčky; elektrické otvárače dverí; elektrické pokladne; elektrické prístroje pre domácnosť patriace do triedy
9; elektrické signalizačné zvončeky; elektrické
spájkovačky; elektrické tlmiče svetla; elektrické
zariadenia na diaľkové zapaľovanie; elektrické
zariadenia na priťahovanie a ničenie hmyzu; elektrické zariadenia proti krádeži; elektricky vyhrievané ponožky; elektrodynamické zariadenia na
diaľkové ovládanie návestidiel; elektrodynamické zariadenia pre diaľkové riadenie signalizácie;
elektronické diáre; elektronické perá (na vizuálne
zobrazovacie zariadenia); elektronické súčiastky
patriace do triedy 9; elektronické súčiastky všetkých zariadení uvedených v triede 9; elektronický prístroj na označovanie výrobkov (etikety);
elektronický vreckový slovník - prekladový; expozimetre; fakturovacie stroje; faxy; fotoaparáty;
fotoelektrické bunky; fotokopírky (fotografické
alebo termické); hracie zariadenia fungujúce po
pripojení na televízne prijímače; hudobné automaty (uvádzané do činnosti vhodením mince);
indikátory množstva; indikátory straty elektrickej
energie; informačné tabule elektronické; kamery;
kancelárske dierovacie stroje; karty pamäťové
a mikroprocesorové (v počítačoch); kinematografické kamery; kombinácie telefónnych prístrojov,
faxov, telefónnych záznamníkov; tlačiarní k počítačom a skenerov; kompaktné disky; kontrolné
a regulačné prístroje elektrické; laboratórne destilačné prístroje; lasery s výnimkou laserov na
lekárske účely; magnetické disky; magnetické
nosiče údajov; magnetické páskové jednotky pre
počítače; magnetické páskové jednotky do počítačov; magnetické pásky; magnetofóny; magnetoskopy; manometre (tlakomery); mechanizmy
na mincové zariadenia; meniče diskov (do počítačov); meniče, elektrické; meracie zariadenia na
benzín; merače elektrických strát; meráky hladiny benzínu; meteorologické prístroje; mikroprocesory; mincové mechanizmy pre televízne prijímače; modemy; monitorovacie počítačové programy; monitory (počítačový hardvér); myši (informatika); nahrané operačné programy; námorné signalizačné zariadenia; návestia, svetelné ale-
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bo mechanické; navigačné nástroje; nosiče zvukových nahrávok; optické čítače; optické disky;
optické kondenzátory; optické nosiče údajov; optické prístroje a nástroje; oscilografy; parkovacie
brány uvádzané do chodu vhodením mince; parkovacie hodiny; pásky na čistenie nahrávacích
hláv; pásky na zvukové nahrávanie; pásky so
zvukovými nahrávkami; planografické prístroje;
pozorovacie prístroje; požiarne hlásiče; požiarne
signalizačné zariadenie; prehrávač kompaktných
diskov; premietacie prístroje na diapozitívy; presné meracie prístroje; priemyselná televízia a periférne zariadenie pre priemyselnú televíziu; prijímače (audio - a video -); prístroje a nástroje na
meranie objemu; prístroje a nástroje na použitie
v chémii;
prístroje na čistenie gramofónových platní; prístroje na čistenie zvukových diskov; prístroje na
reprodukciu obrazu aj zvuku; prístroje na rozbor
vzduchu; prístroje na spustenie diskov (počítačových); procesory (základné jednotky samočinného počítača); radary; rádiotelefónne zariadenia;
rádiotelegrafické zariadenia; röntgenové prístroje
a zariadenia; röntgenové prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; rozvodné pulty (elektrina); satelity na vedecké účely; skenery k počítačom; strihacie zariadenia na strihanie filmov;
stroje a zariadenia na skúšanie materiálu; stroje
na počítanie a triedenie peňazí; stroje na úpravu
a spracovanie textu; stroje na váženie; svetelné
alebo mechanické dopravné značky; telefónne
mikrofóny; telefónne prístroje drôtové a bezdrôtové; telefónne slúchadlá; telefónny záznamník;
telefotografické zariadenia; televízne prijímače
a ich kombinácie s elektrotechnickými zariadeniami patriacimi do tejto triedy; testovacie, meracie, nastavovacie, kontrolné, zabezpečovacie
a regulačné zariadenia; tlačiarne k počítačom; transformátory (elektrotechnika); tranzistory; vážiace
prístroje; videohry; videokamery; videokazety;
videopásky; vrecková kalkulačka; výrobky a zariadenia na príjem, spracovanie, prenos a vysielanie televíznych, rádiových a satelitných signálov; vysielacie zariadenia (telekomunikácie); vysielače (telekomunikácie); vysielače elektronických
signálov; vysokofrekvenčné prístroje; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; záchranné
zariadenia; záchranné zariadenia a prístroje na
záchranu; zariadenia na meranie hladiny vody
(vodoznaky); zariadenia na meranie vzdialeností;
zariadenia na spracovanie údajov; zvončeky (ako
poplašné zariadenia); zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové poplašné zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; zvukové signálne zariadenia.
10 - Dýchacie prístroje; dýchacie prístroje na
umelé dýchanie; elektrické pásy na lekárske účely; elektrické prístroje pre účely akupunktúry;
elektrické vyhrievacie vankúše na lekárske účely;
laser na lekárske účely; lekárske prístroje a nástroje; masážne prístroje; načúvacie prístroje pre
hluchých; ohrievacie vankúšiky (pre prvú pomoc);
prikrývky elektrické vyhrievacie, na lekárske účely; rádiologické prístroje na lekárske účely; rádiové trubice na lekárske účely; resuscitačné prístroje; röntgenové prístroje na lekárske účely;
röntgenové zariadenia a prístroje na lekárske účely; teplomery na lekárske účely; teplovzdušné te-
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rapeutické zariadenia; tlakomery krvného tlaku;
UV-lampy na lekárske účely.
11 - Bezpečnostné príslušenstvo pre vodné alebo
plynové zariadenia a pre vodovodné alebo plynové potrubia; bezpečnostné zariadenia pre vodné alebo plynové zariadenia a pre vodovodné
alebo plynové potrubia; bojlery, ohrievače vody;
čísla (svietiace domové-); čistenie odpadových
vôd (zariadenia na-); destilačné prístroje; detské
fľaše (elektrické ohrievače na -); dezinfekčné
dávkovače na toalety; elektrické aj neelektrické
ohrievače na nohy, nánožníky; elektrické filtračné alebo extrakčné kávovary; elektrické filtre na
kávu; elektrické fritézy; elektrické kanvice; elektrické kozuby; elektrické lampy; elektrické ohrievacie podušky s výnimkou podušiek na lekárske
účely; elektrické ohrievače na detské fľaše; elektrické radiátory; elektrické strojčeky na výrobu
jogurtov; elektrické sušiče bielizne; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; elektrické tlakové hrnce; elektrické tlakové varáky; elektrické ventilátory (stolové); elektrické vreckové baterky; elektrické vyhrievané podušky s výnimkou podušiek
na lekárske účely; filtre (časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť); grily; horúce platne;
hriankovače; chladiace nádoby; chladiace prístroje a zariadenia; chladiace spotrebiče a zariadenia;
chladiace zariadenia na chladenie vody; chladničky; klimatizačné zariadenia; klimatizačné zariadenia pre automobily; koberce elektricky vyhrievané; kuchynské odsávače; kuchynské potreby na pečenie a varenie, elektrické; lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne); mikrovlnné rúry; mraziace zariadenia, mrazničky; ohrievače; ohrievače do kúpeľa; ohrievače do postele;
ohrievače tanierov; ohrievadlá; osvetľovacie prístroje a zariadenia; pece (na rozličné účely); pece, sporáky, piecky; pekáč, otočný rošt; polievacie zariadenia na automatické zavlažovanie; pražiace stroje; pražiče na kávu; prikrývky, elektrické vyhrievacie, nie na lekárske účely; prístroje
a zariadenia na sušenie; prístroje na filtrovanie
a čistenie vody v akváriách; prístroje na chlórovanie vody v bazénoch; prístroje na výrobu ľadu;
prístroje na vytváranie vĺn; regulačné a bezpečnostné príslušenstvo k plynových potrubiam; regulačné a bezpečnostné príslušenstvo pre plynové zariadenia; regulačno-bezpečnostné zariadenia
na vykurovacie systémy; rúry na pečenie; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; saunovacie
zariadenia; soláriá ako prístroje; solárne kolektory; sporáky; sterilizátory; stolné variče; stropné
svetlá; sušiče na vlasy; sušičky ako prístroje; teplovzdušné rúry; teplovzdušné zariadenia; UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske účely; vankúše (elektricky vyhrievané), s výnimkou vankúšov na lekárske účely; ventilátory (ako časti vetracích zariadení); vyhrievacie telesá; zariadenia
a stroje na čistenie alebo úpravu vody; zariadenia
na chladenie mlieka; zariadenia na ohrev teplej
vody, kúrenie teplovodné; zariadenia na zmäkčovanie vody.
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy, brožúry; brožúrky; bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie); časopisy; etikety s výnimkou textilných; fotografie;
grafické zobrazenie; grafiky; kalendáre; kartón,
lepenka; kávové filtre, papierové; knihy; lepen-

kové alebo papierové škatule; lepenkové alebo
papierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske
účely a použitie v domácnosti; leporelá; mapy;
obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický
tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické a neperiodické publikácie; plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky;
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; reprodukcie grafické; tlačené reklamné materiály; umelohmotné fólie na balenie; vrecia z papiera alebo plastických materiálov; vrecká z papiera alebo plastických materiálov.
21 - Čajníky s výnimkou čajníkov z drahých kovov; elektrické hrebene; elektrické kefy s výnimkou kief ako časti strojov; elektrické zubné kefky; hrnce, hrnčeky; hrnčiarsky tovar; kanvice na
kávu s výnimkou elektrických a kanvíc z drahých
kovov; kanvice s výnimkou elektrických; karafy,
fľaše; kávovary s výnimkou elektrických; kuchynské mixéry s výnimkou elektrických; kuchynské
potreby, neelektrické; kuchynský riad (hrnce);
leštiace stroje a zariadenia pre domácnosť s výnimkou elektrických; lisy na ovocie pre domácnosť s výnimkou elektrických; miešacie stroje
pre domácnosť s výnimkou elektrických; ohrievače na detské fľašky okrem elektrických; predmety na chladenie potravín pre domácnosť, obsahujúce chladiace zmesi; strojčeky na prípravu
zmrzliny a chladených nápojov (kovové -); strúhadlá pre domácnosť; súpravy kuchynského riadu; sušiak na bielizeň; šľahače s výnimkou elektrických, pre domácnosť; tepelnoizolačné nádoby
na nápoje (termosky); tlakové hrnce s výnimkou
elektrických; zubné kefky.
25 - Bundy; čiapkové šilty; čiapky; gymnastické
(telocvičné) dresy; kombinézy (oblečenie); košele; odevy; pokrývka hlavy; šatky, šály; tielka,
tričká; uniformy; vrchné ošatenie.
35 - Vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy nákupných cien; aranžovanie
výkladov; automatizované spracovanie dát; distribúcia vzoriek; hospodárske, ekonomické predpovede; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; maloobchodná činnosť s elektrickými,
elektronickým tovarmi, kuchynskými prístrojmi,
strojmi a zariadeniami, prístrojmi a zariadeniami
spotrebnej elektroniky, televíznymi, video, audio
a rozhlasovými zariadeniami na ohrev a varenie
potravín a jedál, na klimatizáciu, vykurovanie
a reguláciu, mikrovlnnými prístrojmi na ohrev
a varenie; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; organizovanie výstav
na komerčné alebo reklamné účely; pomoc pri
riadení komerčných a priemyselných podnikov;
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prenájom reklamných materiálov;
reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zásielkové reklamné služ-
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štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DTP služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

by; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
37 - Inštalovanie a opravy elektrické spotrebiče;
inštalovanie a opravy chladiace zariadenia; inštalovanie a opravy klimatizačné zariadenia; montáž
kuchynských zariadení; montáž, údržba a opravy
počítačov; montovanie a opravy telefónov; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov;
servis opravy, údržba a montáž výrobkov uvedených v triedach 7, 8, 9, 10, 11, 21; sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede.
(540)

(732) M1, a.s., Oravická 632, 028 01 Trstená, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208532
8.2.2005
22.10.2013
22.10.2023
3058-2003
22.10.2003
3.11.2004
5.5.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky, programové vybavenie pre počítače, programy na počítačové
hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače, so softvérom,
s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné
služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov,
sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
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(540) Láska na prvý pohľad
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208534
8.2.2005
22.10.2013
22.10.2023
3060-2003
22.10.2003
3.11.2004
5.5.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky, programové vybavenie pre počítače, programy na počítačové
hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných
textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov,
sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informá-
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cií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovnozábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích
štúdií, reportérske služby; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, elektronická edičná
činnosť (DTP služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

(540) Zmenáreň
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208535
8.2.2005
22.10.2013
22.10.2023
3063-2003
22.10.2003
3.11.2004
5.5.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky, programové vybavenie pre počítače, programy na počítačové
hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače, so softvérom,
s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné
služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdeláva-

nia, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DTP služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.
(540) Pošta pre teba
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208536
8.2.2005
22.10.2013
22.10.2023
3064-2003
22.10.2003
3.11.2004
5.5.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky, programové vybavenie pre počítače, programy na počítačové
hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače, so softvérom,
s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, rozširovanie reklamných materiálov,
prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov,
sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-
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-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DTP služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.
(540) Pohotovosť
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208538
8.2.2005
22.10.2013
22.10.2023
3066-2003
22.10.2003
3.11.2004
5.5.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky, programové vybavenie pre počítače, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače, so softvérom,
s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné
služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie, káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové
kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov,
sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovnozábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedo-
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mostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DTP služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.
(540) Reportéri
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208539
8.2.2005
22.10.2013
22.10.2023
3067-2003
22.10.2003
3.11.2004
5.5.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálne záznamové disky, programové vybavenie pre počítače, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače, so softvérom,
s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné
služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovnozábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
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vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DTP služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

(540) Drišľakoviny
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208540
8.2.2005
22.10.2013
22.10.2023
3068-2003
22.10.2003
3.11.2004
5.5.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky, programové vybavenie pre počítače, programy na počítačové
hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače, so softvérom,
s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné
služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, škole-

ní, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DTP služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.
(540) Kaviareň Slávia
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208542
8.2.2005
22.10.2013
22.10.2023
3070-2003
22.10.2003
3.11.2004
5.5.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky, programové vybavenie pre počítače, programy na počítačové
hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače, so softvérom,
s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, rozširovanie reklamných materiálov,
prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov,
sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk,
prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahráva-
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cích štúdií, reportérske služby; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, elektronická edičná činnosť (DTP služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

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

(540) O 5 minút 12
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208738
4.3.2005
9.6.2013
9.6.2023
1537-2003
9.6.2003
1.12.2004
2.6.2005
6, 19, 20, 22, 35, 37
6 - Kovové okná a dvere, najmä hliníkové, kovové stavebné konštrukcie, najmä zimné záhrady,
tieniaca technika na okná, najmä vonkajšie rolety
a žalúzie kovové, kovové sieťky proti hmyzu.
19 - Okná a dvere s výnimkou kovových, najmä
plastové a drevené, stavebné konštrukcie s výnimkou kovových, najmä drevohliníkové zimné
záhrady, tieniaca technika na okná, najmä vonkajšie žalúzie a rolety okrem kovových a textilných, sieťky proti hmyzu nekovové.
20 - Interiérové žalúzie a rolety.
22 - Tieniaca technika na okná textilná, najmä
markízy.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.
37 - Montáž okien a dverí, montáž žalúzií, roliet,
markíz, stavebníctvo, najmä stavba zimných záhrad, murárstvo, murovanie.

(540)

(732) OKNOPLUS SK, spol. s r.o., Bratislavská 466,
911 05 Trenčín, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209133
8.4.2005
23.10.2013
23.10.2023
3093-2003
23.10.2003
3.1.2005
1.7.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky, programové vybavenie pre počítače, programy na počítačové
hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske po-
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(540) Extra
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209180
8.4.2005
3.12.2013
3.12.2023
3542-2003
3.12.2003
3.1.2005
1.7.2005
1, 5, 31
1 - Hnojivá, najmä trávové; poľnohospodárske
hnojivá; priemyselné hnojivá; prípravky na hnojenie; prípravky na reguláciu rastu rastlín; fosfáty
(hnojivá); rašelina (hnojivo); superfosfáty (hnojivá), moridlá na semená.
5 - Herbicídy, najmä herbicídy na ničenie burín
v trávnikoch.
31 - Semená; rastlinné semená; trávové osivá.
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(540)

(732) ENGO, s.r.o., Bulharská 7426/35, 917 01 Trnava,
SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209188
8.4.2005
9.12.2013
9.12.2023
3597-2003
9.12.2003
3.1.2005
1.7.2005
9, 35, 38, 42
9 - Monitory (programy), počítače, počítače a ich
časti, nahrané počítačové programy, počítačový
softvér, elektronické platobné systémy, elektronické databázy, programové vybavenie pre informačné technológie a komunikácie, programové vybavenie umožňujúce elektronické obchodovanie, programové vybavenie umožňujúce obchodný styk prostredníctvom počítačov, systémy informačných technológií zaradených v triede 9,
systémy komunikačnej a informačnej techniky
zaradené v triede 9, informácie a záznamy v elektronickej podobe, dáta, databáza, informačné
produkty na nosičoch aj v elektronických, dátových informačných a komunikačných sieťach,
elektronické siete, dátové siete, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, propagácia, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, overovanie obchodných transakcií, vykonávanie uskutočnenia obchodných transakcií,
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov všetkých druhov, hlavne reklamného charakteru, multimediálnych informácií, inzercie a marketingu, komerčné využitie internetu v oblastiach
komerčných internetových médií a vyhľadávacích službách, inzercia on-line, reklama (on-line)
na počítačovej internetovej sieti, vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch a sieťach
(pre zákazníkov), prenájom reklamného času vo
všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest,
sprostredkovateľská činnosť v oblasti telekomunikačnej, výpočtovej a informačnej techniky.
38 - Telekomunikačné služby, elektronická pošta,
počítačová komunikácia, posielanie správ, prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom zariadení na prenos informácií, prenájom telekomunikačných prístrojov, telekomunikačné služby v oblasti prenosu, komunikácia prostredníctvom telefónu alebo mobilných telefónov alebo počítačov
mobilných telefónov alebo počítačov a služby
s tým spojené, šírenie, výmena a získavanie informácií a správ, výmena, získavanie a šírenie informácií a správ prostredníctvom telekomuni-

kačnej siete alebo dátovej siete výpočtovej, informačnej, komunikačnej alebo elektronickej techniky, alebo satelitov, alebo káblov, šírenie elektronických časopisov, periodík a kníh, šírenie elektronických tlačovín prostredníctvom počítačovej
dátovej, elektronickej alebo informačnej siete,
služby krátkych textových správ, poskytovanie
informácií a iných informačných produktov všetkých druhov, informačné a obchodné služby na
internete, služby konverzie prenosového protokolu, formátu a kódu, služby sprostredkovania správ,
služby sprostredkovania prístupu k počítačovej
sieti, služby dátovej siete, služby prístupu a pripojenia k dátovým a informačným sieťam a k internetu, prenájom informačných a komunikačných miest, poskytovanie prístupu na on-line informačné služby a databázy, uchovanie a spracovanie dát a informácií elektronickými a počítačovými prostriedkami a prostredníctvom elektronickej pošty, prenos, poskytovanie alebo komunikačné služby prostredníctvom internetu, vonkajších a vnútorných sietí a ďalších elektronických prostriedkov, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete,
služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie užívateľského prístupu
do svetovej počítačovej siete, elektronická pošta,
poskytovanie internetového servera, prevádzkovanie internetového portálu, on-line komunikácia
prostredníctvom počítačových sietí.
42 - Aktualizácia, inštalácia a spúšťanie počítačových programov, návrh programového vybavenia, prenájom prístupového času k počítačovým databázam, počítačové programovanie, prenájom počítačov, prenájom počítačových softvérov, poradenská činnosť v oblasti spracovania dát
a poskytovania softvéru, výroba softvéru, tvorba
softvéru, servis počítačových programov, technické štúdie v oblasti počítačov a programového
vybavenia, údržba programového vybavenia, základný a aplikovaný výskum, prístup k počítačom s cieľom podnikať, návrh počítačových systémov, vytváranie a udržiavanie počítačových
stránok (WEB) pre zákazníkov, hosťovanie na
počítačových stránkach, tvorba www stránok, interaktívnych a grafických programov, tvorba multimediálnych aplikácií, tvorba programových
projektov, tvorba informačných databáz, elektronických časopisov, periodík, kníh v elektronickej
podobe, podpora rozvoja komerčného využitia
internetu a iných počítačových, dátových a komunikačných sietí, vyhľadávacie služby, výskum,
vývoj a tvorba systému na elektronické obchodovanie a príslušného softvéru a hardvéru, knowhow pre oblasť elektronického obchodovania
a informačných technológií, zhotovenie kópií počítačových programov, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej
konverzie), prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá,
inštalácia počítačových programov, poskytovanie
prístupu k počítačovým databázam, serverom
a sieťam.
(540) sk-nic
(732) SK-NIC, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209189
8.4.2005
9.12.2013
9.12.2023
3598-2003
9.12.2003
3.1.2005
1.7.2005
9, 35, 38, 42
9 - Monitory (programy), počítače, počítače a ich
časti, nahrané počítačové programy, počítačový
softvér, elektronické platobné systémy, elektronické databázy, programové vybavenie pre informačné technológie a komunikácie, programové vybavenie umožňujúce elektronické obchodovanie, programové vybavenie umožňujúce obchodný styk prostredníctvom počítačov, systémy
informačných technológií zaradených v triede 9,
systémy komunikačnej a informačnej techniky
zaradené v triede 9, informácie a záznamy v elektronickej podobe, dáta, databáza, informačné
produkty na nosičoch aj v elektronických, dátových informačných a komunikačných sieťach,
elektronické siete, dátové siete, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, propagácia, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, overovanie obchodných transakcií, vykonávanie uskutočnenia obchodných transakcií,
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete,
poskytovanie informácií a iných informačných
produktov všetkých druhov, hlavne reklamného
charakteru, multimediálnych informácií, inzercie
a marketingu, komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávacích službách, inzercia on-line, reklama
(on-line) na počítačovej internetovej sieti, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch a sieťach (pre zákazníkov), prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných informačných a komunikačných
miest, sprostredkovateľská činnosť v oblasti telekomunikačnej, výpočtovej a informačnej techniky.
38 - Telekomunikačné služby, elektronická pošta,
počítačová komunikácia, posielanie správ, prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom zariadení na prenos informácií, prenájom telekomunikačných prístrojov, telekomunikačné služby v oblasti prenosu, komunikácia prostredníctvom telefónu alebo mobilných telefónov alebo počítačov
mobilných telefónov alebo počítačov a služby
s tým spojené, šírenie, výmena a získavanie informácií a správ, výmena, získavanie a šírenie informácií a správ prostredníctvom telekomunikačnej siete alebo dátovej siete výpočtovej, informačnej, komunikačnej alebo elektronickej techniky, alebo satelitov, alebo káblov, šírenie elektronických časopisov, periodík a kníh, šírenie
elektronických tlačovín prostredníctvom počítačovej dátovej, elektronickej alebo informačnej
siete, služby krátkych textových správ, poskytovanie informácií a iných informačných produktov všetkých druhov, informačné a obchodné
služby na internete, služby konverzie prenosového protokolu, formátu a kódu, služby sprostred-
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kovania správ, služby sprostredkovania prístupu
k počítačovej sieti, služby dátovej siete, služby
prístupu a pripojenia k dátovým a informačným
sieťam a k internetu, prenájom informačných
a komunikačných miest, poskytovanie prístupu
na on-line informačné služby a databázy, uchovanie a spracovanie dát a informácií elektronickými a počítačovými prostriedkami a prostredníctvom elektronickej pošty, prenos, poskytovanie alebo komunikačné služby prostredníctvom
internetu, vonkajších a vnútorných sietí a ďalších
elektronických prostriedkov, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie užívateľského
prístupu do svetovej počítačovej siete, elektronická pošta, poskytovanie internetového servera,
prevádzkovanie internetového portálu, on-line komunikácia prostredníctvom počítačových sietí.
42 - Aktualizácia, inštalácia a spúšťanie počítačových programov, návrh programového vybavenia, prenájom prístupového času k počítačovým databázam, počítačové programovanie, prenájom počítačov, prenájom počítačových softvérov, poradenská činnosť v oblasti spracovania dát
a poskytovania softvéru, výroba softvéru, tvorba
softvéru, servis počítačových programov, technické štúdie v oblasti počítačov a programového
vybavenia, údržba programového vybavenia, základný a aplikovaný výskum, prístup k počítačom s cieľom podnikať, návrh počítačových systémov, vytváranie a udržiavanie počítačových
stránok (WEB) pre zákazníkov, hosťovanie na
počítačových stránkach, tvorba www stránok, interaktívnych a grafických programov, tvorba multimediálnych aplikácií, tvorba programových projektov, tvorba informačných databáz, elektronických časopisov, periodík, kníh v elektronickej podobe, podpora rozvoja komerčného využitia internetu a iných počítačových, dátových a komunikačných sietí, vyhľadávacie služby, výskum,
vývoj a tvorba systému na elektronické obchodovanie a príslušného softvéru a hardware, know-how pre oblasť elektronického obchodovania
a informačných technológií, zhotovenie kópií počítačových programov, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej
konverzie), prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické média,
inštalácia počítačových programov, poskytovanie prístupu k počítačovým databázam, serverom
a sieťam.
(540)

(732) SK-NIC, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

209190
8.4.2005
9.12.2013
9.12.2023
3600-2003
9.12.2003
3.1.2005
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(450) 1.7.2005
8 (511) 9, 35, 38, 42
(511) 9 - Monitory (programy), počítače, počítače a ich
časti, nahrané počítačové programy, počítačový
softvér, elektronické platobné systémy, elektronické databázy, programové vybavenie pre informačné technológie a komunikácie, programové vybavenie umožňujúce elektronické obchodovanie, programové vybavenie umožňujúce obchodný styk prostredníctvom počítačov, systémy
informačných technológií zaradených v triede 9,
systémy komunikačnej a informačnej techniky
zaradené v triede 9, informácie a záznamy v elektronickej podobe, dáta, databáza, informačné produkty na nosičoch aj v elektronických, dátových
informačných a komunikačných sieťach, elektronické siete, dátové siete, elektronické časopisy,
elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, propagácia, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, overovanie obchodných transakcií, vykonávanie uskutočnenia obchodných transakcií,
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov všetkých druhov, hlavne reklamného charakteru, multimediálnych informácií, inzercie a marketingu, komerčné využitie internetu v oblastiach
komerčných internetových médií a vyhľadávacích službách, inzercia on-line, reklama (on-line)
na počítačovej internetovej sieti, vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch a sieťach
(pre zákazníkov), prenájom reklamného času vo
všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest,
sprostredkovateľská činnosť v oblasti telekomunikačnej, výpočtovej a informačnej techniky.
38 - Telekomunikačné služby, elektronická pošta,
počítačová komunikácia, posielanie správ, prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom zariadení na prenos informácií, prenájom telekomunikačných prístrojov, telekomunikačné služby v oblasti prenosu, komunikácia prostredníctvom telefónu alebo mobilných telefónov alebo počítačov
mobilných telefónov alebo počítačov a služby
s tým spojené, šírenie, výmena a získavanie informácií a správ, výmena, získavanie a šírenie informácií a správ prostredníctvom telekomunikačnej siete alebo dátovej siete výpočtovej, informačnej, komunikačnej alebo elektronickej techniky, alebo satelitov, alebo káblov, šírenie elektronických časopisov, periodík a kníh, šírenie
elektronických tlačovín prostredníctvom počítačovej dátovej, elektronickej alebo informačnej
siete, služby krátkych textových správ, poskytovanie informácií a iných informačných produktov všetkých druhov, informačné a obchodné
služby na internete, služby konverzie prenosového protokolu, formátu a kódu, služby sprostredkovania správ, služby sprostredkovania prístupu
k počítačovej sieti, služby dátovej siete, služby
prístupu a pripojenia k dátovým a informačným
sieťam a k internetu, prenájom informačných
a komunikačných miest, poskytovanie prístupu
na on-line informačné služby a databázy, uchovanie a spracovanie dát a informácií elektronic-

kými a počítačovými prostriedkami a prostredníctvom elektronickej pošty, prenos, poskytovanie alebo komunikačné služby prostredníctvom
internetu, vonkajších a vnútorných sietí a ďalších
elektronických prostriedkov, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie užívateľského
prístupu do svetovej počítačovej siete, elektronická pošta, poskytovanie internetového servera,
prevádzkovanie internetového portálu, on-line
komunikácia prostredníctvom počítačových sietí.
42 - Aktualizácia, inštalácia a spúšťanie počítačových programov, návrh programového vybavenia, prenájom prístupového času k počítačovým databázam, počítačové programovanie, prenájom počítačov, prenájom počítačových softvérov, poradenská činnosť v oblasti spracovania dát
a poskytovania softvéru, výroba softvéru, tvorba
softvéru, servis počítačových programov, technické štúdie v oblasti počítačov a programového
vybavenia, údržba programového vybavenia, základný a aplikovaný výskum, prístup k počítačom s cieľom podnikať, návrh počítačových systémov, vytváranie a udržiavanie počítačových
stránok (WEB) pre zákazníkov, hosťovanie na
počítačových stránkach, tvorba www stránok, interaktívnych a grafických programov, tvorba multimediálnych aplikácií, tvorba programových
projektov, tvorba informačných databáz, elektronických časopisov, periodík, kníh v elektronickej
podobe, podpora rozvoja komerčného využitia
internetu a iných počítačových, dátových a komunikačných sietí, vyhľadávacie služby, výskum, vývoj a tvorba systému na elektronické
obchodovanie a príslušného softvéru a hardvéru,
know-how pre oblasť elektronického obchodovania a informačných technológií, zhotovenie
kópií počítačových programov, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov
a dokumentov z fyzických médií na elektronické
média, inštalácia počítačových programov, poskytovanie prístupu k počítačovým databázam,
serverom a sieťam.
(540) SK-nic
(732) SK-NIC, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209191
8.4.2005
9.12.2013
9.12.2023
3601-2003
9.12.2003
3.1.2005
1.7.2005
9, 35, 38, 42
9 - Monitory (programy), počítače, počítače a ich
časti, nahrané počítačové programy, počítačový
softvér, elektronické platobné systémy, elektronické databázy, programové vybavenie pre informačné technológie a komunikácie, programové
vybavenie umožňujúce elektronické obchodovanie, programové vybavenie umožňujúce obchodný styk prostredníctvom počítačov, systémy in-
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formačných technológií zaradených v triede 9,
systémy komunikačnej a informačnej techniky
zaradené v triede 9, informácie a záznamy v elektronickej podobe, dáta, databáza, informačné
produkty na nosičoch aj v elektronických, dátových informačných a komunikačných sieťach,
elektronické siete, dátové siete, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, propagácia,
marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské
informácie, overovanie obchodných transakcií,
vykonávanie uskutočnenia obchodných transakcií, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete,
poskytovanie informácií a iných informačných
produktov všetkých druhov, hlavne reklamného
charakteru, multimediálnych informácií, inzercie
a marketingu, komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávacích službách, inzercia on-line, reklama
(on-line) na počítačovej internetovej sieti, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch
a sieťach (pre zákazníkov), prenájom reklamného
času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, sprostredkovateľská činnosť v oblasti
telekomunikačnej, výpočtovej a informačnej techniky.
38 - Telekomunikačné služby, elektronická pošta,
počítačová komunikácia, posielanie správ, prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom zariadení na prenos informácií, prenájom telekomunikačných prístrojov, telekomunikačné služby v oblasti prenosu, komunikácia prostredníctvom telefónu alebo mobilných telefónov alebo počítačov
mobilných telefónov alebo počítačov a služby
s tým spojené, šírenie, výmena a získavanie informácií a správ, výmena, získavanie a šírenie informácií a správ prostredníctvom telekomunikačnej siete alebo dátovej siete výpočtovej, informačnej, komunikačnej alebo elektronickej techniky, alebo satelitov, alebo káblov, šírenie elektronických časopisov, periodík a kníh, šírenie elektronických tlačovín prostredníctvom počítačovej
dátovej, elektronickej alebo informačnej siete,
služby krátkych textových správ, poskytovanie
informácií a iných informačných produktov všetkých druhov, informačné a obchodné služby na
internete, služby konverzie prenosového protokolu, formátu a kódu, služby sprostredkovania správ,
služby sprostredkovania prístupu k počítačovej
sieti, služby dátovej siete, služby prístupu a pripojenia k dátovým a informačným sieťam a k internetu, prenájom informačných a komunikačných miest, poskytovanie prístupu na on-line informačné služby a databázy, uchovanie a spracovanie dát a informácií elektronickými a počítačovými prostriedkami a prostredníctvom elektronickej pošty, prenos, poskytovanie alebo komunikačné služby prostredníctvom internetu, vonkajších a vnútorných sietí a ďalších elektronických prostriedkov, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete,
služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie užívateľského prístupu
do svetovej počítačovej siete, elektronická pošta,
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poskytovanie internetového servera, prevádzkovanie internetového portálu, on-line komunikácia
prostredníctvom počítačových sietí.
42 - Aktualizácia, inštalácia a spúšťanie počítačových programov, návrh programového vybavenia, prenájom prístupového času k počítačovým databázam, počítačové programovanie, prenájom počítačov, prenájom počítačových softvérov, poradenská činnosť v oblasti spracovania dát
a poskytovania softvéru, výroba softvéru, tvorba
softvéru, servis počítačových programov, technické štúdie v oblasti počítačov a programového
vybavenia, údržba programového vybavenia, základný a aplikovaný výskum, prístup k počítačom s cieľom podnikať, návrh počítačových systémov, vytváranie a udržiavanie počítačových
stránok (WEB) pre zákazníkov, hosťovanie na
počítačových stránkach, tvorba www stránok, interaktívnych a grafických programov, tvorba multimediálnych aplikácií, tvorba programových projektov, tvorba informačných databáz, elektronických časopisov, periodík, kníh v elektronickej
podobe, podpora rozvoja komerčného využitia
internetu a iných počítačových, dátových a komunikačných sietí, vyhľadávacie služby, výskum,
vývoj a tvorba systému na elektronické obchodovanie a príslušného softvéru a hardvéru, knowhow pre oblasť elektronického obchodovania
a informačných technológií, zhotovenie kópií počítačových programov, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej
konverzie), prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické média,
inštalácia počítačových programov, poskytovanie
prístupu k počítačovým databázam, serverom
a sieťam.
(540) SK-NIC
(732) SK-NIC, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209201
8.4.2005
11.12.2013
11.12.2023
3623-2003
11.12.2003
3.1.2005
1.7.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto
triede.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
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vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom
reklamných plôch, zásielkové reklamné služby,
spracovanie textov, uverejňovanie reklamných
textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie, káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové
kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov,
sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorby a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DPT služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

čítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom
reklamných plôch, zásielkové reklamné služby,
spracovanie textov, uverejňovanie reklamných
textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorby a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích
štúdií, reportérske služby; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, elektronická edičná
činnosť (DPT služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

(540)
(540)
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209202
8.4.2005
11.12.2013
11.12.2023
3624-2003
11.12.2003
3.1.2005
1.7.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto
triede.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s po-

(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209373
9.5.2005
1.1.2014
1.1.2024
6-2004
1.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto
triede.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
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s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DPT služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.
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16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto
triede.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom
reklamných plôch, zásielkové reklamné služby,
spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie, káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové
kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DPT služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

(540)

(540)
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209376
9.5.2005
1.1.2014
1.1.2024
9-2004
1.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov, programy na počítačové hry.

(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

209377
9.5.2005
1.1.2014
1.1.2024
10-2004
1.1.2004
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(442)
(450)
8 (511)
(511)

4.2.2005
4.8.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto
triede.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom
reklamných plôch, zásielkové reklamné služby,
spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DPT služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

(540)

(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209378
9.5.2005
1.1.2014
1.1.2024
11-2004
1.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto
triede.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom
reklamných plôch, zásielkové reklamné služby,
spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk,
prevádzkovanie športových zariadení, tvorba
a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna zábava, organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích
zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba, činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DPT služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.
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cích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DPT služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

(540)

(540)

(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209379
9.5.2005
1.1.2014
1.1.2024
13-2004
1.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto
triede.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom
reklamných plôch, zásielkové reklamné služby,
spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahráva-

(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209380
9.5.2005
1.1.2014
1.1.2024
14-2004
1.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto
triede.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom
reklamných plôch, zásielkové reklamné služby,
spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informá-
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cií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DPT služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna zábava, organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích
zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba, činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DPT služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

(540)

(540)
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209382
9.5.2005
1.1.2014
1.1.2024
16-2004
1.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto
triede.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom
reklamných plôch, zásielkové reklamné služby,
spracovanie textov, uverejňovanie reklamných
textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov,
sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk,
prevádzkovanie športových zariadení, tvorba

(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209384
9.5.2005
1.1.2014
1.1.2024
18-2004
1.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto
triede.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom
reklamných plôch, zásielkové reklamné služby,
spracovanie textov, uverejňovanie reklamných
textov.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 5 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky)
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov,
sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DPT služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.
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vým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom
reklamných plôch, zásielkové reklamné služby,
spracovanie textov, uverejňovanie reklamných
textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk,
prevádzkovanie športových zariadení, tvorba
a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna zábava, organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích
zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií,
filmov, videopások; filmová tvorba, činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DPT služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

(540)

(540)
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209385
9.5.2005
1.1.2014
1.1.2024
19-2004
1.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto
triede.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programo-

(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209392
9.5.2005
1.1.2014
1.1.2024
26-2004
1.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske po-
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treby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto
triede.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom
reklamných plôch, zásielkové reklamné služby,
spracovanie textov, uverejňovanie reklamných
textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie, káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové
kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov,
sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovnozábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DPT služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

(540)

(450) 4.8.2005
8 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
(511) 9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto
triede.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk,
prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DPT služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.
(540)

(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

209393
9.5.2005
1.1.2014
1.1.2024
28-2004
1.1.2004
4.2.2005

(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209395
9.5.2005
1.1.2014
1.1.2024
30-2004
1.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto
triede.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom
reklamných plôch, zásielkové reklamné služby,
spracovanie textov, uverejňovanie reklamných
textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovnozábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DPT služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.
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(540)

(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209418
9.5.2005
22.1.2014
22.1.2024
169-2004
22.1.2004
AM 4779/2003
24.7.2003
AT
4.2.2005
4.8.2005
8
8 - Ručné nástroje a náradie; prístroje s ručným
pohonom zaradené v tejto triede; nože; nožiarsky
tovar, jedálenské príbory; holiace strojčeky, britvy.

(540) ZIPPO
(732) Zippo Manufacturing Company, 33 Barbour Street,
Bradford, Pennsylvania 16701, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209425
9.5.2005
6.2.2014
6.2.2024
328-2004
6.2.2004
4.2.2005
4.8.2005
32, 33
32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy,
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(540) CREAM & DREAM
(732) UNITED BRANDS, s. r. o., Modletice 98, 251 01
Praha - východ, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

209433
9.5.2005
9.2.2014
9.2.2024
342-2004
9.2.2004
4.2.2005
4.8.2005
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16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače, so softvérom,
s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, rozširovanie reklamných materiálov,
prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie
reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie, káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové
kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DTP služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde.

8 (511) 42
(511) 42 - Projektová činnosť, štúdie technických projektov; projektovanie stavieb; projekty (technické
štúdie) projektová činnosť.
(540)

(591) čierna, modrá, červená
(732) Benc Imrich, Drozdí chodník 5, 949 01 Nitra, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209496
9.5.2005
11.8.2013
11.8.2023
2262-2003
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)

(591) čierna, červená
(732) Alpha medical, a.s., Červenej armády 25, 036 01
Martin, SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209506
9.5.2005
22.10.2013
22.10.2023
3062-2003
22.10.2003
4.2.2005
4.8.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky, programové vybavenie pre počítače, programy na počítačové
hry.

(540) Retro šou
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209549
9.5.2005
1.1.2014
1.1.2024
1-2004
1.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
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uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto
triede.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DPT služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.
(540)
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(511) 9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto
triede.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom
reklamných plôch, zásielkové reklamné služby,
spracovanie textov, uverejňovanie reklamných
textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie, káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové
kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovnozábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DPT služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.
(540)

(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

209553
9.5.2005
1.1.2014
1.1.2024
5-2004
1.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42

(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209566
9.5.2005
29.1.2014
29.1.2024
217-2004
29.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
30, 35, 38, 41
30 - Káva, kávové extrakty, kávové náhradky,
kakao, čokoláda, kakaové nápoje, čokoládové
nápoje a kávové nápoje a prípravky na takéto nápoje, čaj; pekárske výrobky, sušienky, keksy, trvanlivé pečivo, oblátky, vafle, cukrárske výrobky
a cukrovinky, najmä cukrové a čokoládové cukrovinky, pralinky, výrobky z cesta, prípravky vyrobené z cereálií, zmrzlina.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment,
obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce.
38 - Telekomunikačné služby.
41 - Vzdelávanie, organizovanie a vedenie workshopov, seminárov, konferencií, výcvikov, kurzov, školení a sympózií; zábava; športové súťaže
a akcie a kultúrna činnosť.

(540) Prosím nerušiť
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209569
9.5.2005
30.1.2014
30.1.2024
223-2004
30.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
32
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy,
koncentráty a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540) DO THE DEW
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209576
9.5.2005
30.1.2014
30.1.2024
230-2004
30.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
5
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky; zdravotnícke prípravky na lekárske účely; dietetické
látky upravené na lekárske účely, potrava pre
dojčatá; náplasti; obväzový materiál; materiály
na plombovanie zubov, dentálne vosky; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov;
fungicídy, herbicídy.

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209577
9.5.2005
30.1.2014
30.1.2024
231-2004
30.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
5
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky; zdravotnícke prípravky na lekárske účely; dietetické
látky upravené na lekárske účely, potrava pre
dojčatá; náplasti; obväzový materiál; materiály
na plombovanie zubov, dentálne vosky; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov;
fungicídy, herbicídy.

(540) Stadaparox
(732) STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18,
61118 Bad Vilbel, DE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209578
9.5.2005
30.1.2014
30.1.2024
232-2004
30.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
5
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky; zdravotnícke prípravky na lekárske účely; dietetické
látky upravené na lekárske účely, potrava pre
dojčatá; náplasti; obväzový materiál; materiály
na plombovanie zubov, dentálne vosky; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov;
fungicídy, herbicídy.

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209598
9.5.2005
6.2.2014
6.2.2024
324-2004
6.2.2004
4.2.2005
4.8.2005
1
1 - Nemrznúce zmesi; chladiace zmesi; chemické
prípravky patriace do tejto triedy.
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(540)

(732) EURO - VAT, spol. s r. o., Alekšince 231, 951 22
Alekšince, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209613
9.5.2005
24.2.2014
24.2.2024
560-2004
24.2.2004
4.2.2005
4.8.2005
16, 25, 35, 38, 41, 42
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, knihy, lepenkové alebo papierové škatule,
lepiace pásky na kancelárske účely a použitie
v domácnosti, leporelá, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety
z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné
materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia
z papiera alebo plastických materiálov.
25 - Bielizeň, bundy, cyklistické oblečenie, čelenky, čiapky, futbalová obuv, gamaše, gymnastické (telocvičné) dresy, kabáty, klobúky, kombinézy (oblečenie), konfekcia (odevy), korzety (bielizeň), kostýmy, obleky, košele, kožušiny (oblečenie), kravaty, nohavice, oblečenie z imitácie
kože, obuv, odevy, opasky, pančuchy, pánske
spodky, papuče, plavky, plážové oblečenie, pletené svetre, pleteniny (oblečenie), podväzky, pokrývky hlavy, ponožky, pracovné plášte, pulóvre,
pyžamá, rukavice, saká, bundy, sandále, spodničky, sukne, šatky, šály, šaty, šnurovačky, športová obuv, tielka, tričká, topánky, uniformy, vesty, vrchné ošatenie, závoje, zvrchníky, župany.
35 - Maloobchodná činnosť s odevmi, obuvou
a oblečením, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, pomoc
pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja, reklama, reklamná a propagačná činnosť,
rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), služby modelingovej agentúry, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie vyššie uvedených služieb, reklamné
materiály (vydávanie a aktualizovanie-), riadenie
obchodných alebo priemyselných podnikov (poskytovanie pomoci pri-), rozhlasová reklama,
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rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, zásielkové reklamné služby, televízne rekla-my.
38 - Elektronická pošta a prenos dát v reálnom
čase (prenosu zvuku, obrazu, textu alebo iných
dát či informácií) a poskytovanie a sprostredkovanie služieb s tým spojených vrátane poskytovania prístupu a pripojenia k týmto telekomunikačným sieťam vrátane internetu, prevádzkovanie verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej
siete, šírenie a sprístupňovanie elektronických
tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát
prostredníctvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu, informačné
služby na internete vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, diskusných skupín a fór
a poskytovanie prístupu k on-line informačných
službám dát.
41 - Filmová tvorba, organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie súťaží krásy, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, rozhlasové a televízne programy (výroba -), vydávanie textov
s výnimkou reklamných alebo náborových, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely
kultúrne a zábavné, činnosť umeleckej a športovej agentúry, činnosť v oblasti zábavy, kultúry
a športu, organizovanie športových podujatí a súťaží, sprostredkovanie vyššie uvedených služieb,
usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných predstavení na účely kultúrne a zábavné.
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný
dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, priemyselný dizajn, sprostredkovanie vyššie uvedených služieb v tr. 42, umelecký dizajn, výskum
a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), navrhovanie obalov, navrhovanie módnych a interiérových doplnkov a odevov; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie počítačových programov a počítačových systémov,
najmä programového vybavenia internetových,
intranetových či iných sieťových serverov, serverových systémov, vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie báz dát,
iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie, vrátane poskytovania prístupu k nim
a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či
iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a násteniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií,
vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie
a údržby, hosťovanie (poskytovanie voľného
priestoru) na internetové či intranetové počítačové stránky a nástenky (webpages a websites) alebo hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru)
v rámci týchto stránok či násteniek, hosťovanie
(poskytovanie voľného priestoru) na internetové
či intranetové aplikácie, prevod (konverzia) počítačových programov, dát či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných
formátov, prevod (konverzia) dokumentov, dát či
iných údajov z fyzických médií na elektronické
médiá.
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(540)

(732) Rafaj Michal, Puškinova 10, 018 51 Nová Dubnica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209614
9.5.2005
24.2.2014
24.2.2024
561-2004
24.2.2004
4.2.2005
4.8.2005
16, 25, 35, 38, 41, 42
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety, s výnimkou textilných, fotografie,
grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón,
lepenka, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepiace pásky na kancelárske účely a použitie
v domácnosti, leporelá, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety
z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné
materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia
z papiera alebo plastických materiálov.
25 - Bielizeň, bundy, cyklistické oblečenie, čelenky, čiapky, futbalová obuv, gamaše, gymnastické (telocvičné) dresy, kabáty, klobúky, kombinézy (oblečenie), konfekcia (odevy), korzety
(bielizeň), kostýmy, obleky, košele, kožušiny (oblečenie), kravaty, nohavice, oblečenie z imitácie
kože, obuv, odevy, opasky, pančuchy, pánske
spodky, papuče, plavky, plážové oblečenie, pletené svetre, pleteniny (oblečenie), podväzky, pokrývky hlavy, ponožky, pracovné plášte, pulóvre,
pyžamá, rukavice, saká, bundy, sandále, spodničky, sukne, šatky, šály, šaty, šnurovačky, športová obuv, tielka, tričká, topánky, uniformy, vesty, vrchné ošatenie, závoje, zvrchníky, župany.
35 - Maloobchodná činnosť s odevmi, obuvou
a oblečením, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, pomoc
pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja, reklama, reklamná a propagačná činnosť,
rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), služby modelingovej agentúry, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie vyššie uvedených služieb, reklamné
materiály (vydávanie a aktualizovanie-), riadenie

obchodných alebo priemyselných podnikov (poskytovanie pomoci pri-), rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov,
zásielkové reklamné služby, televízne reklamy.
38 - Elektronická pošta a prenos dát v reálnom
čase (prenosu zvuku, obrazu, textu alebo iných
dát či informácií) a poskytovanie a sprostredkovanie služieb s tým spojených vrátane poskytovania prístupu a pripojenia k týmto telekomunikačným sieťam vrátane internetu, prevádzkovanie verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej
siete, šírenie a sprístupňovanie elektronických
tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu, informačné
služby na internete vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, diskusných skupín a fór
a poskytovanie prístupu k on-line informačných
službám dát.
41 - Filmová tvorba, organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie súťaží
krásy, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, rozhlasové a televízne
programy (výroba -), vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné, činnosť umeleckej a športovej agentúry, činnosť v oblasti zábavy, kultúry a športu,
organizovanie športových podujatí a súťaží, sprostredkovanie vyššie uvedených služieb, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných
a iných predstavení na účely kultúrne a zábavné.
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný
dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, priemyselný dizajn, sprostredkovanie vyššie uvedených služieb v tr. 42, umelecký dizajn, výskum
a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), navrhovanie obalov, navrhovanie módnych a interiérových doplnkov a odevov; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie počítačových programov a počítačových systémov, najmä programového vybavenia internetových, intranetových či iných sieťových serverov, serverových systémov, vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie báz dát,
iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie, vrátane poskytovania prístupu k nim
a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či
iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a násteniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií,
vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie
a údržby, hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové počítačové
stránky a nástenky (webpages a websites) alebo
hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) v rámci týchto stránok či násteniek, hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či
intranetové aplikácie, prevod (konverzia) počítačových programov, dát či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných
formátov, prevod (konverzia) dokumentov, dát či
iných údajov z fyzických médií na elektronické
médiá.
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(540)

(732) Rafaj Michal, Puškinova 10, 018 51 Nová Dubnica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209646
27.5.2005
8.12.2013
8.12.2023
3580-2003
8.12.2003
3.1.2005
4.8.2005
9, 16, 41
9 - Magnetické a optické nosiče zvuku, obrazu
a iných údajov, elektronické publikácie na nosičoch, softvér na nosičoch, prístroje na záznam,
prevod, reprodukciu zvuku, obrazu alebo iných
údajov, počítače a ich komponenty.
16 - Papier, lepenka a výrobky z papiera a lepenky, periodické a neperiodické publikácie, tlačiarenské výrobky, knihárske potreby, písacie a kancelárske potreby s výnimkou nábytku, diáre, kalendáre, reklamné predmety z papiera a lepenky,
mapy.
41 - Výchova, vzdelávanie, zábava, kultúrne a športové aktivity, vydavateľská a publikačná činnosť,
usporadúvanie a organizovanie konferencií, kongresov, seminárov a kurzov, usporadúvanie a organizovanie kultúrnych a vzdelávacích akcií.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209684
9.6.2005
2.12.2013
2.12.2023
3532-2003
2.12.2003
4.3.2005
8.9.2005
3, 16, 41
3 - Parfuméria, vonné oleje, kozmetické prípravky.
16 - Tlačivá, tlačoviny a publikácie vrátane inštruktážnych a učebných materiálov.
41 - Výchova, vzdelávanie a kultúrne aktivity,
prezentácia literatúry verejnosti na kultúrne a vzdelávacie účely.

(540) AQUA IGNEA
(732) ARARETAMA ESSENCIAS NATURAIS LTDA-ME, Tauá Curi, sún-Per. 82, Bairro da Barra Cunha, BR;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

209685
9.6.2005
2.12.2013
2.12.2023
3533-2003
2.12.2003
4.3.2005
8.9.2005
5, 31, 41
5 - Farmaceutické prípravky a substancie, liečivé
prípravky vyrábané z bylín, kvetov a rastlín.
31 - Produkty a obilniny poľnohospodárske, záhradnícke nezahrnuté v iných triedach, lesné rastliny a prírodné kvety.
41 - Výchova, vzdelávanie a kultúrne aktivity,
prezentácia literatúry verejnosti na kultúrne a vzdelávacie účely.

(540) ARARETAMA
(732) ARARETAMA ESSENCIAS NATURAIS LTDA-ME, Tauá Curi, sún-Per. 82, Bairro da Barra Cunha, BR;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

(732) Solen, s. r. o., Radošovec 672, 798 52 Konice, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
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209709
9.6.2005
20.1.2014
20.1.2024
140-2004
20.1.2004
4.3.2005
8.9.2005
30
30 - Káva, kávové extrakty, kávové náhradky,
kakao, čokoláda, kakaové nápoje, čokoládové nápoje, kávové nápoje a prípravky na takéto nápoje, čaj; pekárske a cukrárske výrobky, najmä cukrové a čokoládové cukrovinky, zmrzlina.

(540) M-JOY
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209724
9.6.2005
10.2.2014
10.2.2024
359-2004
10.2.2004
4.3.2005
8.9.2005
8, 9, 11, 12, 22, 27
8 - Ručné náradie a zdviháky na automobily.
9 - Akumulátory, automobilové elektrické poistky, elektrické alebo mechanické meracie prístroje
na automobily, výstražné zariadenia.
11 - Klimatizačné a ventilačné zariadenia, zariadenia na osviežovanie vzduchu, osvetľovacie prístroje, svetlá na dopravné prostriedky.
12 - Ochranné kryty kolies, volanty, stierače, poťahy na sedadlá vozidiel textilné, kožené alebo
z plastickej hmoty, zariadenia na plnenie pneumatík vzduchom, najmä mechanické a elektrické
hustilky na pneumatiky vozidiel, náradie na op-
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ravu automobilov, pneumatík a duší, elektrické
a mechanické zabezpečovacie zariadenia na automobily, autodoplnky patriace do triedy 12, autoreťaze.
22 - Autolaná.
27 - Autokoberce, predložky do automobilov.

(540)

(540)

(732) FILSON s. r. o., Slévačská 902, 198 00 Praha, CZ;
(740) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209726
9.6.2005
11.2.2014
11.2.2024
362-2004
11.2.2004
4.3.2005
8.9.2005
10, 18, 25
10 - Ortopedická obuv.
18 - Koža, koženka a výrobky z týchto materiálov obsiahnuté v triede 18; aktovky; kufre; kufríky; batohy; plecniaky; cestovné tašky a kufre;
chlebníky; kabelky; kľúčenky; kožené šnúrky;
kožušiny; tašky na náradie; remene; opasky; peňaženky; dáždniky; obaly na dáždniky; obaly na
hudobné nástroje; obaly na odevy; horolezecké
palice; slnečníky; biče; chomúty; náhubky; obojky pre zvieratá; ohlávky; opraty; postroje pre
zvieratá; jazdecké sedlá; sedlárske výrobky.
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; pracovné odevy; pracovná obuv.

(591) červená, modrá, biela, žltá, zelená
(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)

209735
9.6.2005
13.2.2014
13.2.2024
412-2004
13.2.2004
4.3.2005
8.9.2005
29
29 - Syry a mliečne výrobky pochádzajúce zo
Slovenska.

(540)

(540)
(591) červená, modrá, biela, žltá, zelená
(732) BONGRAIN S.A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(591) červená, čierna
(732) ARTRA, s. r. o., Nám. Slobody 846/69, 972 47
Oslany, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209734
9.6.2005
13.2.2014
13.2.2024
411-2004
13.2.2004
4.3.2005
8.9.2005
29
29 - Mlieko, syry a mliečne výrobky pochádzajúce zo Slovenska.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209750
9.6.2005
24.2.2014
24.2.2024
568-2004
24.2.2004
4.3.2005
8.9.2005
1, 5, 31
1 - Chemické výrobky pre priemysel, poľnohospodárstvo.
5 - Lieky, farmaceutické prípravky na humánne
a veterinárne použitie, chemické prípravky na
farmaceutické účely, farmaceutické a zverolekárske prípravky, chemické prípravky na zverolekárske účely, chemicko-farmaceutické prípravky,
výrobky dietetické na lekárske účely, krmivá na
lekárske účely.
31 - Výrobky poľnohospodárske, krmivá.

(540) BINORM
(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209926
9.6.2005
20.2.2014
20.2.2024
520-2004
20.2.2004
78/352,074
14.1.2004
US
4.3.2005
8.9.2005
5
5 - Farmaceutické prípravky, najmä látky napodobňujúce inkretín, pričom žiadny z nich nie je
dietetická potravina alebo nápoj na lekárske účely.

(540) BYETTA
(732) AstraZeneca Pharmaceuticals LP, 1800 Concord
Pike, Wilmington, Delaware, US;
(740) César Alexandr, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

209929
9.6.2005
20.2.2014
20.2.2024
523-2004
20.2.2004
4.3.2005
8.9.2005
21, 35, 41
21 - Sošky z porcelánu, terakoty a skla.
35 - Reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozlišovanie reklamných materiálov zákazníkom, reklama (on-line) na počítačovej komunikačnej sieti.
41 - Organizovanie živých vystúpení, spoločenské podujatia spojené s udeľovaním cien a ocenení, organizovanie vedomostných a zábavných
súťaží.

BRATISLAVSKÁ
ČUČORIEDKA

(732) Ing. Ján Nemec - COMMUNICATION, Pri starej
prachárni 4, 831 04 Bratislava, SK; Rimóczyová
Katarína, PhDr., Obchodná 54, 811 06 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209938
9.6.2005
23.2.2014
23.2.2024
539-2004
23.2.2004
4.3.2005
8.9.2005
29
29 - Mäso, ryby, hydina a divina; mäsové extrakty; konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; želatíny, džemy, kompóty; vajíčka, mlieko,
syry a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.

(540) ZLATÝ KAMZÍK
(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)

(540)
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210037
9.6.2005
29.4.2014
29.4.2024
1407-2004
29.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
34
34 - Surový alebo spracovaný tabak, najmä cigarety, cigary, cigarillos, tabak do ručne balených
cigariet, tabak do fajok, žuvací tabak, šnupavý
tabak, tabakové náhradky (nie na lekárske účely),
potreby pre fajčiarov, najmä cigaretový papier
a cigaretové špičky, cigaretové filtre, plechovky
na tabak, cigaretové puzdrá a popolníky, nie
z drahých kovov, ich zliatin alebo nimi potiahnuté, fajky, vreckové prístroje na balenie cigariet,
zapaľovače, zápalky.

PHILIP MORRIS
MILLESIME

(732) Philip Morris Brands Sárl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 Neuchâtel, CH;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210119
8.7.2005
9.2.2014
9.2.2024
346-2004
9.2.2004
1.4.2005
6.10.2005
29, 30
29 - Mlieko, syr, mliečne výrobky, jogurt, mliečne
dezerty.
30 - Zmrzlina.

(540)

(591) modrá, biela
(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)

210120
8.7.2005
9.2.2014
9.2.2024
348-2004
9.2.2004
1.4.2005
6.10.2005
29, 30
29 - Mlieko, syr, mliečne výrobky, jogurt, mliečne
dezerty.
30 - Zmrzlina.
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(732) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(540)

(591) modrá, žltá, červená, biela, zelená
(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)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210121
8.7.2005
9.2.2014
9.2.2024
349-2004
9.2.2004
1.4.2005
6.10.2005
29, 30
29 - Mlieko, syr, mliečne výrobky, jogurt, mliečne
dezerty.
30 - Zmrzlina.

(540)

(591) bledomodrá, tmavomodrá, zelená, červená, žltá,
biela
(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)

210122
8.7.2005
9.2.2014
9.2.2024
350-2004
9.2.2004
1.4.2005
6.10.2005
29, 30
29 - Mlieko, syr, mliečne výrobky, jogurt, mliečne dezerty.
30 - Zmrzlina.

210191
8.7.2005
15.4.2014
15.4.2024
1235-2004
15.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
16, 35, 41, 43
16 - Reklamné a propagačné materiály, tlačoviny, časopisy, príručky, prospekty, letáky, brožúry, plagáty, pútače a reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky.
35 - Reklama; uverejňovanie reklamných textov;
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely.
41 - Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí; organizovanie konferencií, kongresov, sympózií a seminárov; organizovanie plesov, večierkov a predstavení; organizovanie koncertov, prezentácií a živých vystúpení; organizovanie súťaží; sprostredkovanie kultúrno-spoločenských podujatí.
43 - Reštauračné a pohostinské služby; poskytovanie stravy a nápojov, reštaurácie, bufety, bary,
jedálne a kaviarne; príprava a dodávka jedál na
objednávku.

(540) LIVE!
(732) pro JGS, s. r. o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava 3, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210212
8.7.2005
23.4.2014
23.4.2024
1316-2004
23.4.2004
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, marmelády,
ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.

(540)

(540)

(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;
(591) modrá, červená, zelená, biela, žltá, hnedá
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210252
8.7.2005
1.6.2014
1.6.2024
1805-2004
1.6.2004
1.4.2005
6.10.2005
34
34 - Spracovaný aj nespracovaný tabak; tabak na
fajčenie, fajkový tabak, tabak na šúľanie, žuvací
tabak; cigarety, cigary, krátke cigary (cigarillos);
substancie na fajčenie predávané samostatne alebo miešané s tabakom, nie na liečivé alebo liečebné účely; šnupaný tabak; potreby pre fajčiarov obsiahnuté v tejto triede; cigaretové papieriky, cigaretové trubičky a zápalky.

(540)

(732) JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211
Geneva 26, CH;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210296
11.7.2005
5.2.2014
5.2.2024
291-2004
5.2.2004
1.4.2005
6.10.2005
18, 20, 24, 25, 40
18 - Plecniaky, batohy, dáždniky, palice, kufre,
opasky z kože, tašky, peňaženky, slnečníky, kabely, kabelky, kožený tovar neobsiahnutý v iných
triedach.
20 - Spacie vaky na stanovanie.
24 - Spacie vaky nahradzujúce prikrývky, textílie, tkaniny, textilné značky.
25 - Vrchné odevy, spodné odevy, bielizeň, pančuchové výrobky, pokrývky hlavy, športové odevy, plavky, tričká, textilné odevné doplnky, obuv
všetkého druhu, odevy, rukavice.
40 - Apretovanie textílií, farbenie textílií, krajčírstvo, úprava odevov, strihová služba, úprava a spracovanie textilu, vyšívanie.

(540)

(732) Lumír Choleva - CRESS, Alšova 575, 708 00
Ostrava - Poruba, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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210297
11.7.2005
6.2.2014
6.2.2024
316-2004
6.2.2004
1.4.2005
6.10.2005
29, 30, 31, 32
29 - Algináty ako potrava, sardely ako ančovičky, arašidové maslo, spracované arašidy, bielkoviny ako potrava, vaječný bielok, kačacia masť,
kačice s výnimkou živých, kačacie mäso chuťovo
upravované, kačacie mäso marinované, bravčová
masť, bravčové mäso, bujóny (vývary), prípravky na bujóny (vývary), konzervovaná cibuľa, výťažky z chaluhy ako potrava, datle, divina, ovocná dreň, držky, džemy, konzervovaná fazuľa,
jedlá z fazule, morské raky ako garnáty (neživé),
haringy, konzervované hľuzovky, nie živé homáre, konzervovaný hrach, zemiakové hranolčeky,
hrozienka, huspenina, nie živá hydina, jedlá želatína, jedlé oleje, jedlé tuky, jogurt, kakaové maslo, kandizované ovocie, kaviár, kazelín ako potrava, kefír, klobásy (salámy, párky), sušený kokos, kokosové maslo, kokosový olej, kokosový
tuk, bujónové koncentráty, koncentrované vývary, konzumný kostný olej, kôrovce (s výnimkou
živých), nie živé krevety, krokety, krvavá jaternica (krvavnica), krvavé jaternice, krvavá tlačenka, kukuričný olej, mliečny nápoj ako kumys,
kyslá kapusta, langusty (s výnimkou živých), jedlý
loj, losos, zemiakové lupienky, spracované mandle, margarín, marmeláda (z pomarančov alebo
iných citrusových plodov), maslo, kakaové maslo, neživé mäkkýše, mäso, konzervované mäso,
mäsové výťažky, mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka), mliečne výrobky, mlieko, mrazené ovocie, mušle (nie živé), nakladaná zelenina,
nakladané uhorky, nasolené potraviny, jedlý olivový olej, konzervované olivy, spracované oriešky, kandizované ovocie, kompóty ako ovocie,
konzervované ovocie, zavárané presladené ovocie, ovocie naložené v alkohole, ovocná dreň,
ovocné rôsoly, ovocné šaláty, ovocné šupky, jedlý olej z palmových orechov, jedlý palmový olej,
paradajková šťava na varenie, paradajkový pretlak, pečeňová paštéta, pečienka, pektín na ľudskú spotrebu, peľ ako potrava, rybie plátky, polievky, prípravky na výrobu polievok, solené potraviny, potraviny z rýb, presladené ovocie naložené v cukre, proteín na ľudskú spotrebu, raky
(s výnimkou živých), jedlý repkový olej, filé ako
rybie plátky, konzervované ryby, potravinárske
výrobky z ryby, ryby (s výnimkou živých), sardinky, sezamový olej, šľahačka, slanina, slimačie
vajcia na konzumáciu, slimáky na konzumáciu,
jedlý slnečnicový olej, smotana, sójové bôby konzervované ako potrava, srvátka, sušené ovocie,
sušené vajcia, syridlo, syry, ovocné šaláty, zeleninové šaláty, konzervované šampiňóny, konzervovaná šošovica, špik ako potrava, špik z kostí
zvierat na jedenie, zeleninové šťavy na varenie,
šunka, tofu, tukové nátierky na chlieb, tukové
substancie na výrobu jedlých tukov, tuniaky, údeniny, ustrice (s výnimkou živých), sušené vajcia,
bujón ako vývar, vývary, koncentrované vývary,
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konzervované záhradné bylinky, zahustené koncentrované vývary, zázvorový džem, konzervovaná zelenina, sušená zelenina, varená zelenina,
zelenina v štipľavom náleve, zeleninové polievky, prípravky na zeleninové polievky, zeleninové
šaláty, zeleninové šťavy na varenie, želatína, žĺtok.
30 - Semená anízu, arašidové cukrovinky, aromatické prípravky do potravín, badián, cestá, cestá
na koláče, cestoviny, cigória (endívia) ako kávová náhradka, cukor, cukríky, cukrovinky, cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov, čaj,
čokoláda, čokoládové nápoje, chaluhy (vodné riasy), chlieb, chuťové prísady, droždie, droždie do
cesta, extrakty nie na lekárske účely, fondán,
glukóza na ľudskú spotrebu, horčica, horčicová
múčka, jedlá z jačmeňa, lúpaný jačmeň, mletý
jačmeň, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje,
kandis ako potrava, kapary, cukríky ako karamelky, korenie ako karí, káva, nepražená káva,
kávové náhradky na báze rastlín, kávové nápoje,
kávové príchuti, kávovinové náhradky, kečup,
keksy, korenie ako klinčeky, koláče s plnkou,
konzervačná soľ, korenie, koreniny, krupica, krúpy na ľudskú spotrebu, kuchynská soľ, mletá kukurica, pražená kukurica, kukuričná múka, kukuričné vločky, kukuričný škrob, kurkuma ako potrava, prírodný alebo umelý ľad, ľad na osvieženie, lepok, lístkové cesto, lupienky (obilninové
vločky), majonéza, makaróny, maltóza, mandľová pasta, mandľové cukrovinky, marcipán, chuťové prísady ako marináda, mandľová masa,
maslové tukové cesto, materská kašička na ľudskú
spotrebu (nie na lekárske účely), látky na zjemnenie mäsa pre domácnosť, med, melasa, melasový sirup, mentol pre cukrárstvo, mentolové cukríky, mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové nápoje, mliečne kávové nápoje, morská voda
na varenie, múčne potraviny, potravinárska múka, výrobky z múky, kávovinové náhradky, čokoládové nápoje, kakaové nápoje, kávové nápoje,
prísady do nápojov (iné ako esencie), nekysnutý
chlieb, niťovky, nové korenie, oblátky, ocot, muškátové orechy, lúpaný ovos, mletý ovos, mliečna
ovsená kaša, ovsená múka, ovsená potrava, ovsené vločky, jedlé ozdoby na torty, palacinky,
korenie ako paprika, omáčky ako mäsové šťavy,
mäsové omáčky, paradajková omáčka a šťava ako
chuťová prísada, cukríky ako pastilky, pečivo,
rožky ako pečivo, perník (medovníky), pirohy
(paštétky), pirôžky s mäsom, pivný ocot, pizza,
potravinárska múka, príchuti do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov, škrobovité
potraviny, pralinky, zmrzlinové prášky, prášky na
výrobu zmrzliny, prášok do pečiva, arómy ako
príchuti, príchuti do koláčov a zákuskov (s výnimkou éterických olejov), príchuti do nápojov
(s výnimkou éterických olejov), príchuti (s výnimkou éterických olejov), spojivá ako prísady
do zmrzlín, propolis na ľudskú spotrebu, vyrážková pšeničná múka, puding, pukance, pukance
kukuričné, ravioly, rezance, ryža, ságo, sendviče,
slad na ľudskú spotrebu, cukrovinky ako sladké
drievka, sladké drievko, sladový výťažok ako potraviny, prírodné sladidlá, slíže, sójová múka,
kuchynská soľ, soľ na konzervovanie potravín,
soľ s prídavkom mletých semien zeleru, spojivá
na výrobu údenín, sucháre, suši, sušienky (suchá-

re, keksy, biskvity), korenie ako šafran, šalátové
dresingy, zmrzliny ako šerbety, korenie ako škorica, škrob ako potrava, škrobové výrobky ako
potrava, prípravky na stuženie šľahačky, stužovače šľahačky, špagety, šťavy (s výnimkou dresingov), sušienky, tapioka, tapioková múka ako
potrava, torty, vanilková náhradka ako vanilín,
príchuť ako vanilka, včelia kašička na ľudskú
spotrebu (nie na lekárske účely), cukrovinky na
zdobenie vianočných stromčekov, kukuričné vločky, ovsené vločky, morská voda (na varenie), výrobky z kakaa, výrobky z obilnín, zahusťovacie
prípravky na kuchynské použitie, jedlé ozdoby
na zákusky, zákusky (koláče), príchuti do zákuskov, koláčov (s výnimkou esencií), šalátové zálievky, zázvor, zeleninové prípravky ako kávové
náhradky, zemiaková múčka na ľudskú spotrebu,
zmrzlina, prísady do zmrzliny ako spojivo, spojivá ako prísady do zmrzliny, zmrzlinové poháre,
zmrzliny, zvitky, sladké žemle, žuvačky.
31 - Algae na humánnu alebo živočíšnu spotrebu,
algarovila na živočíšnu spotrebu, arašidové výlisky pre zvieratá, arašidy, mleté arašidy pre zvieratá, plody borievky, borovicové šišky, čerstvé
záhradné bylinky, čerstvá cibuľa, kvetinové cibule, citróny, citrusové ovocie, cukrová trstina, čakanka, čakankové hľuzy, chaluhy na humánnu
alebo živočíšnu spotrebu, chmeľ, chmeľové šišky, hydina na chov, potrava pre dobytok, nespílené drevo, surové drevo, drevo neočistené od
kôry, čerstvé egreše, čerstvá fazuľa, čerstvé gaštany, čerstvé hľuzovky, živé homáre, hospodárske zvieratá, čerstvý hrach, čerstvé hrozno, hydina na chov, živá hydina, ikry, jačmeň, jadrové
krmivo pre zvieratá, jedlé korene, surové kakaové bôby, klíčky semien na botanické účely, kmene stromov, kokosové orechy, kolové orechy,
kopra, surový korok, surovina ako kôra, živé kôrovce, kríky, krmivo, prísady do krmiva (nie na
lekárske účely), krmivo pre dobytok, sušené mlieko ako krmivo pre zvieratá, kŕmne zmesi s obsahom mlieka alebo výťažkov z mlieka alebo zvyškových produktov zo spracovania mlieka, vápno
ako krmivo pre zvieratá, kŕmne zmesi na výkrm
hospodárskych zvierat, krovie, krúpy pre hydinu,
kukurica, kukuričné výlisky pre dobytok, kvasnice pre dobytok, kvetinové cibule, prírodné kvety,
sušené kvety na ozdobu, vence prírodných kvetov, živé langusty, suché krmivo ako ľanová
múčka, lieskové oriešky, svätojánsky chlieb ako
lusky rohovníka, ovocie ako mandle, slamený
materiál na prikrytie povrchu pôd, výlisky ovocia
ako matoliny, živé mäkkýše, mláto, živé mušle,
podhubie ako mycélium, živé rybárske návnady,
neopracované rezivo, prípravky pre nosnice, obilie v nespracovanom stave, zvyškové produkty
ako obilniny pre živočíšnu spotrebu, odpad po
destilácii na živočíšnu spotrebu, čerstvé olivy,
orechy, otrubová kŕmna zmes pre živočíšnu spotrebu, otruby, čerstvé ovocie, ovos, palmové listy,
palmy, rastlina ako paprika, surovina ako peľ,
podstielka (produkty na - zvierat), podstielka pre
zvieratá, pomaranče, pór, posilňujúce prípravky
pre zvieratá, potrava pre rožný statok, potrava
pre vtáky, potrava pre zvieratá, potrava pre zvieratá chované v domácnosti, priadka morušová,
prísady do krmív (nie na lekárske účely), proteín
na živočíšnu spotrebu, psie sucháre, pšenica, živé
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raky, rastlinné semená, rastliny, sušené rastliny
ako dekorácia, rašelina ako podstielka, raž, rebarbora, repa, výlisky z repky, plody rohovníka,
ružové kríky, živé ryby, živé návnady na ryby,
ryžová múka ako krmivo, sadenice, semená rastlín, seno, sépiové kosti pre vtákov, sezam, slad
na výrobu piva a liehovín, slama ako krmivo,
slama ako podstielka, slama ako materiál na prikrytie pôdy, soľ pre dobytok, stromy, kmene
stromov, psie sucháre, suché krmivo, surová kôra, surový korok, šalát, hlávkový šalát, šampiňónové podhubie na rozmnožovanie, čerstvé šampiňóny, borovicové šišky, chmeľové šišky, škrupina kokosového orecha, škrupiny kakaových
orechov, čerstvá šošovica, špik, šrot pre zvieratá,
tekvica, prírodné trávniky, drevené triesky na výrobu drevotriesky, uhorky, usadenina po destilácii, živé ustrice, oplodnené vajcia na liahnutie,
vajíčka priadky morušovej, vápno ako krmivo
pre zvieratá, vedľajšie produkty spracovania obilnín pre živočíšnu spotrebu, vence zo živých kvetov, vianočné stromčeky, rastlina ako vinič, prípravky na výkrm zvierat, výlisky, arašidové výlisky pre zvieratá, olejové výlisky, výlisky pre rožný statok, výlisky repky olejnej pre rožný dobytok, surovina ako vylisovaná cukrová trstina, čerstvé záhradné bylinky, zvyšky z destilácie na živočíšnu spotrebu, čerstvá zelenina, čerstvé zemiaky, obilie ako zrno, semená ako zrno, zrno na
živočíšnu spotrebu, chované zvieratá, prípravky
na výkrm zvierat, živé zvieratá, žihľava.
32 - Výťažky z chmeľu na výrobu piva, nekvasený hroznový mušt, prípravky na výrobu likérov,
lítna voda, nápoje ako minerálne vody, prípravky
na výrobu minerálnych vôd, nápoj ako mandľové
mlieko, mandľové mlieko ako nápoj, mušty, nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu nápojov, srvátkové nápoje, nápoje z nealkoholických
štiav, nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, nealkoholický nápoj ako orgeada, ovocné šťavy, nealkoholické nápoje z ovocných štiav, nealkoholické ovocné výťažky, nápoj
ako paradajková šťava, pivná mladinka, pivo,
prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti
na výrobu nápojov ESENCIE, príchuti na výrobu
nápojov, sarsaparilový nápoj, minerálka ako selterská voda, sirupy na výrobu malinoviek, sirupy
na výrobu nápojov, sladina, sladové pivo, sóda,
srvátkové nápoje, stolové vody, sýtená voda, prípravky na výrobu sýtených vôd, nápoje ako šerbety, sladené ovocné nápoje ako šerbety, ovocné
šťavy, pastilky na výrobu šumivých nápojov, prášky na výrobu šumivých nápojov, tablety na prípravu šumivých nápojov, sódová voda, nápoje
ako vody, stolové vody, zázvorové pivo, zeleninové šťavy.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)
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210491
9.8.2005
18.9.2013
18.9.2023
2630-2003
18.9.2003
5.5.2005
3.11.2005
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, liečebné 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 - Výživové doplnky vyrobené s cieľom doplniť bežnú stravu konzumenta, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť zdravie konzumenta patriace do
tejto triedy, výživové doplnky určené na ochranu
a regeneráciu kĺbov a pohybového ústrojenstva
patriace do tejto triedy.
32 - Dietetické nápoje nie na lekárske účely, nápoje light, posilňujúce a povzbudzujúce nápoje.

GelActiv Chondroitin Sulfát
Komplex

(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)

210508
9.8.2005
6.2.2014
6.2.2024
313-2004
6.2.2004
5.5.2005
3.11.2005
29
29 - Kačacia masť, jedlé tuky, tukové nátierky na
chlieb.

(540)

(540)

(732) ANPRO, s. r. o., Krásna 1064/32, 924 00 Galanta, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(591) červená, žltá, čierna, zelená, biela, oranžová
(732) ANPRO, s. r. o., Krásna 1064/32, 924 00 Galanta, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210509
9.8.2005
6.2.2014
6.2.2024
314-2004
6.2.2004
5.5.2005
3.11.2005
29
29 - Husacia masť, jedlé tuky, tukové nátierky na
chlieb.

pier, školské potreby, školské peračníky, farby
a štetce ako školská potreba a ako potreba pre
umelcov, krieda, zmizík, pravítka, krividlá, plastelína, modelovacie materiály, napináčiky, pripináčiky, tabule, kancelárske potreby s výnimkou
nábytku, obaly a pomôcky na organizáciu a archiváciu dokumentov, boxy a zakladače z plastov
ako kancelárske potreby, kopírovacie fólie, kalkulačky, pečiatky, pečiatková farba, pečiatkovacie podušky, držiaky na písacie potreby, navlhčovadlá, nože na papier, ručné prístroje na etiketovanie, etikety s výnimkou textilných, frankovacie stroje, baliace stroje, stroje na lepenie obálok,
písacie stroje, pásky do písacích strojov, pásky
do tlačiarní k počítačom, rozmnožovacie zariadenia a stroje, laminovačky, orezávacie strojčeky
na ceruzky, rezačky na papier, otvárače na list,
skrinky na kancelárske potreby, kníhviazačské
kancelárske stroje a prístroje, dierovačky a zošívačky.
18 - Tašky, školské tašky, aktovky, kufríky, kľúčenky, puzdrá na navštívenky, slnečníky, vrecia
a vrecká na balenie z kože.
20 - Dávkovače papierových utierok, dávkovače
mydla, rámy na obrazy, dekoratívne predmety
z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí,
mušlí a náhradiek týchto materiálov a z plastov,
dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, identifikačné štítky s výnimkou kovových,
drevené alebo plastové nádoby a schránky, kartotékové skrine, opierky na knihy, koše na odpad
s výnimkou kovových.
21 - Poháre, taniere, tácky, misky, šálky z plastických hmôt alebo papiera.
22 - Povrazy, motúzy, siete, stany, markízy, vrecia a vaky obsiahnuté v triede 22.
28 - Hry a hračky, hracie karty, karnevalové masky, modely automobilov, ozdoby na vianočný
stromček s výnimkou osvetľovacích telies a cukroviniek.

(540)

(591) červená, žltá, čierna, zelená, biela, oranžová
(732) ANPRO, s. r. o., Krásna 1064/32, 924 00 Galanta, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210773
10.8.2005
2.4.2014
2.4.2024
1089-2004
2.4.2004
5.5.2005
3.11.2005
3, 6, 9, 16, 18, 20, 21, 22, 28
3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie
a brúsenie, mydlá, osviežovače vzduchu.
6 - Alobal, koše na odpad z kovu.
9 - Počítače a periférne zariadenia k počítačom,
prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetické nosiče údajov, záznamové disky, premietacie prístroje, telefóny, faxy, listové váhy, čítače čiarových kódov, elektronické diáre, diktovacie stroje, fotokopírky, zariadenia na počítanie bankoviek a mincí, zariadenia na overovanie bankoviek, registračné pokladnice.
16 - Kartón, lepenka, papier a výrobky z týchto
materiálov obsiahnuté v triede 16, obalový materiál a obaly z lepenky, papiera a z plastických
hmôt obsiahnuté v triede 16, baliaca plastová fólia, darčekové tašky, stuhy, mašle a iné ozdoby na
balenie darčekov z papiera a plastických hmôt,
papierové podložky a košíčky, tlačoviny, tlačivá,
periodické a neperiodické publikácie, knihy, kalendáre, diáre, zošity, bloky, nálepky, lepiace
štítky, katalógy, albumy, atlasy, blahoprajné pohľadnice, pohľadnice, leporelá, maľovanky, fotografie, obrazy, plagáty, glóbusy, lepidlá kancelárske a pre domácnosť, lepiace pásky, papiernický tovar, papierové obrúsky a obrusy, filtre na
kávu papierové, toaletný papier, utierky a vreckovky z papiera, písacie potreby všetkých druhov
a náplne do písacích potrieb, puzdrá na písacie
potreby, potreby na kreslenie a rysovanie, hroty

(540)

(591) červenohnedá, zelená
(732) Volf Ján, Pifflova 5, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210883
10.8.2005
30.6.2014
30.6.2024
2105-2004
30.6.2004
5.5.2005
3.11.2005
18, 25
18 - Tovary patriace do triedy 18 vyrobené z kože alebo koženky; cestovné tašky; batohy (pre horolezcov), dáždniky, vaky, tašky na obuv, cestovné kufre, náprsné tašky; tašky, kabelky; opasky;
peňaženky; puzdrá na kreditné karty; časti a súčasti pre všetky uvedené tovary.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.
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ochranné štíty na tvár, ochranné rukavice, ochranné okuliare, ochranné pracovné prostriedky.
25 - Odevy, obuv, ponožky, bielizeň, rukavice,
pokrývky hlavy, protišmykové pomôcky na obuv.
35 - Dovoz, vývoz a služby výhradného zastúpenia vo vzťahu k odevom, ochranným pracovným
odevom a ochranným pracovným prostriedkom.

(540)

(540)

(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014 BG
Amsterdam, NL;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210965
8.9.2005
11.2.2014
11.2.2024
363-2004
11.2.2004
2.6.2005
1.12.2005
4, 40
4 - Palivá vrátane pohonných hmôt do vznetových a zážihových motorov.
40 - Spracovanie ropy, výroba palív a pohonných
hmôt pre tretie osoby.

(732) PROFESIONAL CZ, s. r. o., Na Bořích 5, 317 56
Plzeň, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540) TEMPO PLUS 95
(732) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava,
SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210966
8.9.2005
11.2.2014
11.2.2024
364-2004
11.2.2004
2.6.2005
1.12.2005
4, 40
4 - Palivá vrátane pohonných hmôt do vznetových a zážihových motorov.
40 - Spracovanie ropy, výroba palív a pohonných
hmôt pre tretie osoby.

(540) TEMPO PLUS 98
(732) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava,
SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211121
9.9.2005
12.8.2014
12.8.2024
2514-2004
12.8.2004
2.6.2005
1.12.2005
9, 25, 35
9 - Ochranné pracovné odevy, obleky ochranné
proti úrazom, radiácii a ohňu, ochranné prilby,

211188
9.9.2005
16.4.2014
16.4.2024
1261-2004
16.4.2004
2.6.2005
1.12.2005
5
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky; zdravotnícke prípravky na lekárske účely; dietetické
látky upravené na lekárske účely, potrava pre
dojčatá; náplasti; obväzový materiál; materiály
na plombovanie zubov, dentálne vosky; dezinfekčné prípravky, prípravky na ničenie škodcov;
fungicídy; herbicídy.

(540) Stadamet
(732) STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118
Bad Vilbel, DE;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211190
9.9.2005
19.4.2014
19.4.2024
1265-2004
19.4.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 36, 41, 42
35 - Organizačné a ekonomické poradenstvo, poradenská činnosť v oblasti risk manažmentu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a obchodných služieb.
36 - Poisťovníctvo, finančníctvo a peňažníctvo,
služby v oblasti peňažníctva a poisťovníctva vrátane súvisiacej sprostredkovateľskej a maklérskej
činnosti, činnosti súvisiace s poisťovacou, zábrannou a zaisťovacou činnosťou, preverovanie
finančných a poisťovacích záležitostí, likvidácia
poistných udalostí, sprostredkovateľská činnosť
v oblasti poisťovníctva, nájom a prenájom nehnuteľností.
41 - Prednášková a vzdelávacia činnosť.
42 - Vývoj a tvorba softvéru, znalecké a odborné
posudky a konzultácie.
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(540)

(540) PIRKO
(732) Kochan Andrej, Príkopová 4, 831 03 Bratislava,
SK;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(732) RENOMIA, s. r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211256
9.9.2005
28.6.2014
28.6.2024
2080-2004
28.6.2004
2.6.2005
1.12.2005
34
34 - Surový alebo spracovaný tabak, najmä cigarety, cigary, cigarillos, tabak do ručne balených
cigariet, tabak do fajok, žuvací tabak, šnupavý
tabak, tabakové náhradky (nie na lekárske účely);
potreby pre fajčiarov, najmä cigaretový papier
a cigaretové špičky, cigaretové filtre, plechovky
na tabak, cigaretové puzdrá a popolníky, nie z drahých kovov, ich zliatin alebo nimi potiahnuté, fajky, vreckové prístroje na balenie cigariet, zapaľovače, zápalky.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

(732) Philip Morris Products S. A., Quai Jeanrenaud 3,
2000 Neuchâtel, CH;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211305
9.9.2005
30.7.2014
30.7.2024
2411-2004
30.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
30, 35, 37, 43, 44
30 - Cestoviny, cukrovinky, nápoje na báze čaju,
čokoláda, čokoládové nápoje, jemné pečivo, kakaové nápoje, kečup, keksy, koláče s plnkou,
krekery, koreniny, kukuričné vločky, ľad na osvieženie, ľadový čaj, mliečne čokoládové nápoje,
mliečne kakaové nápoje, mliečne kávové nápoje,
múčne potraviny, palacinky, pečivo, pirohy, pirôžky s mäsom, pizza, zákusky, koláče, zmrzlina,
zmrzlinové poháre.
35 - Maloobchodné služby v oblasti potravín a nápojov.
37 - Čistenie a upratovanie.
43 - Príprava a dodávka jedál na objednávku do
domu; reštauračné služby (strava a nápoje).
44 - Fyzioterapia, kadernícke salóny, manikúra,
salóny krásy; opaľovanie pomocou solária.

211358
9.9.2005
20.8.2014
20.8.2024
2597-2004
20.8.2004
2.6.2005
1.12.2005
1, 5, 31
1 - Hnojivá, prípravky na hnojenie, chemické prípravky pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo
a lesníctvo s výnimkou fungicídov, herbicídov,
insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov, prípravky na reguláciu rastu rastlín, humus, humus hnojenie na list, kompost, rašelina
(hnojivo), rašelinové kvetníky pre záhradníctvo,
štepárske tmely na stromy, bezzeminové rastlinné substráty, moridlá na semená.
5 - Herbicídy, fungicídy, prípravky proti parazitom, pesticídy, prípravky na ničenie škodcov.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty, obilniny, zrno (obilie), ovos, jačmeň, pšenica, raž, obilie v nespracovanom stave, zrno na
živočíšnu spotrebu, zrno (semená), semená rastlín, sadenice, čerstvá zelenina, čerstvé ovocie, šalát, kukurica, zemiaky, rastliny aj sušené, stromy,
kvetinové cibule, čerstvé hľuzovky, čerstvé a sušené kvety, trávniky patriace do tejto triedy, trávové osivá, rašelinové substráty a výrobky z rašeliny patriace do tejto triedy.

(540) GRUNT
(732) ENGO, s.r.o., Bulharská 7426/35, 917 01 Trnava,
SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211359
9.9.2005
20.8.2014
20.8.2024
2598-2004
20.8.2004
2.6.2005
1.12.2005
31, 39, 44
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné
produkty, obilniny, zrno (obilie), ovos, jačmeň, pšenica, raž, obilie v nespracovanom stave, zrno na
živočíšnu spotrebu, zrno (semená), semená rastlín, sadenice, čerstvá zelenina, čerstvé ovocie, šalát, kukurica, zemiaky, rastliny aj sušené, stromy,
kvetinové cibule, čerstvé hľuzovky, čerstvé a sušené kvety, trávniky patriace do tejto triedy, trávové osivá, rašelinové substráty a výrobky z rašeliny patriace do tejto triedy.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, zásielkový
obchod.
44 - Rastlinné škôlky, záhradkárske služby, služby oblasti záhradnej architektúry, záhradníctvo,
poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva, záhradníctva a lesníctva.
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cich zabezpečovacích a bezpečnostných zariadení,
počítačové služby zlaďovania náterov a farieb.
44 - Konzultačné a dizajnové služby týkajúce sa
záhradných/terénnych úprav a záhradkárstva v spojení so záhradnými/terénnymi úpravami.
45 - Služby svadobných registrov.

(540) Snívajme na záhrade
(732) ENGO, s.r.o., Bulharská 7426/35, 917 01 Trnava, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211450
10.10.2005
17.12.2013
17.12.2023
3696-2003
17.12.2003
1.7.2005
5.1.2006
16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45
16 - Knihy a časopisy uvádzajúce nápady, metódy a návody/pokyny týkajúce sa bytových úprav,
výstavby, dekorácie, záhradkárstva, záhradných/terénnych úprav a súvisiacich aktivít.
35 - Služby maloobchodných predajní ponúkajúcich rozličné prístroje, spotrebiče a zariadenia,
stavebné materiály, osvetľovacie a elektrické zariadenia; inštalatérske potreby, strešné materiály,
bytové vybavenie, potreby na bytové úpravy, nástroje, vonkajšie elektrické zariadenia, domáce zabezpečovacie a bezpečnostné zariadenia, a materiály na záhradné/terénne úpravy; maloobchodné
kvetinárske služby; propagácia postupov a produktov zabezpečovania a ochrany domácností.
36 - Poskytovanie predĺžených záruk na prístroje,
spotrebiče a zariadenia a výrobky na bytové
úpravy; služby kreditných kariet; charitatívne finančné zbierky.
37 - Inštalačné, opravárenské a prestavbové služby špecializované na prístroje, spotrebiče a zariadenia, stavebné materiály, osvetľovacie a elektrické zariadenia, inštalatérske potreby, strešné
materiály, bytové vybavenie, potreby na bytové
úpravy, domáce zabezpečovacie a bezpečnostné
zariadenia, materiály na záhradné/terénne úpravy; prenájom stavebných zariadení a nástrojov;
konzultačné služby týkajúce sa stavebných materiálov, osvetľovacích a elektrických zariadení,
inštalatérskych potrieb, strešných materiálov, bytového vybavenia, bytových úprav, domácich zabezpečovacích a bezpečnostných zariadení.
39 - Distribúcia písomných materiálov v súvislosti s postupmi a produktmi zabezpečovania
a ochrany domácností.
40 - Poskytovanie zákazkového rezania reziva (stavebného dreva), lana, reťaze, malých okenných
roliet a šnúr; zákazkové služby rezania rúr/potrubí a hadíc, služby miešania náterov a farieb.
41 - Vzdelávacie služby, a to zabezpečovanie
seminárov a výučbových kurzov (workshopov)
týkajúcich sa inštalácií a opráv prístrojov, spotrebičov a zariadení, stavebných materiálov, osvetľovacích a elektrických zariadení, inštalatérskych
potrieb, strešných materiálov, bytového vybavenia, potrieb na bytové úpravy, domácich zabezpečovacích a bezpečnostných zariadení, a záhradných/terénnych úprav.
42 - Dizajnérske služby týkajúce sa stavebných
materiálov, osvetľovacích a elektrických zariadení, inštalatérskych potrieb, strešných materiálov, bytového vybavenia, bytových úprav, domá-
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(540) LOWE'S
(732) LF, LLC a Delaware Limited liability company,
1000 Lowes Boulevard, Mooresville, North Carolina 28117, US;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211451
10.10.2005
29.12.2013
29.12.2023
3774-2003
29.12.2003
1.7.2005
5.1.2006
16, 35, 39, 41
16 - Knihy, tlačoviny, pohľadnice, mapy, nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť,
perá, ceruzky, reklamné tabule z papiera, kartónu
alebo lepenky, prospekty; papierové vlajky; periodická a neperiodická tlač obsahujúca najmä
inzertné, reklamné a obchodné informácie.
35 - Zverejňovanie reklamných textov, a to loga
Magna Via.
39 - Rezervácie zájazdov; sprevádzanie turistov;
organizovanie exkurzií.
41 - Vzdelávanie o ceste Magna Via; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a sympózií.

(540)

(591) čierna, žltá
(732) Združenie MAGNA VIA, Akademická 4, 949 01
Nitra, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211457
10.10.2005
19.4.2014
19.4.2024
1266-2004
19.4.2004
1.7.2005
5.1.2006
35, 36, 41, 42
35 - Organizačné a ekonomické poradenstvo, poradenská činnosť v oblasti risk manažmentu,
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
a obchodných služieb.
36 - Poisťovníctvo, finančníctvo a peňažníctvo,
služby v oblasti peňažníctva a poisťovníctva vrátane súvisiacej sprostredkovateľskej a maklérskej
činnosti, činnosti súvisiace s poisťovacou, zábrannou a zaisťovacou činnosťou, preverovanie
finančných a poisťovacích záležitostí, likvidácia
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poistných udalostí, sprostredkovateľská činnosť
v oblasti poisťovníctva, nájom a prenájom nehnuteľností.
41 - Prednášková a vzdelávacia činnosť.
42 - Vývoj a tvorba softvéru, znalecké a odborné
posudky a konzultácie.

(540)

(732) RENOMIA, s. r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

211463
10.10.2005
9.6.2014
9.6.2024
1917-2004
9.6.2004
1.7.2005
5.1.2006
16, 32, 35
16 - Tlačoviny, periodické a neperiodické publikácie všetkého druhu, papiernický tovar, najmä
papierové etikety, papierové podložky pod sklenené poháre, papierové tašky, umelohmotné tašky, papierové poháre, ťažidlá, vignety, pasporty,
papierové servítky, papierové preukazy, písacie
potreby, rozetky, papierové obaly na fľaše, reklamné a ozdobné predmety v inej triede neuvedené, bilbordy, mapy, modely, samolepky, fotografie, obalové materiály z papiera alebo plastov.
32 - Nealkoholické nápoje všetkého druhu, pivá.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodná
administratíva, kancelárske práce, spotrebiteľské
súťaže reklamného charakteru, poskytovanie pomoci pri prevádzke obchodu včítane sprostredkovania obchodných a súvisiacich obchodne personálnych záležitostí, organizovanie výstav, veľtrhov, sprievodných programov, spoločenských
akcii na reklamné a obchodné účely, správa obchodných záujmov tretích osôb, vypracovanie
štatistických prehľadov, poradenstvo v oblasti
organizácie a ekonomiky podnikania, marketing,
prieskum a analýzy trhu, aranžérstvo, prenájom
kancelárskych strojov a zariadenia, distribúcia tovarov na reklamné účely, rozmnožovanie dokumentov, obstarávateľská a sprostredkovateľská
činnosť v tejto oblasti, doručovanie reklamných
materiálov, informačný servis a poradenské služby v oblasti obchodu vrátane distribúcie tovaru
na reklamné účely.

(732) Heineken Česká republika, a.s., U Pivovaru 1,
270 53 Krušovice, CZ;
(740) Perkov Martina, JUDr., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211464
10.10.2005
9.6.2014
9.6.2024
1918-2004
9.6.2004
1.7.2005
5.1.2006
16, 32, 35
16 - Tlačoviny, periodické a neperiodické publikácie všetkého druhu, papiernický tovar, najmä
papierové etikety, papierové podložky pod sklenené poháre, papierové tašky, umelohmotné tašky, papierové poháre, ťažidlá, vignety, pasporty,
papierové servítky, papierové preukazy, písacie
potreby, rozetky, papierové obaly na fľaše, reklamné a ozdobné predmety v inej triede neuvedené, bilbordy, mapy, modely, samolepky, fotografie, obalové materiály z papiera alebo plastov.
32 - Nealkoholické nápoje všetkého druhu, pivá.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodná
administratíva, kancelárske práce, spotrebiteľské
súťaže reklamného charakteru, poskytovanie pomoci pri prevádzke obchodu včítane sprostredkovania obchodných a súvisiacich obchodne personálnych záležitostí, organizovanie výstav, veľtrhov, sprievodných programov, spoločenských
akcii na reklamné a obchodné účely, správa obchodných záujmov tretích osôb, vypracovanie
štatistických prehľadov, poradenstvo v oblasti
organizácie a ekonomiky podnikania, marketing,
prieskum a analýzy trhu, aranžérstvo, prenájom
kancelárskych strojov a zariadenia, distribúcia tovarov na reklamné účely, rozmnožovanie dokumentov, obstarávateľská a sprostredkovateľská
činnosť v tejto oblasti, doručovanie reklamných
materiálov, informačný servis a poradenské služby v oblasti obchodu vrátane distribúcie tovaru
na reklamné účely.

(540)

(732) Heineken Česká republika, a.s., U Pivovaru 1,
270 53 Krušovice, CZ;
(740) Perkov Martina, JUDr., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

211465
10.10.2005
9.6.2014
9.6.2024
1919-2004
9.6.2004
1.7.2005
5.1.2006
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35 - Reklamná a inzertná činnosť, propagácia,
marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské
informácie, overovanie obchodných transakcií,
vykonávanie uskutočnenia obchodných transakcií, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete,
poskytovanie informácií a iných informačných
produktov reklamného charakteru, multimediálnych informácií reklamného charakteru, inzercie
a marketingu, obchodné služby prostredníctvom
internetu v oblastiach komerčných internetových
médií a vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre zákazníkov), prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách,
prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, sprostredkovanie v obchodných
vzťahoch, sprostredkovateľské služby obchodu
v oblasti telekomunikačnej, výpočtovej informačnej techniky, sprostredkovanie obchodu s tovarom prostredníctvom internetu, maloobchod
v oblasti telekomunikačnej, výpočtovej informačnej techniky prostredníctvom internetu, vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu, poskytovanie informácií a iných informačných produktov týkajúcich sa obchodných služieb prostredníctvom internetu, vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch, elektronického obchodovania, reklamných informačných produktov na
nosičoch, v elektronických, dátových informačných a komunikačných sieťach.
38 - Telekomunikačné služby, elektronická pošta,
počítačová komunikácia, posielanie správ, prenájom telekomunikačných prístrojov, telekomunikačné služby v oblasti prenosu dát, komunikácia
prostredníctvom telefónu alebo mobilných telefónov, alebo počítačov a telekomunikačné služby
s tým spojené, prenos informácií a správ prostredníctvom telekomunikačnej alebo elektronickej techniky alebo satelitov, alebo káblov, šírenie
elektronických časopisov, periodík a kníh, šírenie
elektronických tlačovín prostredníctvom počítačovej dátovej, elektronickej telekomunikačnej
alebo informačnej siete, služby krátkych textových správ, telekomunikačné služby konverzie
prenosového protokolu, formátu a kódu, služby
spojené s prenosom súborov so vzdialeným terminálovým prístupom, so sprístupňovaním súborových databáz; služby spojené s pripojením na
internet, služby prístupu a pripojenia k dátovým
a informačným sieťam a k internetu, prenájom
informačných a komunikačných miest, poskytovanie prístupu na on-line informačné služby a databázy, uchovanie a spracovanie dát a informácií elektronickými a počítačovými prostriedkami
a prostredníctvom elektronickej pošty, prenos
vonkajších a vnútorných sietí a ďalších elektronických prostriedkov, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete,
služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie užívateľského prístupu
do svetovej počítačovej siete.

8 (511) 16, 32, 35
(511) 16 - Tlačoviny, periodické a neperiodické publikácie všetkého druhu, papiernický tovar, najmä
papierové etikety, papierové podložky pod sklenené poháre, papierové tašky, umelohmotné tašky, papierové poháre, ťažidlá, vignety, pasporty,
papierové servítky, papierové preukazy, písacie
potreby, rozetky, papierové obaly na fľaše, reklamné a ozdobné predmety v inej triede neuvedené, bilbordy, mapy, modely, samolepky, fotografie, obalové materiály z papiera alebo plastov.
32 - Nealkoholické nápoje všetkého druhu, pivá.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodná
administratíva, kancelárske práce, spotrebiteľské
súťaže reklamného charakteru, poskytovanie pomoci pri prevádzke obchodu včítane sprostredkovania obchodných a súvisiacich obchodne personálnych záležitostí, organizovanie výstav, veľtrhov, sprievodných programov, spoločenských
akcii na reklamné a obchodné účely, správa obchodných záujmov tretích osôb, vypracovanie
štatistických prehľadov, poradenstvo v oblasti
organizácie a ekonomiky podnikania, marketing,
prieskum a analýzy trhu, aranžérstvo, prenájom
kancelárskych strojov a zariadenia, distribúcia
tovarov na reklamné účely, rozmnožovanie dokumentov, obstarávateľská a sprostredkovateľská
činnosť v tejto oblasti, doručovanie reklamných
materiálov, informačný servis a poradenské služby v oblasti obchodu vrátane distribúcie tovaru
na reklamné účely.
(540) STAROBRNO TRADIČNÍ
(732) Heineken Česká republika, a.s., U Pivovaru 1,
270 53 Krušovice, CZ;
(740) Perkov Martina, JUDr., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211720
10.10.2005
15.7.2014
15.7.2024
2255-2004
15.7.2004
1.7.2005
5.1.2006
9, 35, 38
9 - Karty pamäťové a mikroprocesorové, monitory (programy), počítače, počítače a ich časti, nahrané počítačové programy, počítačový softvér,
elektronické platobné systémy, elektronické databázy, programové vybavenie pre informačné
technológie a komunikácie, programové vybavenie umožňujúce elektronické obchodovanie, programové vybavenie umožňujúce obchodný styk
prostredníctvom počítačov, systémy informačných technológií zaradených v triede 9, informácie a záznamy v elektronickej podobe, dáta, databáza, informačné produkty na nosičoch aj
v elektronických, dátových, informačných a komunikačných sieťach, zariadenia vytvárajúce a zabezpečujúce fungovanie elektronických a dátových sietí, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe, elektronické časopisy, periodiká a knihy v elektronickej
podobe.
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(540)

INTERNET MAX
Internet bez zmlúv

(732) SK-NIC, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211721
10.10.2005
15.7.2014
15.7.2024
2256-2004
15.7.2004
1.7.2005
5.1.2006
9, 35, 38
9 - Karty pamäťové a mikroprocesorové, monitory (programy), počítače, počítače a ich časti, nahrané počítačové programy, počítačový softvér,
elektronické platobné systémy, elektronické databázy, programové vybavenie pre informačné
technológie a komunikácie, programové vybavenie umožňujúce elektronické obchodovanie, programové vybavenie umožňujúce obchodný styk
prostredníctvom počítačov, systémy informačných technológií zaradených v tejto triede, informácie a záznamy v elektronickej podobe, dáta,
databáza, informačné produkty na nosičoch aj
v elektronických, dátových, informačných a komunikačných sieťach, zariadenia vytvárajúce a zabezpečujúce fungovanie elektronických a dátových sietí, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe, elektronické časopisy, periodiká a knihy v elektronickej
podobe.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, propagácia,
marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské
informácie, overovanie obchodných transakcií,
vykonávanie uskutočnenia obchodných transakcií, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete,
poskytovanie informácií a iných informačných
produktov reklamného charakteru, multimediálnych informácií reklamného charakteru, inzercie
a marketingu, obchodné služby prostredníctvom
internetu v oblastiach komerčných internetových
médií a vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre zákazníkov), prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách,
prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, sprostredkovanie v obchodných
vzťahoch, sprostredkovateľské služby obchodu
v oblasti telekomunikačnej, výpočtovej informačnej techniky, sprostredkovanie obchodu s tovarom prostredníctvom internetu, maloobchod
v oblasti telekomunikačnej, výpočtovej informačnej techniky prostredníctvom internetu, vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu, poskytovanie informácií a iných informačných produktov týkajúcich sa obchodných služieb prostredníctvom internetu, vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch, elektronického obchodovania, reklamných informačných produktov na
nosičoch, v elektronických, dátových informačných a komunikačných sieťach.
38 - Telekomunikačné služby, elektronická pošta,
počítačová komunikácia, posielanie správ, prenájom telekomunikačných prístrojov, telekomunikačné služby v oblasti prenosu dát, komunikácia
prostredníctvom telefónu alebo mobilných telefónov, alebo počítačov a telekomunikačné služby
s tým spojené, prenos informácií a správ prostredníctvom telekomunikačnej alebo elektronickej techniky alebo satelitov, alebo káblov, šírenie

elektronických časopisov, periodík a kníh, šírenie
elektronických tlačovín prostredníctvom počítačovej dátovej, elektronickej telekomunikačnej
alebo informačnej siete, služby krátkych textových správ, telekomunikačné služby konverzie
prenosového protokolu, formátu a kódu, služby
spojené s prenosom súborov so vzdialeným terminálovým prístupom, so sprístupňovaním súborových databáz; služby spojené s pripojením na
internet, služby prístupu a pripojenia k dátovým
a informačným sieťam a k internetu, prenájom
informačných a komunikačných miest, poskytovanie prístupu na on-line informačné služby a databázy, uchovanie a spracovanie dát a informácií elektronickými a počítačovými prostriedkami
a prostredníctvom elektronickej pošty, prenos
vonkajších a vnútorných sietí a ďalších elektronických prostriedkov, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete,
služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie užívateľského prístupu
do svetovej počítačovej siete.
(540)

(591) modrá, tehlovohnedá, zelená
(732) SK-NIC, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211722
10.10.2005
15.7.2014
15.7.2024
2257-2004
15.7.2004
1.7.2005
5.1.2006
9, 35, 38
9 - Karty pamäťové a mikroprocesorové, monitory (programy), počítače, počítače a ich časti, nahrané počítačové programy, počítačový softvér,
elektronické platobné systémy, elektronické databázy, programové vybavenie pre informačné
technológie a komunikácie, programové vybavenie umožňujúce elektronické obchodovanie, programové vybavenie umožňujúce obchodný styk
prostredníctvom počítačov, systémy informačných technológií zaradených v tejto triede, informácie a záznamy v elektronickej podobe, dáta,
databáza, informačné produkty na nosičoch aj
v elektronických, dátových, informačných a komunikačných sieťach, zariadenia vytvárajúce
a zabezpečujúce fungovanie elektronických a dátových sietí, elektronické časopisy, elektronické
periodiká a knihy v elektronickej podobe, elektronické časopisy, periodiká a knihy v elektronickej podobe.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, propagácia,
marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské
informácie, overovanie obchodných transakcií,
vykonávanie uskutočnenia obchodných transakcií, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete,
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poskytovanie informácií a iných informačných
produktov reklamného charakteru, multimediálnych informácií reklamného charakteru, inzercie
a marketingu, obchodné služby prostredníctvom
internetu v oblastiach komerčných internetových
médií a vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre zákazníkov), prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách,
prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, sprostredkovanie v obchodných
vzťahoch, sprostredkovateľské služby obchodu
v oblasti telekomunikačnej, výpočtovej informačnej techniky, sprostredkovanie obchodu s tovarom prostredníctvom internetu, maloobchod
v oblasti telekomunikačnej, výpočtovej informačnej techniky prostredníctvom internetu, vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu, poskytovanie informácií a iných informačných produktov týkajúcich sa obchodných služieb prostredníctvom internetu, vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch, elektronického obchodovania, reklamných informačných produktov na
nosičoch, v elektronických, dátových informačných a komunikačných sieťach.
38 - Telekomunikačné služby, elektronická pošta,
počítačová komunikácia, posielanie správ, prenájom telekomunikačných prístrojov, telekomunikačné služby v oblasti prenosu dát, komunikácia
prostredníctvom telefónu alebo mobilných telefónov, alebo počítačov a telekomunikačné služby
s tým spojené, prenos informácií a správ prostredníctvom telekomunikačnej alebo elektronickej techniky alebo satelitov, alebo káblov, šírenie
elektronických časopisov, periodík a kníh, šírenie
elektronických tlačovín prostredníctvom počítačovej dátovej, elektronickej telekomunikačnej alebo informačnej siete, služby krátkych textových
správ, telekomunikačné služby konverzie prenosového protokolu, formátu a kódu, služby spojené s prenosom súborov so vzdialeným terminálovým prístupom, so sprístupňovaním súborových
databáz; služby spojené s pripojením na internet,
služby prístupu a pripojenia k dátovým a informačným sieťam a k internetu, prenájom informačných a komunikačných miest, poskytovanie
prístupu na on-line informačné služby a databázy,
uchovanie a spracovanie dát a informácií elektronickými a počítačovými prostriedkami a prostredníctvom elektronickej pošty, prenos vonkajších a vnútorných sietí a ďalších elektronických
prostriedkov, poskytovanie telekomunikačného
pripojenia do svetovej počítačovej siete, služby
zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí,
poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej
počítačovej siete.
(540)

(591) modrá, tehlovohnedá, biela, červená
(732) SK-NIC, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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212506
13.1.2006
9.2.2014
9.2.2024
347-2004
9.2.2004
6.10.2005
6.4.2006
29, 30
29 - Mlieko, syr, mliečne výrobky, jogurt, mliečne
dezerty.
30 - Zmrzlina.

(540)

(591) modrá
(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)

213076
6.3.2006
8.4.2014
8.4.2024
1164-2004
8.4.2004
1.12.2005
1.6.2006
29, 30, 31, 32, 33, 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; marmeládové zmesi, džemy, ochutené mlieka,
mliečne nápoje, koktaily s vysokým obsahom
mlieka, oriešky upravené.
30 - Nakladacie a koreniace zmesi, ochucovacie
pasty na prípravu teplých omáčok, hotové omáčky, mäsové šťavy, šťavy ako chuťové prísady,
šťavy k mäsu, dipy, ochucovacie a aromatické
zmesi a emulzie, zmesi na prípravu omáčok, ochucovacie pasty, ochucovacie pasty a zmesi pre výrobky studenej kuchyne; práškové zmesi, ochucovacie a aromatické zmesi, prášky a pasty pre
cukrárstvo, lahôdkarstvo a pekárstvo, ochucovacie pasty, základné zmesi a kompletné zmesi na
výrobu zmrzliny, cukrárske prášky, krémy v prášku, prášky do pečiva, dezerty, pudingy, zmrzliny,
orieškové náplne a pasty, cukrárske polevy, toppingy, cukrárske polevy s kúskami ovocia, ovocné, neovocné a koreniace komponenty, zmesi
a náplne pre pekárov, cukrárov, lahôdkarov a mäsový priemysel, emulzie ako chuťové prísady.
31 - Oriešky.
32 - Sirupové zmesi na výrobu nápojov, sirupy
do ľadových drvín, profesionálne sirupy na výrobu nápojov, tekuté zmesi na výrobu nápojov, nealkoholické nápoje, instantné nápoje, nápojové
sirupy, koktaily nealkoholické.
33 - Koktaily alkoholické.
43 - Poradenstvo a servis pre gastronómiu, cukrárstvo a pekárstvo.
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motorov a hnacích strojov, ventilátory pre stacionárne motory; zariadenia na tlmenie hluku,
a to tlmiče na motory a hnacie stroje - akustické
tlmiče (rôzne tlmiace obklady a tlmiace zariadenia) a tlmiče pre motory a hnacie stroje ako súčasť výfukového systému, zariadenia na tlmenie
hluku motorov vozidiel, a to tlmiče na motory
a hnacie stroje a tlmiče pre motory a hnacie stroje.
11 - Vykurovacie telesá a zariadenia do automobilov.
12 - Vozidlá všetkých druhov pre pozemnú dopravu vrátane ich podzostáv, súčasti a príslušenstvá, najmä podvozky, šasi, karosérie, prevody,
spojky patriace do tejto triedy, chladiče pre vozidlá, motory pre vozidlá.
37 - Servis, opravy a údržba uvedeného tovaru.

(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)

214988
22.8.2006
11.11.2013
11.11.2023
3303-2003
11.11.2003
8.6.2004
5.10.2006
6, 7, 8, 9
6 - Drôty z obyčajných kovov, kovové dýzy, zváracie a spájkovacie elektródy, hliníková fólia,
hliníkový drôt, spájkovací drôt, strieborná spájka.
7 - Brúsky (stroje), kyslíkové rezacie horáky (stroje), kompresory (stroje), odsávacie stroje na priemyselné účely, vložky do filtračných zariadení,
redukčné ventily (časti strojov), rezacie stroje,
elektrické zváračky (stroje), frézy (stroje).
8 - Brúsky (ručné náradie), brúsne kotúče, brúsne
nástroje, ručné frézy, autogénne horáky na rezanie, zváracie horáky.
9 - Drôty zo zliatin kovov, elektrické káble, zariadenie na rezanie elektrickým oblúkom, zariadenie na zváranie elektrickým oblúkom, ochranné masky, prúdové usmerňovače, ochranné rukavice, zváracie elektródy, elektrické zváracie zariadenia, zváračské prilby.

(540)

(732) Kjellberg Finsterwalde Elektroden und Maschinen GmbH, Leipziger Strasse 82, 03238 Finsterwalde, DE;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

216265
11.1.2007
27.5.2014
27.5.2024
1744-2004
27.5.2004
5.10.2006
1.3.2007
7, 11, 12, 37
7 - Jednoúčelové stroje na výrobu súčastí vozidiel, poľnohospodárske stroje, motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel; prevody;
pohonné mechanizmy s výnimkou pohonov pre
motorové vozidlá; spojky patriace do tejto triedy,
štartovacie kľuky ako časti strojov, ventilátory

(540)

(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

221299
15.4.2008
18.2.2014
18.2.2024
468-2004
18.2.2004
3.11.2004
6.6.2008
6, 19, 37
6 - Kovové obytné kontajnery, prenosné stavby
z kovu.
19 - Nekovové stavebné prenosné bunky, nekovové prenosné stavby.
37 - Montážne, opravárenské a inštalačné služby.

(540)

(732) Bančák Róbert, Ing., Kalinčiakova 14, 953 01 Zlaté Moravce, SK; KOMA SLOVAKIA s.r.o., Štúrova 140, 949 01 Nitra, SK;
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Prevody a prechody práv
(111) 89151
(210) 4697
(732) Finishing Brands Holdings Inc., 88 11th Avenue
Northeast, Minneapolis, Minnesota 55413, US;
(770) Illinois Tool Works, Inc., 3600 West Lake Avenue,
Glenview, Illinois 60025, US;
(580) 2.4.2014
(111) 117848
(210) 4023
(732) TRUCK DEVELOPMENT a.s., Nádražní 305/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, CZ;
(770) TATRA, a.s.,, 742 21 Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111) 117861
(210) 2447
(732) TRUCK DEVELOPMENT a.s., Nádražní 305/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, CZ;
(770) TATRA, a.s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111) 117866
(210) 12724
(732) TRUCK DEVELOPMENT a.s., Nádražní 305/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, CZ;
(770) TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014
(111) 117872
(210) 12723
(732) TRUCK DEVELOPMENT a.s., Nádražní 305/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, CZ;
(770) TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014
(111) 151315
(210) 29470
(732) TRUCK DEVELOPMENT a.s., Nádražní 305/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, CZ;
(770) TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111) 153224
(210) 13422
(732) TRUCK DEVELOPMENT a.s., Nádražní 305/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, CZ;
(770) TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014
(111) 155959
(210) 32361
(732) TRUCK DEVELOPMENT a.s., Nádražní 305/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, CZ;
(770) TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014
(111) 155960
(210) 32363
(732) TRUCK DEVELOPMENT a.s., Nádražní 305/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, CZ;
(770) TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014
(111) 157064
(210) 38933
(732) TRUCK DEVELOPMENT a.s., Nádražní 305/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, CZ;
(770) TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014
(111) 157683
(210) 40656
(732) TRUCK DEVELOPMENT a.s., Nádražní 305/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, CZ;
(770) TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014
(111) 158690
(210) 42326
(732) Addivant Switzerland GmbH, Angensteinerstrasse 6, 4153 Reinach BL, CH;
(770) Chemtura Corporation, Benson Road, Middlebury, Connecticut 06749, US;
(580) 7.4.2014

(111) 151316
(210) 29471
(732) TRUCK DEVELOPMENT a.s., Nádražní 305/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, CZ;
(770) TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111) 159170
(210) 42327
(732) Addivant Switzerland GmbH, Angensteinerstrasse 6, 4153 Reinach BL, CH;
(770) Chemtura Corporation, Benson Road, Middlebury, Connecticut 06749, US;
(580) 7.4.2014

(111) 151381
(210) 836
(732) TRUCK DEVELOPMENT a.s., Nádražní 305/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, CZ;
(770) TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111) 160944
(210) 46041
(732) TRUCK DEVELOPMENT a.s., Nádražní 305/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, CZ;
(770) TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014
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(111) 160946
(210) 45880
(732) TRUCK DEVELOPMENT a.s., Nádražní 305/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, CZ;
(770) TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111)
(210)
(732)
(770)

(111) 162086
(210) 47870
(732) Ceuta Healthcare Ltd., Hill House, 41 Richmond
Hill, Bournemouth BH2 6HS, GB;
(770) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(580) 17.3.2014

(111)
(210)
(732)
(770)

(111) 162087
(210) 47871
(732) Ceuta Healthcare Ltd., Hill House, 41 Richmond
Hill, Bournemouth BH2 6HS, GB;
(770) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(580) 17.3.2014

(111) 163457
(210) 50321
(732) TRUCK DEVELOPMENT a.s., Nádražní 305/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, CZ;
(770) TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014
(111) 163458
(210) 50322
(732) TRUCK DEVELOPMENT a.s., Nádražní 305/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, CZ;
(770) TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111) 163459
(210) 50323
(732) TRUCK DEVELOPMENT a.s., Nádražní 305/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, CZ;
(770) TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

174341
233-95
M1, a.s., Oravická 632, 028 01 Trstená, SK;
PADERTEG SLOVAKIA, s. r. o., Závodná 459,
027 43 Nižná, SK;
(580) 28.3.2014
174341A
233-95A
M1, a.s., Oravická 632, 028 01 Trstená, SK;
PADERTEG SLOVAKIA, s. r. o., Závodná 459,
027 43 Nižná, SK;
(580) 28.3.2014
(111) 176207
(210) 1951-93
(732) Attachmate Corporation, 705 5th Avenue South,
Suite 1100, Seattle, Washington 98104, US;
(770) WRQ, Inc., 1500 Dexter Avenue North, Seattle,
WA 98109, US;
(580) 18.3.2014
(111) 181721
(210) 744-95
(732) Melitta Europa GmbH & Co. KG, Ringstrasse 99,
32427 Minden, DE;
(770) Melitta Kaffee GmbH, Bremen, DE;
(580) 19.3.2014
(111)
(210)
(732)
(770)

183579
56312
Lilleborg AS, Sandakerun 56, 0477 Oslo, NO;
Jordan, a.s., Haavard Martinsens vei 30, 0978
Oslo 9, NO;
(580) 2.4.2014
(111) 190983
(210) 133-97
(732) 4Life Trademarks, LLC, 9850 S. 300 W., Sandy,
UT 84070, US;
(770) CV PRODUCTS s.r.o., Bajzova 10, 821 08 Bratislava, SK;
(580) 31.3.2014

(111) 166525
(210) 54430
(732) ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav, CZ;
(770) ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám.
837/11, 110 00 Praha, CZ;
(580) 28.3.2014

(111) 198059
(210) 2616-2000
(732) MIDEA GROUP CO., LTD, B26-28F, Midea Headquarter Building, No.6 Midea Avenue, Beijiao,
Shunde, Foshan, Guangdong, CN;
(770) GD MIDEA HOLDING CO., LTD., Penglai Road, Beijiaozhen, Shunde City, Guangdong Province, CN;
(580) 28.3.2014

(111) 173892
(210) 67283
(732) Addivant Switzerland GmbH, Angensteinerstrasse 6, 4153 Reinach BL, CH;
(770) Chemtura Corporation, 199 Benson Road, Middlebury, Connecticut 06749, US;
(580) 7.4.2014

(111) 200724
(210) 252-2001
(732) Viking Range, LLC, 111 Front Street, Greenwood, Mississippi 38930, US;
(770) VIKING RANGE CORPORATION, 111 Front
Street, Greenwood, Mississippi 38930, US;
(580) 24.3.2014
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(111) 201619
(210) 1260-2001
(732) MIDEA GROUP CO., LTD, B26-28F, Midea Headquarter Building, No.6 Midea Avenue, Bei-jiao,
Shunde, Foshan, Guangdong, CN;
(770) GD MIDEA HOLDING CO., LTD., Penglai Road,
Beijiaozhen, Shunde City, Guangdong Province,
CN;
(580) 28.3.2014

(111)
(210)
(732)
(770)

201761
2157-95
M1, a.s., Oravická 632, 028 01 Trstená, SK;
PADERTEG SLOVAKIA, s. r. o., Závodná 459,
027 43 Nižná, SK;
(580) 28.3.2014

(111)
(210)
(732)
(770)

201761A
2157-95A
M1, a.s., Oravická 632, 028 01 Trstená, SK;
PADERTEG SLOVAKIA, s. r. o., Závodná 459,
027 43 Nižná, SK;
(580) 28.3.2014

(111) 203906
(210) 2398-2001
(732) TRUCK DEVELOPMENT a.s., Nádražní 305/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, CZ;
(770) TATRA, a.s.,, 742 21 Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014
(111) 204134
(210) 2397-2001
(732) TRUCK DEVELOPMENT a.s., Nádražní 305/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, CZ;
(770) TATRA, a.s.,, 742 21 Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014
(111) 204243
(210) 1763-2003
(732) Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ,
s. r. o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, SK;
(770) BAR Group, s. r. o., Jaseňová 13, 811 04 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014
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(770) CHIPITA INTERNATIONAL S. A., 12 klm National Road Athens-Lamia, 14452 Metamorphossis, Athens, GR;
(580) 17.3.2014

(111) 205643
(210) 3346-2002
(732) FRITO-LAY TRADING COMPANY (EUROPE), G.m.b.H., Spitalgasse 2, CH-3011 Bern, CH;
(770) CHIPIMA - SOCIEDADE DE PRODUTOS
ALIMENTARES, S.A., Estrada Nacional n° 1,
Km. 44 - Ota, 2580 Alenquer, PT;
(580) 17.3.2014
(111)
(210)
(732)
(770)

208448
419-2003
M1, a.s., Oravická 632, 028 01 Trstená, SK;
PADERTEG SLOVAKIA, s. r. o., Závodná 459,
027 43 Nižná, SK;
(580) 27.3.2014

(111) 208532
(210) 3058-2003
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014
(111) 208534
(210) 3060-2003
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014
(111) 208535
(210) 3063-2003
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014

(111)
(210)
(732)
(770)

(111) 208536
(210) 3064-2003
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014

(111) 205643
(210) 3346-2002
(732) CHIPIMA - SOCIEDADE DE PRODUTOS
ALIMENTARES, S.A., Estrada Nacional n° 1,
Km. 44 - Ota, 2580 Alenquer, PT;

(111) 208538
(210) 3066-2003
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014

205449
3276-2002
M1, a.s., Oravická 632, 028 01 Trstená, SK;
PADERTEG SLOVAKIA, s. r. o., Závodná 459,
027 43 Nižná, SK;
(580) 28.3.2014
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(111) 208539
(210) 3067-2003
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014

(111) 208540
(210) 3068-2003
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014
(111) 208542
(210) 3070-2003
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014

(111) 208738
(210) 1537-2003
(732) OKNOPLUS SK, spol. s r.o., Bratislavská 466,
911 05 Trenčín, SK;
(770) VEKOS, spol. s r.o. v konkurze, Bratislavská 466,
911 05 Trenčín, SK;
(580) 18.3.2014
(111) 209133
(210) 3093-2003
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014
(111) 209145
(210) 3227-2003
(732) Cadbury Schweppes Treasury International, c/o
Cadbury Ireland Ltd., Coolock, Dublin 5, IE;
(770) Cadbury Ireland Ltd., Malahide Road, Coolock,
Dublin 5, IE;
(580) 14.3.2014
(111) 209145
(210) 3227-2003
(732) Kraft Foods Global Brands LLC, Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, US;
(770) Cadbury Schweppes Treasury International, c/o
Cadbury Ireland Ltd., Coolock, Dublin 5, IE;
(580) 14.3.2014
(111) 209201
(210) 3623-2003
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;

(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014
(111) 209202
(210) 3624-2003
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014
(111) 209373
(210) 6-2004
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014

(111) 209376
(210) 9-2004
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014
(111) 209377
(210) 10-2004
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014

(111) 209378
(210) 11-2004
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014
(111) 209379
(210) 13-2004
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014
(111) 209380
(210) 14-2004
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014
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(111) 209382
(210) 16-2004
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014

(111) 209384
(210) 18-2004
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014
(111) 209385
(210) 19-2004
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014

(111) 209392
(210) 26-2004
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014

(111) 209393
(210) 28-2004
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014
(111) 209395
(210) 30-2004
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014
(111) 209506
(210) 3062-2003
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014
(111) 209549
(210) 1-2004
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
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(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014

(111) 209553
(210) 5-2004
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 2.4.2014
(111) 210533
(210) 988-2004
(732) TECHTRADE Slovakia, s.r.o., Košická 58, 821 08
Bratislava, SK;
(770) Poluska a. s., Halašova 2, 831 03 Bratislava, SK;
(580) 18.3.2014

(111) 210681
(210) 2068-2004
(732) SLOVINTEGRA, a.s., Tematínska 5/A, 851 05
Bratislava, SK;
(770) SI REAL, s.r.o., Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava, SK;
(580) 26.3.2014
(111) 211039
(210) 2146-2004
(732) SLOVINTEGRA, a.s., Tematínska 5/A, 851 05
Bratislava, SK;
(770) SI REAL, s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava,
SK;
(580) 26.3.2014

(111) 211040
(210) 2147-2004
(732) SLOVINTEGRA, a.s., Tematínska 5/A, 851 05
Bratislava, SK;
(770) SI REAL, s.r.o., Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava, SK;
(580) 26.3.2014

(111) 211041
(210) 2148-2004
(732) SLOVINTEGRA, a.s., Tematínska 5/A, 851 05
Bratislava, SK;
(770) SI REAL, s.r.o., Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava, SK;
(580) 26.3.2014
(111) 211042
(210) 2149-2004
(732) SLOVINTEGRA, a.s., Tematínska 5/A, 851 05
Bratislava, SK;
(770) SI REAL, s.r.o., Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava, SK;
(580) 26.3.2014
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(111) 213132
(210) 184-2005
(732) 4Life Trademarks, LLC, 9850 S. 300 W., Sandy,
UT 84070, US;
(770) CV PRODUCTS s.r.o., Bajzova 10, 821 08 Bratislava, SK;
(580) 31.3.2014

(111) 221817
(210) 1836-2007
(732) LEGAT, s.r.o. Košice, Dominikánske námestie 27,
040 01 Košice, SK;
(770) NORTHWAY Slovakia, spol. s r. o., Buzulucká 21, 040 22 Košice, SK;
(580) 18.3.2014

(111)
(210)
(732)
(770)

(111) 224553
(210) 5343-2008
(732) RENEWABLE ENERGY SYSTEMS, s.r.o.,
Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica, SK;
(770) GRINET, s. r. o., Kpt. Jaroša 7, 974 11 Banská
Bystrica, SK;
(580) 21.3.2014

214069
2191-2005
M1, a.s., Oravická 632, 028 01 Trstená, SK;
PADERTEG SLOVAKIA, s. r. o., Závodná 459,
027 43 Nižná, SK;
(580) 28.3.2014
(111)
(210)
(732)
(770)

214418
1358-97A
M1, a.s., Oravická 632, 028 01 Trstená, SK;
PADERTEG SLOVAKIA, s. r. o., Závodná 459,
027 43 Nižná, SK;
(580) 28.3.2014

(111)
(210)
(732)
(770)

215111
2127-2000
M1, a.s., Oravická 632, 028 01 Trstená, SK;
PADERTEG SLOVAKIA, s. r. o., Závodná 459,
027 43 Nižná, SK;
(580) 28.3.2014
(111) 215549
(210) 5558-2006
(732) SLOVINTEGRA, a.s., Tematínska 5/A, 851 05
Bratislava, SK;
(770) SI REAL, s.r.o., Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava, SK;
(580) 25.3.2014

(111) 216265
(210) 1744-2004
(732) TRUCK DEVELOPMENT a.s., Nádražní 305/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, CZ;
(770) TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014
(111) 217137
(210) 1614-2006
(732) Business Center Bratislava a. s., Mlynské Nivy
48, 820 05 Bratislava, SK;
(770) Refresh, s.r.o., Miletičova 21, 821 09 Bratislava,
SK;
(580) 24.3.2014
(111) 221470
(210) 1648-2007
(732) 212eu, s. r. o., Letná 1, 831 03 Bratislava - Nové
mesto, SK;
(770) 212, s. r. o., Niťová 6, 821 08 Bratislava, SK;
(580) 13.3.2014

(111) 224677
(210) 1603-2008
(732) Očná optika a.s., Vajnorská 134, 832 57 Bratislava, SK;
(770) FOKUS optik, a. s., Třeboradická 1110/51, 182 00
Praha, CZ;
(580) 26.3.2014

(111) 224678
(210) 1604-2008
(732) Očná optika a.s., Vajnorská 134, 832 57 Bratislava, SK;
(770) FOKUS optik, a. s., Třeboradická 1110/51, 182 00
Praha, CZ;
(580) 26.3.2014

(111) 224679
(210) 1605-2008
(732) Očná optika a.s., Vajnorská 134, 832 57 Bratislava, SK;
(770) FOKUS optik, a. s., Třeboradická 1110/51, 182 00
Praha, CZ;
(580) 26.3.2014
(111) 226496
(210) 2156-2008
(732) SECURIDO s.r.o., Škultétyho 1597, 955 01 Topoľčany, SK;
(770) Jindřich Záhumenský EXKLUZÍV, Škultétyho 1597, 955 01 Topoľčany, SK;
(580) 28.3.2014

(111) 226849
(210) 1067-2009
(732) BARČAK Holding s. r. o., Prievozská 38, 821 05
Bratislava, SK;
(770) EAREA, Ltd., 95 Wilton Road, Suite 3, SW1V
BZ Londýn, GB;
(580) 24.3.2014
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(111) 227268
(210) 1290-2009
(732) JD ROZHLASY s.r.o., Vigantice 196, 756 61
Vigantice, CZ;
(770) RT com s.r.o., Palackého 360, 769 01 Holešov, CZ;
(580) 19.3.2014

(111) 233612
(210) 1615-2011
(732) 212eu, s. r. o., Letná 1, 831 03 Bratislava - Nové
mesto, SK;
(770) 212, s. r. o., Niťová 6, 821 08 Bratislava, SK;
(580) 13.3.2014

(111) 228662
(210) 1630-2009
(732) Vnuk Michal, J. Martáka 3793/7, 038 61 Martin - Priekopa, SK;
(770) PREFA Bytča - Hrabové.SK, s r.o., Pekárska 11,
917 01 Trnava, SK;
(580) 2.4.2014

(111) 233613
(210) 1616-2011
(732) 212eu, s. r. o., Letná 1, 831 03 Bratislava - Nové
mesto, SK;
(770) 212, s. r. o., Niťová 6, 821 08 Bratislava, SK;
(580) 13.3.2014

(111) 230760
(210) 542-2011
(732) APEX INDUSTRY s. r. o., Klincová 37/B, 821 08
Bratislava, SK;
(770) MODETAS s. r. o., Sliačska 10, 831 02 Bratislava, SK;
(580) 26.3.2014

(111) 232104
(210) 1238-2011
(732) 212eu, s. r. o., Letná 1, 831 03 Bratislava - Nové
mesto, SK;
(770) 212, s. r. o., Niťová 6, 821 08 Bratislava, SK;
(580) 13.3.2014
(111)
(210)
(732)
(770)

232849
2162-2011
Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, CH;
Beverage Partners Worldwide S.A., Mürtschenstrasse 27, 8048 Zürich, CH;
(580) 31.3.2014

(111) 233602
(210) 5260-2012
(732) Profexy s.r.o., Tovarnícka 2104/19, 955 01 Topoľčany, SK;
(770) ADOKRATECH s.r.o., Domažlická 1256/1, 130 00
Praha, Žižkov, CZ;
(580) 19.3.2014

(111) 233816
(210) 293-2012
(732) Leech Mikulíková Tatiana, Čajkovského 43, 917 08
Trnava, SK;
(770) Ján Mikulík - M i M i, Čajkovského 43, 917 08
Trnava, SK;
(580) 28.3.2014

(111) 234671
(210) 1493-2012
(732) APEX INDUSTRY s. r. o., Klincová 37/B, 821 08
Bratislava, SK;
(770) MODETAS s.r.o., Sliačska 10, 831 02 Bratislava, SK;
(580) 26.3.2014
(111) 235647
(210) 5109-2013
(732) Profexy s.r.o., Tovarnícka 2104/19, 955 01 Topoľčany, SK;
(770) ADOKRATECH s.r.o., Domažlická 1256/1, 130 00
Praha, Žižkov, CZ;
(580) 19.3.2014

(111) 236022
(210) 897-2013
(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) 19.3.2014
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch
(111) 117848
(210) 4023
(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111) 155960
(210) 32363
(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111) 117861
(210) 2447
(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111) 157064
(210) 38933
(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111) 117866
(210) 12724
(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111) 157683
(210) 40656
(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111) 117872
(210) 12723
(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111) 160944
(210) 46041
(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111) 151315
(210) 29470
(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111) 160946
(210) 45880
(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111) 151316
(210) 29471
(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111) 163457
(210) 50321
(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111) 151381
(210) 836
(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111) 163458
(210) 50322
(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111) 153224
(210) 13422
(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111) 163459
(210) 50323
(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111) 155959
(210) 32361
(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111) 165754
(210) 53424
(732) PVH Corp., 200 Madison Avenue, New York,
New York 10016, US;
(580) 26.3.2014
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(111) 169649
(210) 58341
(732) PVH Corp., 200 Madison Avenue, New York,
New York 10016, US;
(580) 26.3.2014

(111) 191081
(210) 922-98
(732) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, US;
(580) 2.4.2014

(111) 176560
(210) 2036-93
(732) Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation, spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu Delaware, 245 N. Beverly Dr., Beverly
Hills, California 90210-5317, US;
(580) 19.3.2014

(111) 193962
(210) 2691-98
(732) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, US;
(580) 2.4.2014
(111)
(210)
(732)
(580)

198301
3356-2000
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

202434
1992-2001
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

202435
1993-2001
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014

(111) 180818
(210) 554-94
(732) Diners Club International Ltd., 2500 Lake Cook
Road, Riverwoods, IL 60015, US;
(580) 28.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

202436
1994-2001
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014

(111) 181274
(210) 667-94
(732) UNILEVER BELGIUM NV, Boulevard de l'Humanité 292, 1190 Brussels, BE;
(580) 2.4.2014

(111) 203906
(210) 2398-2001
(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111) 186553
(210) 649-94
(732) Štúdio K.F.A. architektúra a desing spol. s r.o.,
Hollého 1, 921 01 Piešťany, SK;
(580) 19.3.2014

(111) 204134
(210) 2397-2001
(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014

(111) 188364
(210) 2059-97
(732) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, US;
(580) 2.4.2014

(111) 208738
(210) 1537-2003
(732) VEKOS, spol. s r.o. v konkurze, Bratislavská 466,
911 05 Trenčín, SK;
(580) 18.3.2014

(111) 188368
(210) 2063-97
(732) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, US;
(580) 2.4.2014

(111) 209145
(210) 3227-2003
(732) Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest
Avenue, East Hanover, NJ 07936, US;
(580) 14.3.2014

(111) 178244
(210) 1995-93
(732) FANUC CORPORATION, 3580, Shibokusa Aza-Komanba, Oshino-mura, Minamitsuru-gun, Yamanashi, JP;
(580) 18.3.2014

(111) 178782
(210) 24-94
(732) ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION,
8-1, Akashi-cho, Chuo-ku,Tokyo 104-6591, JP;
(580) 31.3.2014
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(111) 209180
(210) 3542-2003
(732) ENGO, s.r.o., Bulharská 7426/35, 917 01 Trnava, SK;
(580) 19.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

209188
3597-2003
SK-NIC, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK;
28.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

209189
3598-2003
SK-NIC, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK;
28.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

209190
3600-2003
SK-NIC, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK;
28.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

209191
3601-2003
SK-NIC, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK;
28.3.2014

(111) 209425
(210) 328-2004
(732) UNITED BRANDS, s. r. o., Modletice 98, 251 01
Praha - východ, CZ;
(580) 26.3.2014
(111) 209496
(210) 2262-2003
(732) Alpha medical, a.s., Červenej armády 25, 036 01
Martin, SK;
(580) 19.3.2014

(111) 210491
(210) 2630-2003
(732) RENUTO (Overseas) LIMITED, Akropoleos,
59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, flat/Office 102, Nikosia, CY;
(580) 11.3.2014

(111) 211358
(210) 2597-2004
(732) ENGO, s.r.o., Bulharská 7426/35, 917 01 Trnava, SK;
(580) 19.3.2014

(111) 211359
(210) 2598-2004
(732) ENGO, s.r.o., Bulharská 7426/35, 917 01 Trnava, SK;
(580) 19.3.2014

(111) 211450
(210) 3696-2003
(732) LF, LLC a Delaware Limited liability company,
1000 Lowes Boulevard, Mooresville, North Carolina 28117, US;
(580) 13.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

211720
2255-2004
SK-NIC, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK;
28.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

211721
2256-2004
SK-NIC, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK;
28.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

211722
2257-2004
SK-NIC, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK;
28.3.2014

(111) 213132
(210) 184-2005
(732) CV PRODUCTS s.r.o., Bajzova 10, 821 08 Bratislava, SK;
(580) 31.3.2014

(111) 213707
(210) 5255-2005
(732) GE Money Auto, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a,
140 28 Praha, CZ;
(580) 3.4.2014
(111) 215006
(210) 1523-2005
(732) GE Money Auto, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a,
140 28 Praha, CZ;
(580) 3.4.2014

(111) 216265
(210) 1744-2004
(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(580) 24.3.2014
(111)
(210)
(732)
(580)

219866
5127-2007
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

224795
1463-2008
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014
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(111)
(210)
(732)
(580)

225117
1954-2008
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

225118
1955-2008
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

225119
1957-2008
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

225286
1956-2008
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

225383
1958-2008
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

225385
1961-2008
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

225682
2169-2008
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

225683
2170-2008
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

225684
2171-2008
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

227052
1960-2008
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

228267
185-2010
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014
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(111) 228662
(210) 1630-2009
(732) PREFA Bytča - Hrabové.SK, s r.o., Pekárska 11,
917 01 Trnava, SK;
(580) 2.4.2014
(111)
(210)
(732)
(580)

229803
1526-2010
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

229911
1486-2008
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

230084
539-2009
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

231030
647-2011
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

233224
353-2012
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014

(111) 233303
(210) 5593-2011
(732) DIN - TECHNIK spol. s r.o., Pekná cesta 15, 831 52
Bratislava, SK;
(580) 28.3.2014
(111)
(210)
(732)
(580)

233440
354-2012
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014

(111) 233676
(210) 5294-2012
(732) Mário Mišovič - MEDOVÉ ZDRAVIE, Pod Skalami 217/15, 034 01 Ružomberok, SK;
(580) 21.3.2014
(111)
(210)
(732)
(580)

234089
166-2009
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014

(111) 235900
(210) 731-2013
(732) BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17,
821 09 Bratislava, SK;
(580) 28.3.2014
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(111) 235985
(210) 730-2013
(732) BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17,
821 09 Bratislava, SK;
(580) 28.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

236090
79-2013
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

236091
80-2013
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

236099
218-2013
Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
13.3.2014
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Licenčné zmluvy registrované
(111)
(210)
(732)
(791)

174341
233-95
M1, a.s., Oravická 632, 028 01 Trstená, SK;
ORAVA retail, s. r. o., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 10.8.2010
(580) 28.3.2014

(111)
(210)
(732)
(791)

(111)
(210)
(732)
(791)

174341A
233-95A
M1, a.s., Oravická 632, 028 01 Trstená, SK;
ORAVA retail, s. r. o., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 10.8.2010
(580) 28.3.2014

(111)
(210)
(732)
(791)

(111) 178332
(210) 835-93
(732) ORGA - TRADE, a. s., Račianska 188, 831 02
Bratislava, SK;
(791) ORGA-TRADE Network Systems, s.r.o., Račianska 188, 830 04 Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 10.12.2013
(580) 20.3.2014

(111)
(210)
(732)
(791)

(111)
(210)
(732)
(791)

201761
2157-95
M1, a.s., Oravická 632, 028 01 Trstená, SK;
ORAVA retail, s. r. o., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 10.8.2010
(580) 28.3.2014

(111)
(210)
(732)
(791)

201761A
2157-95A
M1, a.s., Oravická 632, 028 01 Trstená, SK;
ORAVA retail, s. r. o., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 10.8.2010
(580) 28.3.2014

(111)
(210)
(732)
(791)

205449
3276-2002
M1, a.s., Oravická 632, 028 01 Trstená, SK;
ORAVA retail, s. r. o., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 10.8.2010
(580) 28.3.2014

208448
419-2003
M1, a.s., Oravická 632, 028 01 Trstená, SK;
ORAVA retail, s. r. o., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 10.8.2010
(580) 27.3.2014
214418
1358-97A
M1, a.s., Oravická 632, 028 01 Trstená, SK;
ORAVA retail, s. r. o., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 10.8.2010
(580) 28.3.2014

215111
2127-2000
M1, a.s., Oravická 632, 028 01 Trstená, SK;
ORAVA retail, s. r. o., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 10.8.2010
(580) 28.3.2014

(111) 235244
(210) 5852-2008
(732) M77 Link S.A., 2 Rue Albert Borschette, L-1246
Luxemburg, LU;
(791) M77 group S.A., 2, Rue Albert Borschette, 1246
Luxembourg, LU;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.6.2009
(580) 3.4.2014

(111) 235244
(210) 5852-2008
(732) M77 Link S.A., 2 Rue Albert Borschette, L-1246
Luxemburg, LU;
(791) M7 Group SA, 2, Rue Albert Borschette, 1246
Luxembourg, LU;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.6.2009
(580) 3.4.2014
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Medzinárodne zapísané ochranné známky
(21) 1092-2013
(220) 11.11.2013
(800) 1 194 657, 13.1.2014

(21) 2243-2013
(220) 12.11.2013
(800) 1 194 196, 12.11.2013

(21) 1434-2013
(220) 18.12.2013
(800) 1 194 755, 18.12.2013

(21) 2387-2013
(220) 2.12.2013
(800) 1 196 48, 2.12.2013

(21) 2114-2013
(220) 25.6.2013
(800) 1 192 610, 12.12.2013

(111) 236882
(220) 5.6.2013
(800) 1 185 976, 24.10.2013

(21) 2126-2013
(220) 7.8.2013
(800) 1 192 618, 19.12.2013

Zastavené konania o prihláškach ochranných známok
(210)
562-2013
617-2013
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Zaniknuté ochranné známky
(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

151209
155653
161671
161964
165707
172053
172156
173068
173069
173198
173961
175191
176501
176504
176506
176532
176535
176542
176546
176556
177306
177307
177968
178264
178507
178508
178581
178596
178606
178792
178851
178891
178892
178911
178941
179029
179030
179147
179187
179946
180409
180410
180992
180993
180994
181947
182375
183592
184050
197040
204568
204835
205193
205194

01.08.2013
01.08.2013
16.08.2013
10.08.2013
31.08.2013
05.08.2013
11.08.2013
27.08.2013
27.08.2013
27.08.2013
17.08.2013
13.08.2013
20.08.2013
20.08.2013
20.08.2013
20.08.2013
20.08.2013
20.08.2013
20.08.2013
20.08.2013
25.08.2013
25.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
18.08.2013
19.08.2013
05.08.2013
06.08.2013
18.08.2013
19.08.2013
10.08.2013
24.08.2013
24.08.2013
16.08.2013
19.08.2013
16.08.2013
10.08.2013
10.08.2013
16.08.2013
23.08.2013
02.08.2013
27.08.2013
05.08.2013
18.08.2013
18.08.2013
18.08.2013
20.08.2013
10.08.2013
16.08.2013
23.08.2013
08.08.2013
08.08.2013
19.08.2013
20.08.2013

205195
205460
205461
205462
205467
205468
205661
205663
205701
206909
206910
207166
207167
207170
207171
207172
207293
207294
207295
207296
207297
207298
207299
207300
207301
207302
207303
207304
207305
207306
207307
207308
207518
207519
207667
207669
207671
207672
207779
207783
207784
207785
207786
207789
207792
207797
207798
207800
207801
207803
207805
207806
207946
207949

22.08.2013
05.08.2013
06.08.2013
07.08.2013
13.08.2013
22.08.2013
27.11.2012
27.11.2012
20.08.2013
24.03.2013
24.03.2013
01.08.2013
01.08.2013
01.08.2013
01.08.2013
01.08.2013
01.08.2013
01.08.2013
01.08.2013
01.08.2013
01.08.2013
01.08.2013
01.08.2013
01.08.2013
01.08.2013
04.08.2013
04.08.2013
04.08.2013
04.08.2013
04.08.2013
04.08.2013
04.08.2013
04.08.2013
04.08.2013
04.08.2013
04.08.2013
05.08.2013
05.08.2013
05.08.2013
15.08.2013
15.08.2013
15.08.2013
15.08.2013
15.08.2013
15.08.2013
25.08.2013
25.08.2013
25.08.2013
25.08.2013
26.08.2013
27.08.2013
27.08.2013
11.08.2013
11.08.2013

207950
207951
207953
207954
208036
208037
208038
208039
208040
208041
208042
208043
208044
208045
208046
208047
208049
208050
208051
208055
208058
208059
208060
208061
208066
208067
208068
208069
208070
208071
208072
208073
208075
208078
208079
208080
208081
208138
208139
208140
208147
208148
208154
208155
208160
208161
208162
208169
208170
208171
208212
208214
208215
208217

11.08.2013
11.08.2013
14.08.2013
14.08.2013
06.08.2013
06.08.2013
06.08.2013
06.08.2013
06.08.2003
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
14.08.2013
14.08.2013
19.08.2013
20.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
26.08.2013
27.08.2013
27.08.2013
27.08.2013
27.08.2013
28.08.2013
28.08.2013
28.08.2013
28.08.2013
28.08.2013
28.08.2013
28.08.2013
28.08.2013
06.08.2013
06.08.2013
06.08.2013
13.08.2013
14.08.2013
21.08.2013
22.08.2013
28.08.2013
28.08.2013
28.08.2013
28.08.2013
28.08.2013
28.08.2013
06.08.2013
07.08.2013
07.08.2013
08.08.2013

208218
208222
208334
208342
208344
208618
208620
208621
208622
208624
208746
208752
208753
208754
208755
208760
208762
208763
208963
209015
209016
209017
209018
209019
209020
209021
209260
209317
209318
209480
209481
209484
209485
209487
209490
209491
209673
209866
210044
210079
210264
210488
210489
210691
210692
211158
212502
213875
214732
221586
222788
223376
235119

08.08.2013
08.08.2013
08.08.2013
19.08.2013
28.08.2013
19.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
22.08.2013
05.08.2013
11.08.2013
18.08.2013
18.08.2013
18.08.2013
20.08.2013
21.08.2013
26.08.2013
20.08.2013
08.08.2013
11.08.2013
11.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
14.08.2013
20.08.2013
18.08.2013
11.08.2013
12.08.2013
04.08.2013
04.08.2013
04.08.2013
04.08.2013
04.08.2013
04.08.2013
04.08.2003
11.08.2013
20.08.2013
07.08.2013
06.08.2013
04.08.2013
11.08.2013
28.08.2013
13.08.2013
20.08.2013
21.08.2013
04.08.2013
25.08.2013
25.08.2013
25.02.2014
22.08.2013
18.08.2013
14.03.2014
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Ochranné známky vyhlásené za neplatné
(111)
(210)
(220)
(580)

214441
6267-2005
23.11.2005
7.4.2014

Ochranné známky zrušené a vyhlásené za neplatné pre určité tovary a služby
(111)
(210)
(220)
(580)
7 (511)
(511)

172547
15-93
15.1.1993
6.5.2011
5, 42
5 - Výrobky farmaceutického priemyslu.
42 - Ubytovacie a stravovacie služby pre zákazníkov.

(111)
(210)
(220)
(580)
7 (511)
(511)

172689
16-93
15.1.1993
6.5.2011
5, 42
5 - Výrobky farmaceutického priemyslu.
42 - Ubytovacie a stravovacie služby pre zákazníkov.

Zmeny v zozname tovarov a služieb
(111)
(210)
8 (511)
(511)

209418
169-2004
8
8 - Ručné nástroje a náradie; prístroje s ručným
pohonom zaradené v tejto triede; nože; nožiarsky
tovar, jedálenské príbory; holiace strojčeky, britvy.
(580) 24.3.2014

Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
(210) 5666-2013
(511) 3 - Kozmetika a voňavky, a to pleťová voda a lotiony, krém na tvár, čistiaci krém, maskara, očné
tiene, ceruzky a linky na oči a obočie, rúže, mejkapový podklad, púder na tvár, kozmetické rúže
na tvár a tvárenky, spreje na pokožku; prípravky
na odstraňovanie mejkapu; neliečivé prípravky na
starostlivosť o pleť, a to krémy, lotiony, gély, toniká, čistiace prípravky, pílingové prípravky, masky
a píling; parfum; voňavkárske výrobky, a to kolínske vody a vody po holení; bežné lotiony, a to
lotiony po holení, lotiony na tvár, parfumované
telové lotiony, čistiace lotiony a lotiony na zvlh-

čovanie pokožky; lotiony na pokožku; výživné
krémy, a to výživné telové krémy, krémy zvlhčujúce pokožku a krémy proti starnutiu; maskary;
ceruzky a linky na oči; rúže; podklad pod mejkap; čistiace krémy; pevné púdre pre pudrenky;
neliečivé prípravky na opaľovanie; neliečivé krémy na pokožku na použitie pri masáži; prípravky
na starostlivosť o nechty; prípravky na starostlivosť o vlasy a na úpravu vlasov, a to šampóny,
kondicionéry, spreje na konečnú úpravu a gély;
mydlá na pokožku; telové čistiace prípravky; prípravky na bielenie zubov, a to zubné pasty.
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