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

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

BY
BZ

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

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

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

DE
DJ
DK
DM
DO
DZ

Nemecko
Džibutsko
Dánsko
Dominika
Dominikánska republika
Alžírsko

BR
BS
BT
BV
BW
BX

EA

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

Fínsko
Fidži
Falklandy
Faerské ostrovy
Francúzsko

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

Hongkong
Honduras
Chorvátsko
Haiti
Maďarsko

CH Švajčiarsko
IB

ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT

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

JE
JM
JO
JP

Jersey
Jamajka
Jordánsko
Japonsko

KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP

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

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

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

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

NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ

Namíbia
Niger
Nigéria
Nikaragua
Holandsko
Nórsko
Nepál
Nauru
Nový Zéland

OA Africká organizácia
duševného vlastníctva
(OAPI)
OM Omán

PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY

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

UA
UG
US
UY
UZ

Ukrajina
Uganda
Spojené štáty, USA
Uruguaj
Uzbekistan

QA Katar
OZ Úrad Spoločenstva pre
odrody rastlín (CPVO)

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

RO
RS
RU
RW

WO Svetová organizácia
duševného vlastníctva
(WIPO)
WS Samoa

Rumunsko
Srbsko
Ruská federácia
Rwanda

SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH

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

XN Nordický patentový
inštitút (NPI)
YE

Jemen

ZA Južná Afrika
ZM Zambia
ZW Zimbabwe

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

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

ČASŤ
PATENTY

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2014 - SK (patenty)

7

Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov
(Štandard WIPO ST. 16)
A3

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

B6

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

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

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

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

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

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

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

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

FG4A
MA4A
MA4F
MC4A
MC4F
MG4A
MG4F
MK4A
MK4F

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

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

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

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

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

TA4F
TB4F
TC4F
TD4F
TE4F
TF4F
TG4F
TH4F
TK4F

Doplnenie pôvodcu (-ov)
Opravy mien
Zmeny mien
Opravy adries
Zmeny adries
Opravy dátumov
Opravy zatriedenia podľa MPT
Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR
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BA9A
(21)
48-2012
71-2012
78-2012
85-2012
88-2012
89-2012
90-2012
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Zverejnené patentové prihlášky
(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

B64C 3/00
E04B 2/00
G01Q 30/00
C08B 37/00
F01C 1/00
C12N 1/00
A61K 9/00

91-2012
93-2012
5031-2012
50018-2012
50034-2012
50037-2012
50040-2012

C21D 8/00
B01D 35/00
C08F 216/00
G06K 19/00
C06B 29/00
E02B 3/00
E02D 1/00

50045-2012
50046-2012
50048-2012
50051-2012
50053-2012
50055-2012
50011-2013

B60C 11/00
B60C 11/00
E21B 7/00
E04B 1/00
G06K 19/00
F01C 21/00
B25J 13/00

50015-2013
50028-2013
50037-2013
50038-2013
50001-2014

A23C 21/00
G06F 3/00
B25J 13/00
B25J 13/00
E04B 1/00

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

A23C 21/00
50015-2013
30.11.2012
NIKA, spol. s r.o., Bratislava, SK;
Keresteš Ján, Ing., CSc., Považská Bystrica, SK;
Keresteš Ján, Ing., Považská Bystrica, SK;
(74) Fajnor IP, s. r. o., Bratislava, SK;
(54) Mliečny termizovaný výrobok s chuťou žinčice so zlepšenými nutričnými hodnotami a spôsob jeho výroby
(57) Mliečny termizovaný výrobok s chuťou žinčice
obsahuje 70 až 90 % hmotn. žinčice, 2 až 25 %
hmotn. ovocnej alebo zeleninovej zložky; 3 až
8 % hmotn. cukru; 0,1 až 0,3 % hmotn. ovsených
vločiek; a 0,02 až 0,07 % hmotn. mliekarenských
kultúr obsahujúcich baktérie rodu Enterococcus.
Výhodne má žinčica častice menšie ako 10 μ
a pozostáva z 10,5 až 12,5 % hmotn. sušenej srvátky, 2,5 až 3,3 % hmotn. sušeného kravského
plnotučného mlieka, 5,5 až 6,0 % hmotn. smotany, 2,5 až 3,3 % hmotn. sudovaného ovčieho syra, 0,018 až 0,02 % hmotn. mliečnej zmesovej
kultúry a zvyšok do 100 % hmotn. je tvorený pitnou vodou.

(51) A61K 9/00, A61D 7/00, A61P 15/00,
C12N 1/00, C12R 1/00
(21) 90-2012
(22) 7.11.2012
(71) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach, Košice, SK;
(72) Styková Eva, MVDr., PhD., Košice, SK; Valocký Igor, Prof. MVDr., PhD., Košice, SK; Guba
Peter, MVDr., Košice, SK;
(54) Depotný prípravok na rekolonizáciu mikroflóry pohlavného aparátu
(57) Depotný prípravok na rekolonizáciu mikroflóry
pohlavného aparátu, ktorý postupne uvoľňuje aktívny, prirodzene stabilizovaný kmeň Lactobacillus spp. CCM 7697, prispôsobený na intravaginálnu alebo intrauterinnú aplikáciu, aplikuje sa
individuálne v kompaktnej forme alebo ako stabilizovaná suspenzia.

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

B01D 35/00
93-2012
28.11.2012
Majdan Radoslav, Ing., PhD., Nitra, SK;
Majdan Radoslav, Ing., PhD., Nitra, SK; Tkáč
Zdenko, prof. Ing., PhD., Nitra, SK; Kosiba Ján,
Ing., PhD., Nitra, SK; Tulík Juraj, Ing., Nitra, SK;
Kunkel Fedor, Oponice, SK;
(54) Spôsob filtrácie univerzálnych prevodových
a hydraulických kvapalín traktora prostredníctvom vonkajšieho hydraulického okruhu
(57) Jednou z možností ako ovplyvniť hospodárne
využívanie energie je použitie uvedených kovových výsuvných lopatkových kolies. Charakteristickým znakom uvedeného zariadenia je však to,
že sa nemusia z traktora demontovať pri prejazde
po spevnených cestách a cestných komunikáciách a dajú sa sklopiť do prepravnej polohy
krátkou jazdou vzad. K vysúvaniu lopatiek (5)
dochádza iba vtedy, ak traktor preklzuje a pri
preklzávaní sa hnacie pneumatiky zahĺbia o hodnotu rozdielu polomeru hnacej pneumatiky a zasunutého lopatkového kolesa. Z vonkajšej strany
nosnej rúry (1) je privarený unášací kotúč (6), na
ktorom sú pomocou čapov (10) otočne pripevnené lopatky (5). Na ovládacom kotúči (7) sa nachádzajú otvory (9) pre zaisťovacie skrutky na
fixovanie lopatiek (5) v sklopenej, resp. vysunutej polohe v prípade vyvíjania ťahovej sily pri
cúvaní. Dosiahnuté výsledky doterajších meraní
poukazujú na skutočnosť, že ak je pri vyvíjaní
ťahovej sily použité výsuvné lopatkové koleso,
zvyšuje sa pojazdová rýchlosť a maximálna ťahová sila traktora.
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B25J 13/00, G05B 17/00, B25J 17/00
50037-2013
15.11.2012
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Prešov,
SK;
(72) Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Piteľ
Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Mižáková Jana,
PaedDr., PhD., Prešov, SK; Hošovský Alexander,
Ing., PhD., Prešov, SK;
(54) Aktuátor s paralelne zapojenými umelými svalmi - I.
(57) Aktuátor s paralelne zapojenými umelými svalmi
– I. je tvorený základovou doskou (1) s pevne
pripojenými dvoma stĺpikmi (2), ku ktorým sú
pevne pripojené ložiskové puzdrá (11). Cez ne je
vsunutý hriadeľ (3), pevne spojený s hnacou
kladkou (10). Umelé svaly (6), (16), (26), (36) sú
jedným koncom prichytené k zadným držiakom
(7), opačné konce sú v dvojici umelých svalov
(6), (16) navzájom prepojené ohybným pásom (18),
navlečeným na kladku (14), a v dvojici umelých
svalov (26), (36) navzájom prepojené ohybným
pásom (28), navlečeným na kladku (24). Kladky
(14) a (24) sú nasunuté do príslušných kovaní (5)
a (25) kladiek a do nich je nasunutý príslušný
hriadeľ (17), (27) kladky. Kovania (5) a (25) sú
spojené ohybným pásom (4), navlečeným na hnaciu kladku (10), a takto súčasne pripojené na hriadeľ (3), na ktorý je pevne nasunutý náboj ramena
(12) aktuátora, spojený s ramenom (8) a to je
spojené so záťažou (9).

(10) a (11). Tie sú navlečené na príslušné kladky
(5) a (25), ktoré sú nasunuté na hriadele (7) kladiek, umiestnené v zadných držiakoch (18) spojených so stĺpikmi (2). Opačné konce umelých
svalov (16) a (26) sú spojené hnacím ohybným
pásom (13), navlečeným na hnaciu kladku (15)
pevne spojenú s hnacím hriadeľom (21), na ktorý
je pevne nasunutý náboj ramena (12) aktuátora,
spojený s ramenom (8) a to je spojené so záťažou
(9).

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

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

B25J 13/00, G05B 17/00, B25J 17/00
50038-2013
15.11.2012
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Prešov,
SK;
(72) Piteľ Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Mižáková Jana,
PaedDr., PhD., Prešov, SK; Vagaská Alena, PaedDr., PhD., Prešov, SK;
(54) Aktuátor so sériovo spojenými svalmi - I.
(57) Aktuátor so sériovo spojenými umelými svalmi – I.
je tvorený základovou doskou (1) s pevne pripojenými dvoma stĺpikmi (2), ku ktorým sú pevne
pripojené ložiskové puzdrá (3). Cez ne je vsunutý
hnací hriadeľ (21), pevne spojený s hnacou kladkou (15). Umelé svaly (6) a (36) sú jedným koncom prichytené k predným držiakom (4) prostredníctvom príchytiek (14) a súčasne opačné
konce umelých svalov (6) a (36) sú pripojené
k umelým svalom (16) a (26) ohybnými pásmi

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

B25J 13/00, B25J 17/00
50011-2013
20.9.2012
Technická univerzita v Košiciach, FVT, KMIK,
Prešov, SK;
(72) Piteľ Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Balara
Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Tóthová Mária, Ing., Vranov nad Topľou, SK;
(54) Aktuátor s umelými svalmi - VI.
(57) Aktuátor s umelými svalmi – VI. je tvorený základovou doskou (1) s pevne pripojenými dvoma
stĺpikmi (2), ku ktorým sú pevne pripojené ložiskové puzdrá (11). Cez ne je vsunutý hriadeľ (3)
pevne spojený s excentrickými kladkami (4) a (14),
na ktorých sú navlečené ohybné pásy (5) a (15).
Ich konce sú spojené s príslušnými umelými
svalmi (6) a (16), pričom tieto ohybné pásy (5)
a (15) sú opačnými koncami pripevnené k príslušným excentrickým kladkám (4) a (14) pomocou upevňovacích spôn (17) a (18). Opačné konce umelých svalov (6) a (16) sú pevne pripojené
k zadným držiakom (7). Na hriadeľ (3) je pevne
nasunutý náboj ramena (12), ktorý je spojený
s ramenom (8) a to je spojené so záťažou (9).

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

B60C 11/00
50045-2012
25.9.2012
Continental Matador Rubber, s. r. o., Púchov, SK;
Hajdúch Jaroslav, Ing., Bytča, SK; Rypák Martin,
Ing., Púchov, SK;
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
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rez. Lamela je vytvorená kombináciou hlavnej
3D lamelovej časti a minimálne jednej vedľajšej
lamelovej časti, pričom vedľajšia lamelová časť
križuje hlavnú 3D lamelovú časť a je usporiadaná
kolmo (prípadne pod uhlom vyplývajúcim z požadovaných vlastností) na hlavnú 3D lamelovú
časť, kde hlavná 3D lamelová časť je vytvorená
ako vytiahnutie periodicky sa opakujúceho tvaru
do vzdialenosti rovnej dĺžke intervalu 0C, ktorý
je vytvorený súčtom intervalov 0A, AB a BC,
pričom vytiahnutie periodicky sa opakujúceho
prvku je usporiadané v radoch L1, L2 v radiálnom smere, kde na intervale AB je tvar prerušený a nahradený rovnakou periodicky sa opakujúcou funkciou posunutou o polovicu periódy a na
intervale BC opäť nadobúda pôvodný tvar, a kde
striedavo s jednotlivými radmi L1, L2 sú vytvorené ploché časti P1, P2, P3, ktoré obsahujú kolmo (prípadne pod uhlom vyplývajúcim z požadovaných vlastností) usporiadanú vedľajšiu lamelovú časť, pričom plocha ohraničujúca veľkosť a tvar výstupkov, odsadená od centrálnej
roviny, má tvar výslednej krivky ohybu votknutého nosníka pri pohľade v axiálnom smere a pri
pohľade v radiálnom smere má tvar zložený z kriviek vybraných zo skupiny: oblúk, priamka, parabola, hyperbola a/alebo vytvára obrazec funkcie sin, cik-cak, cik-cak so zrezanými hrotmi.

(54) Behúň plášťa a lamela na upevnenie do vulkanizačnej formy na vytvorenie lamelového
zárezu v bloku behúňa plášťa
(57) Lamelový zárez v dezénovom bloku behúňa plášťa obsahuje v oboch protiľahlých plochách tri
(0A, AB BC) radiálne usporiadané axiálne rady
výstupkov striedavo usporiadaných s vybraniami
v axiálnom aj radiálnom smere, do ktorých pasujú výstupky protiľahlej plochy zárezu, pričom
každý výstupok prvého radu obsahuje dve šikmé
bočné plochy, šikmú spodnú plochu a čelnú plochu, ktorá je rovnobežná s osovou plochou, každý výstupok druhého radu obsahuje dve šikmé
bočné plochy, hornú a dolnú šikmú plochu (11,
12) a skosenú čelnú plochu (15, 16), každý výstupok tretieho radu obsahuje dve bočné šikmé
plochy, hornú šikmú plochu a skosenú čelnú plochu, pričom rovina preložená čelnými plochami
výstupkov druhého a tretieho radu a spodnou
hranou čelnej plochy prvého radu výstupkov tvorí písmeno V, pričom táto rovina preložená čelnou rovinou výstupkov pravej strany bloku vytvára ľavú časť písmena V a rovina preložená
čelnou rovinou výstupkov ľavej strany bloku vytvára pravú časť písmena V, pričom tvar písmena
V je tvar vytvorený dvomi krivkami priebehu
ohybu votknutého nosníka.

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

B60C 11/00
50046-2012
25.9.2012
Continental Matador Rubber, s. r. o., Púchov, SK;
Hajdúch Jaroslav, Ing., Bytča, SK; Rypák Martin, Ing., Púchov, SK;
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(54) Behúň plášťa a lamela na upevnenie do vulkanizačnej formy na vytvorenie lamelového
zárezu v bloku behúňa plášťa
(57) Lamelový zárez behúňa plášťa pozostáva z hlavného lamelového zárezu a kolmo (prípadne pod
uhlom vyplývajúcim z požadovaných vlastností)
usporiadaného vedľajšieho lamelového zárezu,
kde hlavný lamelový zárez obsahuje v oboch
protiľahlých plochách minimálne jeden rad 3D
výstupkov striedavo usporiadaných s vybraniami
v radiálnom smere (0A, AB BC), do ktorých pasujú výstupky protiľahlej plochy zárezu, a minimálne jednu plochú časť, ktorú kolmo pretína
minimálne jeden uvedený vedľajší lamelový zá-
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(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(54)
(57)

B64C 3/00
48-2012
28.6.2012
Kaliský Alexander, Ing., Liptovský Mikuláš, SK;
Kaliský Alexander, Ing., Liptovský Mikuláš, SK;
Multiprúdové krídlo
Vynález sa týka multiprúdového krídla, kde tlak
pod krídlom sa zvyšuje indukčným prúdením
a centralizovaním prúdenia. Nízky výkon merného vztlaku pri kolmom štarte je daný zníženým
výtokom do zvýšeného tlaku a extrémne nízkou
hmotnosťou beznosníkového krídla.
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(51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(74)
(54)
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C06B 29/00, F42B 3/00, F42D 3/00
50034-2012
4.9.2012
P.399097
4.5.2012
PL
CEBAR-DG Sp. z o. o., Varšava, PL;
Zrobok Rostyslav, Ľvov, UA;
Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;
Spôsob odpájania monolitu od skalného masívu s rôznou štruktúrou a rozdeľovania monolitu na sekcie a bloky, najmä v seizmicky citlivých oblastiach, ako aj rozdeľovania betónových blokov a zariadenie na vytváranie plynu
na použitie tohto spôsobu
(57) Predmetom vynálezu je spôsob oddeľovania monolitu od skalného masívu rôznorodej konzistencie a rozdeľovania monolitov na sekcie a bloky,
najmä v seizmicky citlivých oblastiach, a taktiež
štiepenia betónových blokov, spočívajúci v tom,
že v závislosti od dĺžky a objemu oddeľovaného
monolitu (1) od skalného masívu (2) alebo betónového bloku (1) sa v nich vŕtajú odstrelové otvory (3) s rovnakým priemerom d = 25 – 75 mm,
s rovnakou vzdialenosťou medzi nimi c = 10 –
25 cm, s rovnakou vzdialenosťou e = 10 – 15cm
krajných otvorov (4) od hrán (5 a 6) hlavného
masívu (2) a s rovnakou vzdialenosťou k = 10 –
20 cm od spodnej roviny (7) oddeľovaného monolitu (1). Následne v závislosti od priemeru (d)
otvorov (3) a ich množstva sa volí také isté množstvo identických plynotvorných zariadení (8),
ktoré majú výhodne polyetylénové korpusy prispôsobené priemeru a výške týchto otvorov a sú
vybavené iniciujúcim prístrojom (11) vybaveným
pyrotechnickým zapaľovačom (16) s elektrickými vodičmi (17), ktorý je obklopený dvojzložkovou zmesou (12) obsahujúcou 88 – 105 hmotnostných dielov chlorečnanu sodného (NaClO3)
a 0,8 – 1,5 hmotnostných dielov oxidu železa, ktorý plní úlohu katalyzátora horenia. Ďalej sa do
tejto zmesi známym spôsobom vstrekuje 7,8 – 13,5
hmotnostných dielov motorovej nafty pre vznetové motory (19) a takto pripravené a tesne uzatvorené plynotvorné zariadenia (8’) sa umiestňujú v závislosti od výšky (H) odstrelových otvorov
(3) v aspoň jednom rade na ich dnách tak, aby ich
elektrické vodiče (17) vyčnievali nad povrch oddeľovaného monolitu. Ďalej sa vykonávajú ďalšie známe činnosti súvisiace s utesňovaním týchto otvorov hlinou, pieskom alebo ich zmesou a so
vzplanutím tejto trojzložkovej zmesi iniciovaným
iniciujúcimi prístrojmi (11) uvoľňujúcej teplo a plyn
pod tlakom predstavujúcim 95 – 105 MPa, ktorý
spôsobuje oddelenie monolitu (1) od skalného
alebo lavínového masívu (2) alebo rozštiepenie
betónového bloku (1).

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

C08B 37/00, A61K 31/00, C12P 19/00
85-2012
26.10.2012
Matznerová Matilda, Lubina, SK;
Matznerová Matilda, Lubina, SK;
Spôsob získavania vysokočistého ß-1,3/1,6-D-glukánu
(57) Spôsob spočíva v dezintegrácii a rozvlákňovaní
hlivy ustricovej spojenej s extrakciou vo vodnom
prostredí s obsahom 0,10 až 0,60 % hmotn. aspoň jedného činidla spomedzi hydroxidov, uhličitanov a hydrouhličitanov alkalických kovov,
oxalanu amónneho a fortifikujúcej prímesi, pri
pH = 7,9 až 8,2, nasleduje extrakcia vodným roztokom hydroxidu sodného a/alebo draselného
a po premytí a odstránení vodorozpustných komponentov sa suspenzia premyje zriedeným kyslým vodným roztokom na pH 4,8 až 5,2. Následne sa produkt bieli počas 3 až 26 h pôsobením
vodných roztokov najmenej dvoch bieliacich činidiel. Získaný ß-D-glukán sa premyje vodou,
okyslenou kyselinou octovou a/alebo kyselinou
peroxyoctovou a nakoniec destilovanou vodou,
a suší pri teplote pod 65 °C. Ďalej sa upravuje
domieľaním, mikronizáciou a gélovatením.

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

C08F 216/00
5031-2012
12.11.2012
Ústav zoológie SAV, Bratislava, SK;
Florián Štefan, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK;
Čambal Marek, MUDr., PhD., Bratislava, SK;
Kozánek Milan, RNDr., CSc., Bratislava, SK;
Takáč Peter, RNDr., CSc., Dunajská Lužná, SK;
(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(54) Adhezívum na báze kopolyméru poly(vinylalkohol-vinylacetátu)
(57) Opisuje sa vodorozpustné, zdravotne neškodné
adhezívum na báze kopolyméru polyvinylalkoholvinylacetátu s obsahom vinylalkoholu 70 až
90 % mol., pričom tento kopolymér tvorí 65 až
100 % sušiny adhezíva. Ďalšími jeho zložkami sú
zahusťovadlá a/alebo zmäkčovadlá. Používa sa vo
forme vodného roztoku s viskozitou 5 až 60 Pa.s.

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

C12N 1/00
89-2012
7.11.2012
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach, Košice, SK;
(72) Styková Eva, MVDr., PhD., Košice, SK; Valocký Igor, Prof. MVDr., PhD., Košice, SK; Guba
Peter, MVDr., Košice, SK;
(54) Mikroorganizmus izolovaný z vagíny zdravej
kravy a kultúra mikroorganizmu získaná kultiváciou tohto mikroorganizmu
(57) Nový priemyselný kmeň mikroorganizmu Lactobacillus spp. CCM 7697, izolovaný z vagíny zdravej kravy a kultúra mikroorganizmu získaná kultiváciou tohto mikroorganizmu s prospešnými vlastnosťami pre mikroenviroment pohlavného aparátu. Účelom riešenia je získanie mikroorganizmu využiteľného na priamu aplikáciu do vagíny
alebo do postihnutej maternice, na harmonizáciu
mikrobiocenóz, ako súčasti farmaceutických prí-
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pravkov na rekolonizáciu pohlavného aparátu, pri
výrobe mliekarenských výrobkov, ako ich funkčná súčasť, do zmesných mliekarenských, potravinárskych a krmivárskych kultúr. Kultúra mikroorganizmu je využiteľná na aplikáciu v čerstvom stave, ale slúži najmä na priemyselnú výrobu preventívnych a terapeutických prípravkov
z lyofilizovanej kultúry.

C21D 8/00
91-2012
15.11.2012
Ústav materiálového výskumu SAV, Košice, SK;
Kováč František, RNDr., CSc., Košice, SK; Petryshynets Ivan, Mgr., PhD., Košice, SK;
(54) Zrnovo orientovaná elektrotechnická oceľ mikrolegovaná vanádom a spôsob jej výroby
(57) Riešenie sa týka novej chemickej koncepcie zrnovo orientovanej elektrotechnickej ocele s inhibítormi rastu zŕn na báze nanočastíc VC. Oceľ
podľa vynálezu umožňuje využitie nanočastíc
VC ako inhibítorov rastu zŕn pri tvorbe Gossovej
kryštalografickej textúry. Postup je zameraný na
finálne rekryštalizačné žíhanie zrnovo orientovaných elektrotechnických ocelí. Rekryštalizačné
žíhanie pozostáva z krátkodobej etapy kontinuálneho žíhanie zameraného na vypestovanie finálnej hrubozrnnej mikroštruktúry s Gossovou prednostnou kryštalografickou orientáciou po celej
hrúbke plechu. Druhá etapa rekryštalizačného žíhania prebieha v podmienkach poklopového žíhania zameraného na rozpustenie a rafináciu systému sekundárnych nanočastíc VC. Použitie tohto systému častíc umožňuje efektívne kontrolovať jeho distribučné parametre výškou zvinovacej teploty po valcovaní za tepla a po sekundárnej rekryštalizácii teplota a čas rafinácie inhibítorov VC sú nižšie v porovnaní s klasickými inhibítormi typu MnS, A1N. Takýto postup umožní
vyrobiť zrnovo orientovanú oceľ s porovnateľnými elektromagnetickými vlastnosťami avšak
pri podstatných energetických a časových úsporách v porovnaní s konvenčným postupom rekryštalizačného žíhania na báze inhibítorov MnS,
A1N.

(3) sa nachádzajú minimálne dve vzájomne rovnobežné línie sieťovacích zvarov (8), pričom sa
medzi susednými sieťovacími zvarmi (8) zakaždým nachádza oblasť záhybov (4), vytvorená
z dvoch otvorených záhybov (12, 14) uložených
jeden nad druhým, kde každý zo záhybov (12,
14) je vyprofilovaný výrobcom a taktiež je prvkom iného pásu (1) nopovej fólie (2) a ich vyprofilovanie vzájomne zodpovedá tvoriac pozdĺžnu
priamkovú západku (10), vnútri ktorej sa po celej
jej dĺžke nachádza obojstranná lepiaca páska (5).
Lepiaca páska (5) má jednu stranu výhodne výrobcom pripevnenú na vonkajšiu stranu (13) dolného záhybu (14) alebo vnútornú stranu (11)
horného záhybu (12) a druhá strana a boky (17)
tvoria zvulkanizovaný spoj (9) s príslušnou vnútornou stranou (11) horného záhybu (12) alebo
s vonkajšou stranou (13) dolného záhybu (14).
Sieťovacie zvary (8) spolu s príslušnými oblasťami záhybov (4) sa nachádzajú v strede (15) oblasti preplátovania (3) a ostatné výčnelky (6)
predstavujúce mechanické zámky (7) sa nachádzajú na vonkajších stranách (16) oblasti preplátovania (3). Mechanické zámky (7) sú vyhotovené v podobe mechanických bodových zámkov
(7’) a okraje línií sieťovacích zvarov (8) sa nachádzajú v priamom susedstve oblasti záhybov
(4) a mechanických zámkov (7).

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

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

E02B 3/00
50037-2012
6.9.2012
P.398866
18.4.2012
PL
GRILTEX POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Suchy Las, PL;
Puchyła Roman, Poznaň, PL;
Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
Veľkoplošný lisovaný hydroizolačný povlak
Predmetom vynálezu je veľkoplošný lisovaný
hydroizolačný povlak špeciálnej konštrukcie. Je
vyrobený z pásov (1) nopovej fólie (2) uložených
preplátovaním. Oblasť preplátovania (3) je spoločnou časťou dvoch vzájomne susediacich pásov (1), pričom v oblasti preplátovania (3) sa nachádza oblasť záhybov (4), lepiaca páska (5)
a výčnelky (6) predstavujúce mechanické zámky
(7) v podobe západky. V oblasti preplátovania
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(51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(74)
(54)

E02D 1/00, E21B 49/00, G01N 33/00
50040-2012
7.9.2012
P.399249
21.5.2012
PL
Firma "APROFI" Aleksander Siry, Debica, PL;
Siry Aleksander, Debica, PL;
Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;
Vŕtacie a meracie zariadenie na vŕtanie otvorov v pôde a spôsob prieskumu a zaznamenávania parametrov pôdy v tomto otvore pomocou tohto zariadenia
(57) Vŕtacie a meracie zariadenie na vŕtanie otvorov
v pôde pod betónové pilóty a meranie geotechnických parametrov v pôde tohto otvoru podľa
vynálezu pozostáva z vŕtacej a meracej hlavy (1),
ktorej puzdrová spojka (15) je pevne spojená so
spodnou puzdrovou spojkou (30) predlžujúcej ju
puzdrovej žrde (2) a jej horná spojka (37) je pevne spojená so spojkou (36) poháňajúcej a napájajúcej hlavy (3), pričom vŕtaciu a meraciu hlavu (1) predstavuje puzdrový závitový vrták (4)
s vnútorným rebrovaním (7), osadená medzi ním
krycia rúra (8) s rúrou (9) umiestnenou v jej
vnútri privádzajúcou betón a obojsmerný hydraulický servopohon (10), ktorého piestnica (11)
spolu s jeho prednou kužeľovou koncovkou (12)
plnia funkcie pôdnej sondy (13), pričom dolný
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koniec krycej rúry (8) je zakrytý vekom (14)
s otvorom pre pohyblivú piestnicu (11), ku ktorej
a k spodnému čelu tohto vrtáka je pripevnená súprava rezných nožov (17), zatiaľ čo vnútri hornej
časti puzdrového závitového vrtáka (4) v komore
(18) vytvorenej medzi ním a touto rúrou sú pripevnené dve montážne súpravy (19 a 20) spojené
s touto rúrou, v ktorých je primerane pripevnený tenzometrický snímač (21) pozdĺžneho trenia
a tenzometrický snímač (22) priečneho trenia.

(51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)
(57)

E04B 1/00
50001-2014
30.5.2012
P-395172
8.6.2011
PL
Dyczkowski Antoni, Myslenice, PL;
Dyczkowski Antoni, Myslenice, PL;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
PCT/PL2012/000028
WO 2012/169912
Stavebný izolačný modul
Stavebný izolačný modul, umiestnený medzi stropom budovy a konzolovým prvkom, predovšetkým balkónom, ktorý zahŕňa izolačné teleso, integrované výstužné prúty prechádzajúce cez izolačné teleso a redukčný prvok. Redukčný prvok
(1) má tvar kovovej platne (2), umiestnenej v priereze/siluete izolačného telesa (3) medzi hornými
kovovými výstužnými prútmi (4) a dolnými (5)
kovovými výstužnými prútmi, pričom zvislé okraje kovovej platne (2) sú situované na bočných
plochách bočných stien (6) izolačného telesa (3)
a kovová platňa (2) je neoddeliteľne spojená s
výstužnými prútmi (5) a (6).

(51) E04B 1/00, E04H 9/00, E04G 11/00,
E01H 4/00, E04H 3/00
(21) 50051-2012
(22) 5.11.2012
(71) YURYA/ROS, spol. s r. o., Banská Bystrica, SK;
(72) Bartko Juraj, Mgr. art., Banská Bystrica, SK;
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(54) Stavba zo snehu a/alebo ľadu a spôsob jej realizácie
(57) Stavba zo snehu a/alebo ľadu obsahuje aspoň
z jeden objekt (1) a jeho vstup (3), kde v prípade
dvoch a viac objektov (1) sú tieto objekty (1)
prepojené prechodmi (2), v najvyššom bode každého objektu (1) je vybudovaný vetrací otvor (4)
na regulovaný odvod ohriateho vzduchu z objektu (1), pričom steny, strop, nosné prvky objektu (1), vstupy (3) a prechody (2) sú vybudované zo snehu zalievaného a hutneného vodou
a/alebo z ľadovej drviny, podchladené prirodzeným mrazom alebo technickým, či chemickým
prípravkami, pričom v stenách, strope, nosných
prvkoch, vstupe (3), prechode (2) môže byť osadená elektroinštalácia a upevňovacie prvky na
montáž svietidiel, monitorov, ozvučovacej techniky, vizuálnej techniky a tiež regálov, políc
a pod., potom po stuhnutí celej stavby sa odstráni
forma a tým vznikne vnútorný priestor stavby.
Spôsob realizácie stavby zo snehu a/alebo ľadu je
charakterizovaný tým, že sa vytvorí forma objektu (1), vstupu (3) a prechodu (2), ktorá je pevná a/alebo nafukovacia, na takto pripravenú formu sa namontuje elektroinštalácia a upevňovacie
prvky na montáž svietidiel, monitorov, ozvučovacej techniky, vizuálnej techniky a tiež regálov,
políc a pod. a prípravok na vytvorenie vetracieho
otvoru 4 v objekte, potom sa nanesie vrstva snehu zalievaného a hutneného vodou a/alebo ľadovej drviny a následne je to podchladené prirodzeným alebo technickým, či chemickým spôsobom.

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

E04B 2/00, E04F 13/00
71-2012
21.9.2012
Slabey Ladislav, Ing. arch., Bratislava, SK;
Slabey Ladislav, Ing. arch., Bratislava, SK;
Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
Sklopný panelový systém
Sklopný panelový systém podľa vynálezu je charakteristický tým, že panel (1), ktorý je na jednej
strane otočne spojený so stropom, prostredníctvom aspoň jedného pántu (2), má na strane bližšej k stene príchytku (8), pričom v stene je upevnená lanová kladka (3). Pod ňou je do steny
upevnený horný úchyt (10) a pod ním upevnený
dolný úchyt (9). S hornou časťou napínacieho
dielu (5) je spojené lanko (4), ktoré je v jeho
hornej časti uložené v žliabku lanovej kladky (3)

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2014 - SK (zverejnené patentové prihlášky)
a koniec lanka (4) je ukončený kotviacou spojkou (7). V hornej polohe panela (1) je do príchytky (8) panela (1) ukotvená kotviaca spojka
(7) lanka (4) a do dolného úchytu (9) je zahákovaný hák napínacieho dielu (5). V polohe panela
(1) odklopeného od stropu je hák napínacej
skrutky (5) zahákovaný do horného úchytu (10)
a kotviaca spojka (7) je spojená s príchytkou (8)
panela (1). Vo vertikálnej polohe panela (1) je
jeho dolná časť zafixovaná o podlahu fixačným
prvkom (11).

E21B 7/00
50048-2012
24.10.2012
GA Drilling, a. s., Trnava, SK;
Kočiš Ivan, Ing., CSc., Bratislava, SK; Krištofič
Tomáš, Ing., Bratislava, SK; Longauer Jaroslav,
Ing., PhD., Bratislava, SK;
(74) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(54) Proces tvorby paženia aditívnym spôsobom vo
vrtoch a zariadenie na jeho vykonávanie
(57) Podstata vynálezu tkvie v postupnej úprave pár
hornín v zmesi nosných a chladiacich plynov
a ich postupnom nanášaní vo vrstvách vytvárajúcich paženie na stenách vrtu. Popisuje úpravy
a aditívnym spôsobom nanášaných materiálov
ich autonómnym samochladením bez potreby externého chladiaceho média tepelnou výmenou
medzi materiálmi vo vrstvách, kde vytvára paženie na stenách vrtu. Popisuje funkčné časti a ich
väzby: usporiadanie chladiacich častí, separátorov, urýchľovacích a zmiešavacích prvkov, mechanizmy ich úprav, ktoré v usporiadaní umožňujú vytvárať paženie stien vrtu s možnosťou
ovplyvnenia výsledných vlastností paženia podľa
nárokov a funkčných požiadaviek v mieste vrtu.
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deľov (4) pohybujúce sa vymedzene v dutinách
(6) vytvarovaných v bočných stenách kolesa.
V prípade použitia tlakového média spalín zápalnej zmesi sa na vonkajšej strane tlakovej komory
nachádza otvor na prívod stlačenej palivovej
zmesi (7), zážihové zariadenie (1), otočná lopatka (3) s vnútornou komôrkou (11) na prenos stlačenej zápalnej zmesi.

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

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

F01C 1/00
88-2012
7.11.2012
Gajdoš František, Dolný Kubín, SK;
Gajdoš František, Dolný Kubín, SK;
Komorový, prúdový stroj s obežným kolesom,
na ktorom sú upevnené otočné lopatky
(57) Stroj pozostáva z plášťa tlakovej komory (1),
ktorý má špecifický tvar vstupujúci medzi steny
vnútorného obežného kolesa (2), kde svojím tvarom spolu so stenami obežného kolesa (2) a otočnou klapkou (3) tvorí tlakovú komoru, v ktorom
sú ďalej otvory na prívod (7) a odvod (8) tlakového média, otvory pre hriadeľ obežného kolesa
(5), hriadeľ (5) obežného kolesa (2), na obvode
kolesa (2) medzi jeho stenami sú spojovacie mostíky, otočné lopatky (3) upevnené pomocou hria-

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

F01C 21/00, F01C 1/00
50055-2012
28.11.2012
Tuna Ján, Ing., Nitra, SK; Vavruš Vladimír, Ing.,
Trenčín, SK;
Tuna Ján, Ing., Nitra, SK; Vavruš Vladimír, Ing.,
Trenčín, SK;
Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
Parný motor s rotujúcim piestom a spôsob jeho chladenia a mazania
Parný motor s rotujúcim piestom slúžiaci na premenu energie pary na mechanickú energiu pozostáva zo skrine (2) s vnútorným profilom tvaru
skrátenej epitrochoidy, v ktorej je na hriadeli (3)
uložený minimálne jeden piest (4) a minimálne
jeden vyvažovací a časovací člen (5). V skrini (2)
alebo aj sčasti mimo nej je vytvorený chladiaci
a mazací okruh (8), ktorý ústi do vstupného potrubia (6) cez injektor (61), pričom cez tento okruh (8) prechádza chladiace a mazacie médium,
ktoré je totožné s pohonným médiom.
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vacích jednotkách (131, 132, 231). Súčasťou automatického KVM prepínača (3) je aj logická
jednotka (32) prepínania výstupu dátového signálu, ktorá rozhoduje o prepnutí dátového signálu
klávesnice (42) na konkrétny počítač (1, 2). Pokiaľ absolútne súradnice neprekročia vopred určený rozsah, signál je smerovaný do aktuálne zvoleného počítača (1, 2). Pri prekročení absolútnych súradníc dôjde v automatickom KVM prepínači (3) k prepnutiu výstupu v logickej jednotke (32) na ďalší počítač (1, 2). Riešenie je použiteľné všade tam, kde je potrená práca jedného
používateľa s viacerými počítačmi súčasne.

(51) G01Q 30/00, G01Q 40/00, G01Q 70/00,
G01Q 10/00
(21) 78-2012
(22) 5.10.2012
(71) Centrum vedecko-technických informácií SR,
Bratislava, SK; Fyzikálny ústav SAV, Bratislava,
SK;
(72) Lányi Štefan, Ing., DrSc., Bratislava, SK; Nádaždy Vojtech, Ing., CSc., Bratislava, SK;
(74) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(54) Spôsob uskutočňovania lokálnej nábojovej tranzientnej analýzy
(57) Spôsob uskutočňovania lokálnej nábojovej tranzientnej analýzy pomocou sondy rastrovacieho
tranzientového mikroskopu sa vyznačuje tým, že
sonda je umiestnená a premiestňovaná v malej
vzdialenosti od zobrazovaného povrchu, vo zvolenom bode sa nastaví vhodná vzdialenosť sondy
od povrchu a napájanie senzora na riadenie vzdialenosti sondy od povrchu sa vypne, uskutoční sa
lokálna nábojová tranzientná spektroskopická analýza a následne sa napájanie senzora na riadenie
vzdialenosti sondy od povrchu znovu zapne. Spoľahlivá analýza tranzientov je umožnená oddelením analyzovaného tranzientného prúdu od prúdu napájajúceho senzor na riadenie vzdialenosti
sondy od povrchu, a to oddelením kroku nastavenia polohy sondy od kroku vlastného merania
veličiny.

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

G06F 3/00, G06F 9/00
50028-2013
16.7.2013
PV 2012-486
16.7.2012
CZ
AŽD Praha s. r. o., Praha, CZ;
Lakosil Stanislav, Ing., Hrusice, CZ; Šimek Jan,
Praha, CZ;
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(54) Zariadenie na automatické prepínanie medzi
počítačmi pomocou spoločnej myši a spoločnej
klávesnice a spôsob tohto automatického prepínania
(57) Počítače (1, 2) s minimálne jednou zobrazovacou
jednotkou (131, 132, 231) sú jednotlivo spojené
pomocou USB rozhrania (11, 21) s automatickým „Keyboard-Video-Mouse“ prepínačom (3),
ktorý je ovládaný pomocou vstupnej periférnej
jednotky (4), tvorenej spoločnou myšou (41) a klávesnicou (43). Spôsob automatického prepínania
medzi počítačmi (1, 2) pomocou spoločnej myši
(41) spočíva v tom, že automatický KVM prepínač (3) prijíma informácie o pohybe spoločnej
myši (41), ktoré sú spracované pomocou vlastnej
logickej jednotky (31) na prepočet relatívnych
súradníc pohybu spoločnej myši (41) a na absolútne súradnice ukazovateľa polohy na zobrazo-

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

G06K 19/00
50018-2012
18.5.2012
Logomotion, s. r. o., Piešťany, SK;
Florek Miroslav, Ing., Bratislava, SK; Masaryk
Michal, Ing., PhD., Bratislava, SK; Trávníček Pavel, RNDr., Bělkovice - Lašťany, CZ;
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(54) Dočasný nosič vyberateľnej pamäťovej karty,
spôsob výroby a spracovania vyberateľnej pamäťovej karty
(57) Dočasný nosič vyberateľnej pamäťovej karty (2)
má tvar plochej karty (1), kde vyberateľná pamäťová karta (2) tvorí prvok na uvoľnenie z telesa
plochej karty (1). Vyberateľná pamäťová karta
(2) má aspoň päť dodatočných kontaktov (4) na
dočasné použitie pred uvoľnením vyberateľnej
pamäťovej karty (2) z telesa plochej karty (1).
Dodatočné kontakty (4) zaberajú menšiu plochu
ako kontaktné pole (5) normalizovanej plochej
karty (1), ale rozstupy dodatočných kontaktov (4)
zodpovedajú rozstupom kontaktov normalizovaného kontaktného poľa (5). Vyberateľná pamäťová karta (2) je v rámci plochej karty (1) umiestnená tak, že pozícia dodatočných kontaktov (4)
zodpovedá polohe kontaktného poľa (5) normalizovanej plochej karty (1) a dodatočné kontakty
(4) sú prepojené s vnútornými obvodmi vyberateľnej pamäťovej karty (2). Výhodný šiesty dodatočný kontakt prepínania (8) môže byť použitý
na prepínanie medzi bezpečnostnými elementmi.
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Dočasný nosič sa vloží do štandardného napaľovacieho zariadenia, ktoré s ním fyzicky narába
ako s bežnou kartou s kontaktným poľom (5).
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(2) sú na jadre (1) uložené tesne vedľa seba
a účinná šírka w jedného závitu (2) zodpovedá
polomeru jadra (1) pri kruhovom priereze jadra
(1) alebo zodpovedá ekvivalentnému polomeru
pri ostatných tvaroch jadra (1) s odchýlkou do
±50 %. Dĺžka jadra je viac ako 7-násobok menšieho rozmeru prierezu jadra. Vodič (4) návinu je
plochý alebo návin zahŕňa viaceré paralelne vedľa seba vedené vodiče (41 až 46) tvoriace jeden
viacstupňový závit a tieto vodiče (41 až 46) sú
elektricky prepojené. Jadro (1) môže byť tvorené
feritovou tyčou umiestnenou na nevodivej podložke (6), kde vodiče (4) sú navíjané cez feritovú
tyčku a tiež cez nevodivú podložku.

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

G06K 19/00, H01Q 1/00
50053-2012
15.11.2012
Logomotion, s. r. o., Piešťany, SK;
Florek Miroslav, Ing., Bratislava, SK; Majer Libor, Ing., PhD., Sliač, SK;
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(54) Žiarič nestacionárneho magnetického poľa
(57) Žiarič na vyberateľnej pamäťovej mikroSD karte
alebo PCB doske mobilného komunikačného zariadenia je určený na vytvorenie bezkontaktného
komunikačného kanálu v miniatúrnom zástavbovom priestore. Žiarič má podlhovasté, aspoň
čiastočne feritové jadro (1), na jadre (1) je navinutý vodič (4) s aspoň dvoma závitmi (2), závity

(51)
A23C 21/00
A61K 9/00
B01D 35/00
B25J 13/00
B25J 13/00
B25J 13/00
B60C 11/00

(21)
50015-2013
90-2012
93-2012
50037-2013
50038-2013
50011-2013
50045-2012

(51)

(21)

(51)

B60C 11/00
B64C 3/00
C06B 29/00
C08B 37/00
C08F 216/00
C12N 1/00
C21D 8/00

50046-2012
48-2012
50034-2012
85-2012
5031-2012
89-2012
91-2012

E02B
E02D
E04B
E04B
E04B
E21B
F01C

(21)
3/00
1/00
1/00
1/00
2/00
7/00
1/00

50037-2012
50040-2012
50001-2014
50051-2012
71-2012
50048-2012
88-2012

(51)
F01C 21/00
G01Q 30/00
G06F 3/00
G06K 19/00
G06K 19/00

(21)
50055-2012
78-2012
50028-2013
50018-2012
50053-2012
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FG4A
(11)

Udelené patenty
(51)

288190 C05G 3/00
288191 G01F 1/00
288192 A61K 31/00

(11)

(51)

288193 B65B 11/00
288194 B25J 13/00
288195 B25J 13/00

(51) A61K 31/00, A61K 45/00, A61P 1/00,
A61P 11/00, A61P 17/00, A61P 19/00,
A61P 25/00, A61P 29/00, A61P 3/00,
A61P 35/00, A61P 37/00, A61P 43/00,
C07D 211/00, C07D 487/00
(11) 288192
(21) 50033-2011
(22) 29.5.2002
(31) US20010294775P, US20010341048P
(32) 31.5.2001, 6.12.2001
(33) US, US
(73) Pfizer Products Inc., Groton, CT, US;
(72) Wilcox Glenn Ernest, Groton, CT, US; Koecher
Christian, St. Ursen, CH; Vries Ton, JM Groningen, NL; Flanagan Mark Edward, Groton, CT,
US; Munchhof Michael John, Groton, CT, US;
(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(86) PCT/IB02/01905
(87) WO02/09609
(54) 3-{(3R,4R)-4-Metyl-3-[metyl-(7H-pyrolo[2,3-d]pyrimidín-4-yl)-amino]-piperidín-1-yl}-3-oxo-propionitril a farmaceutický prostriedok
s jeho obsahom
(51) A61K 35/00, A61K 39/00, A61K 38/00,
A61K 47/00, A61P 31/00, A61P 33/00,
A61P 35/00, A61P 37/00, A61P 43/00
(11) 288201
(21) 1396-2002
(22) 30.3.2001
(31) 60/193 944, 60/255 846
(32) 31.3.2000, 15.12.2000
(33) US, US
(40) 3.2.2004
(73) PURDUE RESEARCH FOUNDATION, West
Lafayette, IN, US;
(72) Low Philip Stewart, West Lafayette, IN, US; Lu
Yingjuan, West Lafayette, IN, US;
(74) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;
(86) PCT/US01/10254
(87) WO01/74382
(54) Farmaceutický prostriedok
(51) A61K 39/00, A61K 35/00, C12N 7/00,
C12N 15/00, A61K 45/00, A61P 31/00,
A61P 35/00, A61P 37/00
(11) 288200
(21) 1907-2000
(22) 11.6.1999
(31) 60/089 103, 60/108 832, 60/117 683
(32) 12.6.1998, 18.11.1998, 29.1.1999
(33) US, US, US
(40) 11.9.2001

(11)

(51)

288196 B25J 13/00
288197 B25J 13/00
288198 C02F 1/00

(11)

(51)

288199 C07D 487/00
288200 A61K 39/00
288201 A61K 35/00

(73) Mount Sinai School of Medicine, New York, NY,
US;
(72) Palese Peter, Leonia, NJ, US; Garcia-Sastre Adolfo, New York, NY, US; Muster Thomas, New
York, NY, US;
(74) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(86) PCT/US99/13144
(87) WO99/64068
(54) Použitie geneticky skonštruovaného oslabeného vírusu chrípky na liečbu alebo prevenciu
infekčného ochorenia citlivého na interferón
(51)
(11)
(21)
(22)
(40)
(73)

B25J 13/00, B25J 17/00
288194
42-2011
23.5.2011
3.12.2012
Technická univerzita v Košiciach, FVT, KMIK,
Prešov, SK;
(72) Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Piteľ
Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Boržíková Jana,
PaedDr., PhD., Prešov, SK; Hošovský Alexander,
Ing., PhD., Prešov, SK; Havran Michal, Ing., Stará Ľubovňa, SK;
(54) Aktuátor s umelými svalmi II.
(51)
(11)
(21)
(22)
(40)
(73)

B25J 13/00, G05B 17/00
288195
140-2011
2.5.2011
5.11.2012
Technická univerzita v Košiciach, FVT, KMIK,
Prešov, SK;
(72) Piteľ Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Balara
Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Balara Alexander, Ing. EUR ING., Prešov, SK; Boržíková
Jana, PaedDr., PhD., Prešov, SK; Hošovský Alexander, Ing., PhD., Prešov, SK;
(54) Aktuátor s umelými svalmi I.
(51)
(11)
(21)
(22)
(40)
(73)

B25J 13/00, B25J 17/00
288196
141-2011
16.11.2011
3.6.2013
Technická univerzita v Košiciach, FVT, KMIK,
Prešov, SK;
(72) Piteľ Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Havran Michal,
Ing., Stará Ľubovňa, SK; Tóthová Mária, Ing., Vranov nad Topľou, SK;
(54) Aktuátor s umelými svalmi IV.
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(51)
(11)
(21)
(22)
(40)
(73)

B25J 13/00, B25J 17/00
288197
54-2011
16.6.2011
2.1.2013
Technická univerzita v Košiciach, FVT, KMIK,
Prešov, SK;
(72) Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Piteľ
Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Boržíková Jana,
PaedDr., PhD., Prešov, SK; Hošovský Alexander,
Ing., PhD., Prešov, SK;
(54) Aktuátor s umelými svalmi III.

(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)

B65B 11/00, B65B 51/00, A01F 25/00
288193
5031-2011
31.5.2011
PV 2010-463
11.6.2010
CZ
5.11.2012
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Ekonomická fakulta, České Budějovice, CZ;
(72) Toušek Radek, Ing. Ph.D., České Budějovice, CZ;
(74) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(54) Zariadenie na viacnásobnú fixáciu tovaru na
palete a spôsob viacnásobnej fixácie tovaru na
palete
(51)
(11)
(21)
(22)
(40)
(73)
(72)

C02F 1/00, B65D 25/00
288198
7-2011
28.1.2011
6.8.2012
Pancurák František, Prešov, SK;
Pancurák František, Prešov, SK; Jurec Ladislav,
Prešov, SK;
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(54) Zásobník kvapalín s výstupom požívateľných
aktivovaných kvapalín, najmä aktivovanej vody, najmä pre pitný režim

(51)
(11)
(21)
(22)
(40)
(73)
(72)

C05G 3/00
288190
50022-2010
18.5.2010
5.12.2011
Duslo, a. s., Šaľa, SK;
Kováčik Ján, Ing., PhD., Vlčany, SK; Herencsárová Gabriela, Ing., Šaľa, SK; Tokár Zdenko, Ing.,
Michalovce, SK; Králik Milan, doc. Ing., PhD.,
Bratislava, SK; Ferenci Michal, Ing., Malý Cetín,
SK; Kerďo Pavol, Ing., Veľké Úľany, SK;
(74) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(54) Granulované hnojivo s riadeným uvoľňovaním
živín

(51) C07D 487/00, C07D 211/00, C07B 57/00,
A61K 31/00, A61K 45/00, A61P 37/00
(11) 288199
(21) 1465-2003
(22) 29.5.2002
(31) 60/294 775, 60/341 048
(32) 31.5.2001, 6.12.2001
(33) US, US
(40) 4.5.2004
(73) PFIZER PRODUCTS INC., Groton, CT, US;
(72) Wilcox Glenn Ernest, Groton, CT, US; Koecher
Christian, St. Ursen, CH; Vries Ton, JM Groningen, NL; Flanagan Mark Edward, Groton, CT, US;
Munchhof Michael John, Groton, CT, US;
(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(86) PCT/IB02/01905
(87) WO02/096909
(54) Spôsob štiepenia enantiomérov (1-benzyl-4-metylpiperidín-3-yl)-metylamínu
(51)
(11)
(21)
(22)
(40)
(73)
(72)

G01F 1/00, G01M 11/00
288191
21-2010
10.3.2010
4.10.2011
Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK;
Martinček Ivan, doc. Mgr., PhD., Žilina, SK; Pudiš Dušan, doc. Ing., PhD., Žilina, SK;
(54) Metóda určovania koncentrácie kvapalných
binárnych zmesí pikolitrových objemov meraním vyrovnávacej vlnovej dĺžky

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

A61K 31/00
A61K 35/00
A61K 39/00

288192
288201
288200

B25J 13/00
B25J 13/00
B25J 13/00

288197
288194
288196

B25J 13/00
B65B 11/00
C02F 1/00

288195
288193
288198

C05G 3/00
C07D 487/00
G01F 1/00

288190
288199
288191
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FA9A Zastavené konania o patentových prihláškach na žiadosť prihlasovateľa
(21)
116-2010
5024-2010

FB9A

Zastavené konania o patentových prihláškach

(21)
5026-2010
5006-2011
50054-2011

FC9A

Zamietnuté patentové prihlášky

(21)
52-2007
5037-2009

FD9A

Zastavené konania pre nezaplatenie poplatku

(21)
907-2003

MC4A
(11)
(21)
(22)
(54)

Zrušené patenty

287634
257-2002
31.8.2000
Farmaceutická kompozícia obsahujúca drospirenón a etinylestradiol a farmaceutický prípravok
Dátum zrušenia: 30.4.2014
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MK4A
(11)
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Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti
Dátum zániku

279662 26.04.2014
280589 22.04.2014
280733 12.04.2014

MM4A

(11)

Dátum zániku

281006 07.04.2014
281231 05.04.2014
281301 28.04.2014

(11)

Dátum zániku

282230 25.04.2014
282396 15.04.2014
282882 28.04.2014

(11)

Dátum zániku

283855 08.04.2014
284817 06.04.2014

Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

279532
280663
281669
281797
282391
283493
284180

29.09.2013
28.09.2013
14.09.2013
26.09.2013
12.09.2013
22.09.2013
18.09.2013

284215
284263
284950
285849
285946
286261
286271

30.09.2013
18.09.2013
10.09.2013
02.09.2013
08.09.2013
21.09.2013
21.09.2013

286411
286420
286578
286651
286663
287012
287058

20.09.2013
15.09.2013
18.09.2013
27.09.2013
14.09.2013
09.09.2013
28.09.2013

287138
287571
287675
288004
288093

28.09.2013
14.09.2013
20.09.2013
23.09.2013
07.05.2013

GB9A

Prevody a prechody práv na patentové prihlášky

(21) 1718-2001
(71) CRIMAGUA LIMITED, Dublin 2, IE;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED,
Dublin 2, IE;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.1.2014
Dátum zápisu do registra: 14.5.2014

(21) 1718-2001
(71) JANSSEN ALZHEIMER IMMUNOTHERAPY,
Dublin 24, IE;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
CRIMAGUA LIMITED, Dublin 2, IE;
Dátum uzavretia zmluvy: 27.1.2014
Dátum zápisu do registra: 14.5.2014

(21) 850-2003
(71) CRIMAGUA LIMITED, Dublin 2, IE; WYETH
LLC, Madison, NJ, US;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED,
Dublin 2, IE; WYETH LLC, Madison, NJ, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 25.3.2014
Dátum zápisu do registra: 7.5.2014

(21) 850-2003
(71) JANSSEN ALZHEIMER IMMUNOTHERAPY,
Dublin 24, IE; WYETH LLC, Madison, NJ, US;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
CRIMAGUA LIMITED, Dublin 2, IE; WYETH
LLC, Madison, NJ, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 27.3.2014
Dátum zápisu do registra: 7.5.2014
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Zmeny adries

(21) 1718-2001
(71) ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED,
Dublin 2, IE;
Dátum zápisu do registra: 14.5.2014

PC4A

(21) 850-2003
(71) ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED,
Dublin 2, IE; WYETH LLC, Madison, NJ, US;
Dátum zápisu do registra: 7.5.2014

Prevody a prechody práv na patenty

(11) 287513
(21) 1698-2001
(73) CRIMAGUA LIMITED, Dublin 2, IE;
Predchádzajúci majiteľ:
ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED,
Dublin 2, IE;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.1.2014
Dátum zápisu do registra: 14.5.2014

(11) 287867
(21) 5037-2007
(73) Skrip Juraj, Mgr., Snina, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
Skrip Juraj, Mgr., Snina, SK; Balog Miroslav, Ing.,
Snina, SK; Lukša Michal, Snina, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 10.2.2014
Dátum zápisu do registra: 22.5.2014

(11) 287513
(21) 1698-2001
(73) JANSSEN ALZHEIMER IMMUNOTHERAPY,
Dublin 24, IE;
Predchádzajúci majiteľ:
CRIMAGUA LIMITED, Dublin 2, IE;
Dátum uzavretia zmluvy: 27.1.2014
Dátum zápisu do registra: 14.5.2014

QA4A

Ponuky licencií

(11) 288030
(21) 68-2009
(54) Energeticky aktívna stavebnicová kolektorová
zatepľovacia doska
(73) Rybár Radim, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Horodníková Jana, Ing., PhD., Košice, SK;
Dátum zápisu do registra: 16.4.2014

(11) 288179
(21) 50053-2010
(54) Rekuperačné lanové zariadenie s palivovými
článkami
(73) Štollmann Vladimír, doc. Ing., CSc. PhD., Zvolenská Slatina, SK; Šmál Peter, Ing., Mošovce, SK;
Ilčík Štefan, Ing., PhD., Banská Bystrica, SK; Suchomel Jozef, doc. Ing., CSc., Zvolen, SK;
Dátum zápisu do registra: 16.4.2014
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QB4A

Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na patenty

(11) 287867
(21) 5037-2007
(73) Skrip Juraj, Mgr., Snina, SK;
Nadobúdateľ:
STAVAD s.r.o., Sečovce, SK;
Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 24.1.2014
Dátum zápisu do registra: 5.5.2014

TE4A

Zmeny adries

(11) 287513
(21) 1698-2001
(73) ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED,
Dublin 2, IE;
Dátum zápisu do registra: 14.5.2014
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Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov
(Štandard WIPO ST. 16)
T1

Preklad patentových nárokov európskej patentovej prihlášky

T2

Opravený preklad patentových nárokov európskej
patentovej prihlášky

T3

Preklad európskeho patentového spisu

T4

Opravený preklad európskeho patentového spisu

T5

Preklad zmeneného európskeho patentového spisu

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

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

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

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

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

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

FA9A
GA9A
GB9A
PD9A
PD9A
QA9A
QA9A
QB9A
QC9A

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

MA4A
MC4A

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

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

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

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

Doplnenie pôvodcu (-ov)
Opravy mien
Zmeny mien
Opravy adries
Zmeny adries
Opravy dátumov
Opravy zatriedenia podľa MPT
Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR
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SC4A

Sprístupnené preklady európskych patentových spisov

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

E 15801
E 15802
E 15803
E 15804
E 15805
E 15806
E 15807
E 15808
E 15809
E 15810
E 15811
E 15812
E 15813
E 15814
E 15815
E 15816
E 15817
E 15818
E 15819
E 15820
E 15821
E 15822
E 15823
E 15824
E 15825
E 15826
E 15827
E 15828
E 15829
E 15830
E 15831
E 15832
E 15833
E 15834
E 15835
E 15836
E 15837
E 15838
E 15839
E 15840
E 15841
E 15842
E 15843
E 15844
E 15845
E 15846
E 15847
E 15848
E 15849
E 15850
E 15851
E 15852
E 15853
E 15854

B60S 1/00
B65D 35/00
A61M 5/00
C07K 14/00
E01B 9/00
A61K 35/00
B63H 5/00
C07D 213/00
B26F 3/00
A23L 1/00
A61K 9/00
C07K 16/00
C07K 5/00
A61K 31/00
A61K 31/00
C12P 5/00
C07D 405/00
C07K 16/00
E04G 23/00
B09B 3/00
B61D 17/00
C07C 229/00
F16J 15/00
C22B 9/00
C07D 487/00
A61F 2/00
A61F 2/00
A22C 13/00
C22C 38/00
C07K 16/00
E04B 1/00
E05B 65/00
C09K 21/00
E05B 9/00
H01C 3/00
B64F 1/00
H04N 7/00
C09C 1/00
B62D 21/00
B62D 25/00
A61K 39/00
B24D 13/00
B60R 7/00
C07K 14/00
H04W 16/00
F21S 8/00
D21C 9/00
A01N 43/00
B29D 12/00
H02G 15/00
B27N 3/00
C07D 231/00
C25B 11/00
A61K 39/00

E 15855
E 15856
E 15857
E 15858
E 15859
E 15860
E 15861
E 15862
E 15863
E 15864
E 15865
E 15866
E 15867
E 15868
E 15869
E 15870
E 15871
E 15872
E 15873
E 15874
E 15875
E 15876
E 15877
E 15878
E 15879
E 15880
E 15881
E 15882
E 15883
E 15884
E 15885
E 15886
E 15887
E 15888
E 15889
E 15890
E 15891
E 15892
E 15893
E 15894
E 15895
E 15896
E 15897
E 15898
E 15899
E 15900
E 15901
E 15902
E 15903
E 15904
E 15905
E 15906
E 15907
E 15908

B27N 3/00
A61M 35/00
E04H 12/00
C07D 473/00
G05G 1/00
C08G 18/00
B60N 2/00
C07D 471/00
B41F 23/00
H01L 31/00
C07K 16/00
C09K 11/00
B60R 21/00
C12N 1/00
C07D 401/00
C07K 16/00
C12N 15/00
B05B 3/00
A61K 36/00
D21H 21/00
E04F 15/00
A61K 31/00
A01F 15/00
H04W 4/00
B65D 6/00
G06F 13/00
B66B 11/00
C07D 471/00
B60N 2/00
C08F 36/00
B22F 9/00
B22D 43/00
D05C 15/00
B60B 33/00
C12N 15/00
A23L 1/00
G06K 19/00
C07D 249/00
H05H 1/00
A61M 15/00
B23K 9/00
E04F 15/00
A61N 1/00
F16L 43/00
A61K 31/00
A61P 31/00
C07D 249/00
G06T 1/00
C23C 22/00
F16M 13/00
E05B 27/00
C07D 311/00
C12N 15/00
A61K 31/00

E 15909
E 15910
E 15911
E 15912
E 15913
E 15914
E 15915
E 15916
E 15917
E 15918
E 15919
E 15920
E 15921
E 15922
E 15923
E 15924
E 15925
E 15926
E 15927
E 15928
E 15929
E 15930
E 15931
E 15932
E 15933
E 15934
E 15935
E 15936
E 15937
E 15938
E 15939
E 15940
E 15941
E 15942
E 15943
E 15944
E 15945
E 15946
E 15947
E 15948
E 15949
E 15950
E 15951
E 15952
E 15953
E 15954
E 15955
E 15956
E 15957
E 15958
E 15959
E 15960
E 15961
E 15962

A61K 31/00
C07D 277/00
A61K 9/00
A23L 1/00
A23L 1/00
C03C 25/00
B65D 33/00
C07K 16/00
G09F 9/00
A61K 31/00
C21D 9/00
B60S 1/00
A61K 8/00
H01B 7/00
F04B 39/00
C07D 401/00
A01N 25/00
B60Q 1/00
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Bratislava, SK;
EU/1/13/844/001, EU/1/13/844/002,
EU/1/13/844/003, EU/1/13/844/004,
EU/1/13/844/005, EU/1/13/844/006,
EU/1/13/844/007, EU/1/13/844/008,
EU/1/13/844/009, EU/1/13/844/010,
EU/1/13/844/011, EU/1/13/844/012,
EU/1/13/844/013, EU/1/13/844/014,
EU/1/13/844/015, EU/1/13/844/016,
EU/1/13/844/017, EU/1/13/844/018,
EU/1/13/844/019, EU/1/13/844/020,
EU/1/13/844/021, EU/1/13/844/022,
EU/1/13/844/023, EU/1/13/844/024,
EU/1/13/844/025, EU/1/13/844/026,
EU/1/13/844/027, 19.9.2013
EU/1/13/844/001, EU/1/13/844/002,
EU/1/13/844/003, EU/1/13/844/004,
EU/1/13/844/005, EU/1/13/844/006,
EU/1/13/844/007, EU/1/13/844/008,
EU/1/13/844/009, EU/1/13/844/010,
EU/1/13/844/011, EU/1/13/844/012,
EU/1/13/844/013, EU/1/13/844/014,
EU/1/13/844/015, EU/1/13/844/016,
EU/1/13/844/017, EU/1/13/844/018,
EU/1/13/844/019, EU/1/13/844/020,
EU/1/13/844/021, EU/1/13/844/022,
EU/1/13/844/023, EU/1/13/844/024,
EU/1/13/844/025, EU/1/13/844/026,
EU/1/13/844/027, 19.9.2013, EU
Alogliptín vo všetkých formách chránených základným patentom
Typ: liečivo

(21)
(22)
(68)
(54)
(71)
(74)
(92)
(93)
(95)

5009-2014
10.3.2014
EP 1 562 603
Nové liečivá na liečenie chronických obštrukčných pľúcnych chorôb
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
Ingelheim am Rhein, DE;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
14/0394/13-S, 29.10.2013
MA211/00401, 18.9.2013, MT
Olodaterol hydrochlorid
Typ: liečivo

(21)
(22)
(68)
(54)
(71)
(74)
(92)
(93)
(95)

5010-2014
19.3.2014
EP 1 776 090
Stabilizovaná sústava prostaglandínu
Ferring BV, Hoofddorp, NL;
Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava, SK;
81/0476/13-S, 18.12.2013
PL 03194/0112 - 0001, 1.11.2013, GB
Misoprostol
Typ: liečivo

(21)
(22)
(68)
(54)

5011-2014
19.3.2014
EP 1 755 590
Kombinácia glykopyrolátu a agonistu beta-2 adrenoceptora
NOVARTIS AG, Basel, CH;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
EU/1/13/862, 19.9.2013
EU/1/13/862, 19.9.2013, EU
Indakaterol maleát/glykopyróniumbromid
Typ: liečivo

(71)
(74)
(92)
(93)
(95)

(21)
(22)
(68)
(54)
(71)
(74)
(92)
(93)
(95)

5012-2014
19.3.2014
EP 1 755 555
Spôsoby výroby suchého práškového prípravku
s obsahom glykopyrolátu
Vectura Limited, Chippenham, Wiltshire, GB;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
EU/1/13/862, 19.9.2013
EU/1/13/862, 19.9.2013, EU
Indakateróliummaleinát / glykopyróniumbromid
Typ: liečivo
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Udelené dodatkové ochranné osvedčenia
(11)
(21)
(22)
(68)
(54)
(73)
(74)
(92)
(93)
(95)
(94)

144
5023-2012
10.12.2012
EP 1 542 657
Tekuté formulácie kanabinoidov pre podávanie
cez mukóznu membránu
GW Pharma Ltd., Salisbury, Wiltshire, GB;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
63/0251/12-S, 30.6.2012
PL 18024/0009, 16.6.2010, GB
Delta-9-tetrahydrokanabinol a kanabidiol
Typ: liečivo
16.6.2025
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Zastavené konania o žiadostiach o udelenie dodatkového
ochranného osvedčenia na návrh žiadateľa
(21)
(22)
(68)
(54)
(71)
(74)
(92)

(93)

(95)

5001-2013
15.1.2013
EP 1 532 149
8-[3-aminopyperidin-1-yl]-xantíny, ich výroba
a ich použitie ako liečivá
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
Ingelheim am Rhein, DE;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
EU/1/12/780/001, EU/1/12/780/002,
EU/1/12/780/003, EU/1/12/780/004,
EU/1/12/780/005, EU/1/12/780/006,
EU/1/12/780/007, EU/1/12/780/008,
EU/1/12/780/009, EU/1/12/780/010,
EU/1/12/780/011, EU/1/12/780/012,
EU/1/12/780/013, EU/1/12/780/014,
EU/1/12/780/015, EU/1/12/780/016,
EU/1/12/780/017, EU/1/12/780/018,
EU/1/12/780/019, EU/1/12/780/020,
EU/1/12/780/021, EU/1/12/780/022,
EU/1/12/780/023, EU/1/12/780/024,
EU/1/12/780/025, EU/1/12/780/026,
EU/1/12/780/027, EU/1/12/780/028, 20.7.2012
EU/1/12/780/001, EU/1/12/780/002,
EU/1/12/780/003, EU/1/12/780/004,
EU/1/12/780/005, EU/1/12/780/006,
EU/1/12/780/007, EU/1/12/780/008,
EU/1/12/780/009, EU/1/12/780/010,
EU/1/12/780/011, EU/1/12/780/012,
EU/1/12/780/013, EU/1/12/780/014,
EU/1/12/780/015, EU/1/12/780/016,
EU/1/12/780/017, EU/1/12/780/018,
EU/1/12/780/019, EU/1/12/780/020,
EU/1/12/780/021, EU/1/12/780/022,
EU/1/12/780/023, EU/1/12/780/024,
EU/1/12/780/025, EU/1/12/780/026,
EU/1/12/780/027, EU/1/12/780/028, 20.7.2012,
EU
Linagliptín v kombinácii s metformínhydrochloridom
Typ: liečivo
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Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov
(Štandard WIPO ST. 16)
U1

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

Y1

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

Y2

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

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

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

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

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

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

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

BA2K
FA2K
FB2K
FC2K
GB2K
PD2K
PD2K

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

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

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

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

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

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

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

75

Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov

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

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

164-2012
25-2013
125-2013
145-2013
160-2013
197-2013
5013-2013

H02K 21/00
A43C 1/00
C04B 18/00
H02M 1/00
A63D 15/00
F24J 2/00
C12N 15/00

5019-2013
5039-2013
5046-2013
50061-2013
50085-2013
50094-2013
50107-2013

E02D 29/00
C10B 57/00
A47K 13/00
G05B 13/00
A47F 5/00
G06Q 50/00
F21V 5/00

50123-2013
50133-2013
50138-2013
50142-2013
50148-2013
4-2014
17-2014

C04B 7/00
H04M 1/00
C04B 18/00
B01D 1/00
D21G 1/00
F01C 1/00
B08B 1/00

(21)
5004-2014
5007-2014
5010-2014
50009-2014
50013-2014
50014-2014

(51)
B62D 49/00
B01J 3/00
B60Q 1/00
B60J 11/00
B25J 19/00
B25J 9/00

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

A43C 1/00, A43C 11/00
25-2013
19.2.2013
Kolka Ivan, Ing., Behynce, SK; Kolková Soňa,
Behynce, SK;
(72) Kolková Soňa, Behynce, SK; Kolka Ivan, Ing.,
Behynce, SK;
(54) Mechanický systém napínania šnúrok
(57) Mechanická zámka na napínanie šnúrok pozostáva zo základne (1) a ťahadla (2) s otvormi (1a),
cez ktoré sú prevlečené šnúrky (3).
(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

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

A47F 5/00, G09F 13/00, G09F 19/00
50085-2013
11.7.2013
New Options, s.r.o., Žarnovica, SK;
Gontko Lucian, Žarnovica, SK; Varhaník Erik,
Žarnovica, SK;
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(54) Skladací stojan na 3D zobrazovanie a stojan
na 3D zobrazovanie s akváriom
(57) Skladací stojan v tvare písmena Z je vybavený
hornou doskou (3), šikmou plochou (2), na ktorej
sa prostredníctvom zariadenia s displejom vytvára obraz s 3D efektom, ktorý obklopuje vystavovaný predmet, umiestnený na spodnej doske (3).
Stojan môže mať v zadnej časti umiestnené akvárium.

A47K 13/00
5046-2013
20.11.2013
Pancurák Pavol, Bratislava - Záhorská Bystrica,
SK;
Pancurák Pavol, Bratislava - Záhorská Bystrica,
SK;
Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
WC sedacia plastová súprava
Súprava pozostáva zo sedadla (1), ktoré je spojené prvým pevným alebo rozoberateľným spojom
(2) s prvým telesom (3) sklopného mechanizmu;
ďalej pozostáva z poklopu (4), ktorý je spojený
druhým pevným alebo rozoberateľným spojom
(5) s druhým telesom (6) a z centrálneho spojovacieho telesa (7) sklopného mechanizmu. Prvý
a druhý spoj (2, 5) je výhodne komplementárny
a pozostáva z drážky a lišty alebo pozostáva zo
sústavy otvorov a kolíkov, alebo je to klipový
alebo závitový spoj. Centrálne spojovacie teleso
(7) sklopného mechanizmu pozostáva z brzdiaceho mechanizmu a/alebo mechanizmu rýchleho
odnímania a je vyrobené z termoplastu alebo termosetu, alebo kovu.
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A63D 15/00, A47B 13/00
160-2013
17.9.2013
Machovič Milan, Košice, SK;
Machovič Milan, Košice, SK;
Päťuholníkový odkrývací biliardový stôl
Biliardový stôl má tvar pravidelného päťuholníka
s piatimi hracími otvormi (2), umiestnenými v rohoch hracej plochy (1) stola, ktorá je odnímateľne prikrytá pevným vrchom (8).

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

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

B01D 1/00, C02F 7/00
50142-2013
13.12.2013
PV 2013-952
29.11.2013
CZ
KUNST, spol. s r. o., Hranice, CZ;
Boráň Jaroslav, Ing., Ph.D., Hranice, CZ; Důbrava Karel, Ing., Olomouc, CZ; Kundrátek Jan, Ing.,
Hranice, CZ;
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(54) Spôsob sýtenia kvapaliny plynom v tlakových
nádržiach a zariadenie na vykonávanie tohto
spôsobu
(57) Opisuje sa spôsob, pri ktorom je tlaková nádrž
(1) plnená sýtenou kvapalinou (2) vertikálne privádzanou na hladinu (H) kvapaliny (2) minimálne jednou dýzou (7) v množstve Qs (m3/s) vystupujúcou z dýzy (7) rýchlosťou Ct (m/s), pričom
kvapalina (2) prechádza plynovým vankúšom
a strháva plyn (3) z plynového vankúša pod hladinu (H) kvapaliny (2) v nádrži (1) a kvapalina
(2) penetruje do vopred stanovenej hĺbky (Hp),
pričom výška (Hv) plynového vankúša zodpovedá vzdialenosti dýzy (7) od hladiny (H) a je udržiavaná doplňovaním plynu (3) do nádrže (1).
Ďalej sa opisuje zariadenie na vykonávanie daného spôsobu.

B01J 3/00, C10J 3/00, B01D 11/00, B09B 3/00
5007-2014
14.2.2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Strojnícka fakulta, Bratislava, SK;
Gajdoš Matúš, Ing., Alekšince, SK; Varchola
Michal, prof. Ing., CSc., Dunajská Lužná, SK;
Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
Spôsob a zariadenie na spracovanie kvapalných organických látok v prostredí superkritickej vody
Riešenie sa týka zariadenia – aparatúry spracovávajúcej organický materiál v prostredí superkritickej vody, ktorá pozostáva zo systémov dávkovania a tlakovania vstupných materiálov združeným hydrostatickým čerpadlom (000), kombinovaného bloku (100) reaktora s výmenníkom
tepla a chladením oddelenej vysokoteplotnej a nízkoteplotnej časti. Ďalšiu časť tvorí pneumaticky
ovládaný regulačný ventil (200), ktorým sa zabezpečuje potrebný nadkritický tlak v reaktore.
Združené hydrostatické čerpadlo (000) sa skladá
z troch plunžrov na jednom hriadeli s rozdielnym
zdvihom daným excentrami. Tým je zabezpečený
proces a kontinuálne dávkovanie vody, kvapalného organického materiálu a oxidantu na autotermálnu prevádzku zariadenia. Reakcie prebiehajú v reaktore (102) s veľkým pomerom dĺžky
k priemeru, ktorý má chladenú spodnú časť a ohrievanú hornú časť. Výhodou zariadenia je jeho
kompaktnosť a možnosť kontinuálnej prevádzky.
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B08B 1/00, A61C 15/00
17-2014
6.2.2014
Kráľ Jozef, Ing., Kokošovce, SK; Kardoš František, Prešov, SK; Grega Samuel, Prešov, SK;
(72) Kráľ Jozef, Ing., Kokošovce, SK; Kardoš František, Prešov, SK; Grega Samuel, Prešov, SK;
(54) Čistiaci nástroj
(57) Podstatu technického riešenia tvorí skutočnosť,
že tvarový držiak (30) má v osi valcový nosič
(32), z ktorého po obvode vystupujú plynule smerom k prednej a zadnej časti oporné výstupky
(31) plynule premenlivej výšky tak, že sú navzájom pootočené o uhol 60 až 90 stupňov. Tvarový
držiak (30) má vpredu na svojej kužeľovitej časti
rotačný pracovný modul (2), ktorý má po svojom
vonkajšom povrchu tvarové výstupky (21) usporiadané v skrutkovici tak, že každý nasledujúci je
od predchádzajúceho posunutý o 90 stupňov, pričom výška tvarových výstupkov (21) je premenlivá po špirále. Ďalšie uskutočnenie má tvarové
výstupky(21) riešené ako disky usporiadané za
sebou s patričnou medzerou, ktoré majú rôznu
výšku.

adaptívneho fuzzy regulátora, blokom (12) integrálneho kritéria kvality, blokom (13) inicializácie
optimalizácie a blokom (14) optimalizácie.

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

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

B25J 9/00, B25J 13/00, B25J 19/00
50014-2014
17.2.2014
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Prešov,
SK;
(72) Hošovský Alexander, Ing., PhD., Prešov, SK; Piteľ Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Mižáková Jana, PaedDr., PhD., Prešov, SK;
(54) Adaptívny systém riadenia aktuátora s umelými svalmi s optimalizovaným fuzzy regulátorom
(57) Adaptívny systém riadenia aktuátora s umelými
svalmi s optimalizovaným fuzzy regulátorom je
tvorený blokom (1) diferenčného člena polohy
vytvárajúceho rozdiel medzi žiadanou a skutočnou polohou, blokom (5) snímača polohy, blokom (2) PD regulátora, blokom (3) násobenia
signálu z PD regulátora a adaptívneho regulátora,
blokom (4) aktuátora s pneumatickými umelými
svalmi, blokom (11) referenčného modelu vytvárajúceho referenčný signál pre požadovanú dynamiku sústavy, blokom (6) diferenčného člena
dynamiky realizujúceho rozdiel okamžitých hodnôt odozvy referenčného modelu a odozvy regulovanej sústavy, blokom (7) derivácie, blokmi
(8), (9) normalizačných zosilnení, blokom (10)
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(51)
(21)
(22)
(71)

B25J 19/00, B25J 17/00, B25J 13/00, B25J 9/00
50013-2014
17.2.2014
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Prešov,
SK;
(72) Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Mižáková Jana, PaedDr., PhD., Prešov, SK; Piteľ Ján, doc.
Ing., PhD., Prešov, SK; Vagaská Alena, PaedDr.,
PhD., Prešov, SK; Krchová Denisa, Ing., Prešov, SK;
(54) Lineárny aktuátor s umelým svalom – I.
(57) Lineárny aktuátor s umelým svalom – I. je tvorený prítlačnou pružinou (2) a umelým svalom (1)
s pripojenou prívodnou trubicou (10) a s pevne
pripojenými závitovými tyčami (4) prostredníctvom spojovacích členov (3). Závitové tyče (4)
sú prevlečené cez stredy prírub (6) a sú na ne naskrutkované nastavovacie matice (5). Tie sú svojou valcovou časťou voľne vložené cez príruby
(6) a cez podložky (8). Polohy nastavovacích matíc (5) sú zaistené istiacimi maticami (7) s podložkami (9). Aktuátor je prevodníkom vstupného tlaku
média na výstupnú dĺžku aktuátora. Pri maximálnom vstupnom tlaku média je výstupná dĺžka aktuátora minimálna a naopak, pri minimálnom vstupnom tlaku je výstupná dĺžka maximálna.
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trického pohonu (3) pre prednú nápravu (2) a/alebo zadnú nápravu (10), pričom v zadnej časti
nosného rámu (1) je umiestnené ťažné zariadenie
(5). Elektrickým pohonom (3) je vybavená riadená alebo pevná predná náprava (2) alebo variantne elektrickým pohonom (3) je vybavená pevná
zadná náprava (10). Taktiež elektrický pohon (3)
môže byt’ spoločný pre pevnú zadnú nápravu
(10) a tiež pre riadenú prednú nápravu (2) cez rotačné a diferenciálne členy (9).

B60J 11/00
50009-2014
13.2.2014
Papierník Michal, Horné Srnie, SK;
Papierník Michal, Horné Srnie, SK;
Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;
Ochranný kryt čelného skla vozidla
Ochranný kryt (1) čelného skla vozidla má vo
vodorovnom smere šírku čelného skla vozidla, vo
zvislom smere rozmer krytu (1) presahuje rozmer
čelného skla. Spodný okraj krytu (1) je vybavený
aspoň dvoma uškami (2), horný okraj krytu (1) je
vybavený permanentnými magnetmi (3).

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

B60Q 1/00, B60J 3/00
5010-2014
18.2.2014
Dobrodenka Martin, Dulov, SK;
Dobrodenka Martin, Dulov, SK;
Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
Spôsob zamedzenia oslnenia vodiča dopravného prostriedku a zariadenie
(57) Predné sklo (1) dopravného prostriedku a prekrytia (2) predných reflektorov sú vybavené polarizačnou štruktúrou (3) s rovnakou orientáciou polarizácie svetla. Aj spätné zrkadlá (4) dopravného
prostriedku môžu byť vybavené polarizačnou
štruktúrou (3), ale s opačnou orientáciou polarizácie svetla ako je orientácia polarizačnej štruktúry (3) prekrytia (2) predných reflektorov.

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

B62D 49/00
5004-2014
3.2.2014
Tribula Rastislav, Ing., PhD., Žilina, SK;
Tribula Rastislav, Ing., PhD., Žilina, SK;
Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
Malotraktor
Malotraktor s prednou a zadnou dvojkolesovou
nápravou, riadením (7) a sedadlom (6) ďalej pozostáva z jedného pevného nosného rámu (1)
alebo dvojdielneho nosného rámu (1) s výkyvným
a rotačným kĺbom (8). V centrálnej časti nosného
rámu (1) sú uložené akumulátory (4) elektrickej
energie. Ďalej pozostáva z aspoň jedného elek-

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

C04B 7/00
50123-2013
19.10.2013
Považská cementáreň, a. s., Ladce, SK;
Martauz Pavel, Ing., Ladce, SK; Gach Ferdinand,
Ing., Ladce, SK; Tiso Ivan, Ing., Nová Dubnica Veľký Kolačín, SK;
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(54) Spôsob výroby portlandského slinku výpalom
v cementárskej rotačnej peci s využitím priemyselných odpadov a vedľajších produktov
(57) Spôsob výroby portlandského slinku výpalom
v cementárskej rotačnej peci s využitím priemyselných odpadov a vedľajších produktov, kde
v procese prípravy surovinovej zmesi sa do surovinovej zmesi pridá ako surovinová zložka popol
z výroby tepelnej energie s obsahom uhlíka od 13
do 26 % hmotn., pričom chemické zloženie surovinovej zmesi sa upraví podľa obsahu slinkotvorných prvkov v tomto popole.

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

C04B 18/00
125-2013
12.7.2013
PUV 2012-26367
9.7.2012
CZ
ECO-BUILDING BRNO s.r.o., Brno, CZ; ČEZ,
a.s., Praha, CZ;
(72) Bílý Miroslav, Ing., CSc., Tišnov, CZ; Štepánek
Robert, Ing., Brno, CZ; Parmová Yvona, Ing., Brno,
CZ; Beránek Radek, Bílina, CZ; Pulchart Luboš,
Bílina, CZ;
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(74) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;
(54) Vápenatá čerpateľná kompozitná zmes
(57) Opísaná je zmes, ktorá obsahuje zmes fluidných
popolov aspoň v množstve 10 % hmotnostných,
klasický filtrový popolček v množstve 40 až 70 %
hmotnostných, energosadrovec v množstve do 35 %
hmotnostných a vodu na dosiahnutie optimálneho zvlhčenia zmesi, ktorá je obsiahnutá v množstve 50 až 85 % hmotnosti všetkých zložiek vo
vzťahu k sušine.

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

C04B 18/00
50138-2013
21.11.2013
Považská cementáreň, a.s., Ladce, SK;
Martauz Pavel, Ing., Ladce, SK; Strigáč Július, Ing.,
PhD., Trenčín, SK;
(74) Kubínyi Peter, Trenčín, SK;
(54) Použitie fluidných popolov a popolčekov z fluidného spaľovania uhlia ako antimikrobiálne
účinnej látky pre stavebníctvo
(57) Opisuje sa použitie fluidných popolov a popolčekov z fluidného spaľovania uhlia, alebo zmesi
fluidného popolčeka a fluidného popola, s minimálnym obsahom CaO 5 % hmotn., s množstvom
častíc väčších ako 500 μm maximálne 99 % hmotn.
z celkovej jej granulometrie ako antimikrobiálne
účinnej látky pre stavebníctvo.

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

C10B 57/00, C10B 53/00
5039-2013
9.10.2013
PV 2013-677
4.9.2013
CZ
HEDVIGA GROUP, a.s., Vratimov, CZ;
Cuber Petr, Ing., Havířov-Životice, CZ; Pullmanová Monika, Ing., PhD., Vratimov, CZ;
(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(54) Spôsob výroby palív pre energetiku a zariadenie na výrobu palív
(57) Opisovaným spôsobom sa spracováva uhlíkatý
materiál pomocou tepelného rozkladu bez prítomnosti plameňa. Tlakové nádoby obsahujúce
vsádzku sa pri tlaku 2 až 5 kPa predhrievajú kvapalným teplonosným médiom (8) na najviac 120 °C
a na inom mieste dohrievajú na najviac 550 °C
a vyvíjané plyny sa kontinuálne odvádzajú,
ochladzujú na najviac 60 °C a oddeľuje sa olejnatý kondenzát, zvyškové plyny a tuhé zvyšky,
ktoré sa po úprave spaľujú v kogeneračnej jednotke. Zariadenie pozostáva z predhrievacej jednotky (2) a dohrievacej jednotky (3) s prepojeným kvapalným teplonosným médiom (8) a z lôžok (9) tlakových nádob (1), ktoré sú vybavené
vývodom (5) do plynového potrubia (7). Na plynovom potrubí (7) je výhodne zapojený chladič
(17) a plynové zásobníky (19). Kondenzátové
potrubie (16) aj plynové potrubie (7) vstupuje do
kogeneračnej jednotky (20).

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

C12N 15/00, C12Q 1/00
5013-2013
11.3.2013
KRD molecular technologies, s.r.o., Bratislava,
SK; Krivjanská Mária, Mgr., Galanta, SK; Krivjanský Viktor, Mgr., Galanta, SK; Jurkovičová Dana, RNDr., PhD., Bratislava, SK; Kulcsár Ľudovít, Mgr., Bratislava, SK;
(72) Krivjanská Mária, Mgr., Galanta, SK; Krivjanský
Viktor, Mgr., Galanta, SK; Jurkovičová Dana,
RNDr., PhD., Bratislava, SK; Kulcsár Ľudovít, Mgr.,
Bratislava, SK;
(54) Oligonukleotidy na určenie aktivity chromatínovej štruktúry génu MIR155HG
(57) Syntetické oligonukleotidy, navrhnuté na meranie transkripčnej regulácie na úrovni chromatínu
génu MIR155HG vo vzorkách nádorových buniek, určené na výskumné účely, prípadne doplnenie diagnózy, stanovenie prognózy a odhadu
potenciálnej efektivity liečby.

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

D21G 1/00, B65H 27/00
50148-2013
17.12.2013
Transmisie engineering a.s., Martin, SK;
Perončík Miroslav, Ing., Martin, SK; Siráň Stanislav, Ing., Martin, SK; Jurkovič Viliam, Ing., Martin, SK; Baričák Milan, Ing., Kláštor pod Znievom, SK; Prodaj Juraj, Ing., Žilina, SK;
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(54) Torzné ukotvenie dvojice násuvných pohonov
do spoločného reakčného rámu
(57) Spoločný reakčný rám (3) je určený hlavne pre
pohony dvojíc samostatne uložených a vzájomne
zaberajúcich rotačných valcov technologických
zariadení, pričom spoločný reakčný rám (3) je
uložený na skriniach (1 a 2) pohonov a nie je
kotvený o rám stroja ani o pevný základ, potom
spoločný reakčný rám (3) môže byť pevne spojený so skriňou (2) druhého pohonu a skriňa (1)
prvého pohonu je v spoločnom reakčnom ráme
(3) uložená posuvne.
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E02D 29/00
5019-2013
21.3.2013
BO2012A000151
21.3.2012
IT
OFFICINE MACCAFERRI S.p.A., Zola Predosa
(Bologna), IT;
Feraiolo Francesco, Ca+de+Fabbri (Bologna), IT;
PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária, Bratislava, SK;
Spevnený gabion s krabicovou konštrukciou,
spôsob jeho výroby a spôsob výroby prekrútenej kovovej pletivovej konštrukcie
Spevnený gabion obsahuje dve protiľahlé steny
so spoločnou hranou, vyrobené z jedného plátu
dvakrát prekrútenej kovovej pletivovej konštrukcie (10), vytvorenej z kovových drôtov (13, 14),
ktoré majú dva rôzne priemery, zodpovedajúce
dvom stenám. Prednostne má kovová pletivová
konštrukcia (10) oko (33) s aspoň jednou prekrútenou stranou, vytvorenou z najmenej dvoch kovových drôtov (13, 14) spolu prepletených, kde
je každá prekrútená strana zarovnaná v smere
spoločnej hrany medzi dvoma stenami.

F01C 1/00
4-2014
8.1.2014
Prpič Ivan, Ing., Martin, SK;
Prpič Ivan, Ing., Martin, SK;
Rotačný lopatkový motor
Princípom funkcie rotačného lopatkového motora
je čisto rotačný pohyb jeho rotora (4), uloženého
v ložiskách (19) a utesneného tesniacimi krúžkami (17) a (18), s dvomi pracovnými lopatkami
(1) a (2) kruhového prierezu, pohybujúcimi sa
v kruhovom valci (3), tzv. toruse, v kombinácii
so značne rozšíreným systémom spaľovania v predkomôrke (13) a systémom výmeny pracovnej náplne spôsobom, uplatňovaným pri dvojtaktných
spaľovacích motoroch. Tým sa dosiahne odstránenie vratného lineárneho pohybu piesta a jeho
zložitého prevodu na rotačný pomocou ojničného
mechanizmu s kľukovým hriadeľom ako pri doterajšom klasickom spaľovacom piestovom motore. Riadenie procesu nasávania vzduchu, expanzie plynov, výmeny pracovnej náplne a výfuku výfukových plynov v pracovných priestoroch
kruhového valca (3) a predkomôrky (13), umiestnenej kolmo na rovinu kruhového valca v oblasti

hornej priehradky (6), bude zabezpečené systémom pohyblivých mechanických priehradok (5)
a (6) umiestnených na protiľahlých stranách kruhového valca, a posúvačov (14) a (15) v nasávacom (7) a výfukovom kanáli predkomôrky (13),
ovládaných priamo od rotora bez potreby ozubených prevodov.

(51) F21V 5/00, F21S 10/00, G02B 9/00,
H05B 33/00
(21) 50107-2013
(22) 31.3.2011
(71) LEADER LIGHT s.r.o., Spišská Nová Ves, SK;
(72) Száraz Július, Ing., Senec, SK;
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(54) Zariadenie na variabilnú zmenu vyžarovacieho uhla pre LED
(57) Technické riešenie zariadenia na variabilnú zmenu vyžarovacieho uhla pre LED pozostáva z najmenej jednej optickej zostavy tvorenej najmenej
jedným LED (LED ARRAY) zdrojom (1), pred
ktorým je v prvom poradí zaradená planokonvexná (3a) alebo konvexnokonkávna šošovka
(3b) a aspoň v druhom poradí sú zaradené už len
konvexnokonkávne šošovky (7). Ďalej pozostáva
z posúvacieho mechanizmu (8) na posun aspoň
konvexnokonkávnej šošovky (3b) z prvého poradia a/alebo konvexnokonkávnych šošoviek (7)
aspoň z druhého poradia. Zariadenie je určené na
využitie pre pevné bodové/wash reflektory a diaľkovo ovládané reflektory – rotačné hlavy s manuálne alebo motoricky nastaviteľným zoomom
určenými hlavne pre divadlo, TV, film, architektúru a zábavu.
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(51) F24J 2/00, H01L 31/00, G01K 1/00, G01S 3/00,
G05D 3/00
(21) 197-2013
(22) 12.11.2013
(71) Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií, Košice, SK;
(72) Kuna Štefan, Ing., Kapušany, SK; Rimár Miroslav, doc. Ing., CSc., Vyšná Šebastová, SK; Mihalčová Janka, RNDr., PhD., Ľubotice, SK; Jurko Jozef, doc. Ing., PhD., Kendice, SK;
(54) Sonda na snímanie kolmého slnečného žiarenia a spôsob snímania
(57) Sonda na snímanie kolmého slnečného žiarenia
sa skladá z pevného telesa (1) sondy z nepriehľadného materiálu, ktoré je na jednej strane uzatvorené transparentným sklom (2) a na opačnej
strane sa nachádza vonkajší snímač (3) a vnútorný snímač (4) slnečného žiarenia, z ktorých sú
cez veko (6) sondy vyvedené vodiče (5). Spôsob
snímania prebieha tak, že vonkajší snímač (3)
sníma celkové slnečné žiarenie a na základe tejto
hodnoty riadiaci systém spúšťa alebo zastavuje
otáčanie konštrukcie s panelmi. Ak sa konštrukcia otáča a vnútorný snímač (4) zaznamená kolmý dopad slnečných lúčov, riadiaci systém otáčanie zastaví.

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

G05B 13/00, G05D 23/00
50061-2013
10.6.2013
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Prešov,
SK;
(72) Hošovský Alexander, Ing., PhD., Prešov, SK; Piteľ Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK;
(54) Systém regulácie teploty vody kotlov na báze
imunitného regulátora
(57) Systém regulácie teploty vody kotla na báze
imunitného regulátora je tvorený blokom (1) diferenčného člena I., blokom (2) imunitného zosilnenia, blokom (3) násobenia I., blokom (4) diferenčného člena II., blokom (5) integrátora I.,
blokom (6) integrátora II., blokom (7) regulovanej sústavy (kotla), blokom (8) snímača teploty
vody na výstupe kotla, blokom (9) funkcie šírenia protilátok, blokom (10) násobenia II., blokom
(11) diferenčného člena III., blokom (12) koeficientu úmrtnosti B buniek, blokom (13) koeficientu rýchlosti reprodukcie B buniek, blokom
(14) funkcie dozrievania B buniek, blokom (15)
násobenia III., blokom (16) koeficientu tvorby
protilátok B bunkami, blokom (17) diferenčného
člena IV., blokom (18) koeficientu úmrtnosti protilátok a blokom (19) integrátora III.

(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
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G06Q 50/00
50094-2013
1.8.2013
iTVSi a.s., Bratislava, SK;
Suchoba Michal, PhDr. Ing., Pezinok, SK;
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(54) Systém uzatvárania stávok prostredníctvom
káblovej televízie počas vysielania
(57) Podstatou uvedeného systému je, že pozostáva
z TV setu (C3), ktorý je obojsmerne prepojený
s televíznym operátorom (C2) digitálnej káblovej
televízie a televízny operátor (C2) digitálnej káblovej televízie je obojsmerne spojený cestou (P2)
so stávkovacou službou (C1), stávkovacia služba
(C1) je jednak obojsmernou cestou (P2) prepojená s televíznym operátorom (C2) digitálnej káblovej televízie, jednak obojsmernou cestou (P3)
prepojená so systémom externej stávkovacej spoločnosti (C4), pričom externá stávkovacia spoločnosť (C4) je prostredníctvom zadávateľa (R1)
stávkovej ponuky po ceste (P7) a (P1) jednosmerne napojená na stávkovaciu službu (C1)
a zároveň externá stávkovacia spoločnosť (C4) je
obojsmerným spojením (P6) napojená na prostriedky (R2) zákazníka.

82
(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(54)
(57)
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H02K 21/00, H02K 16/00, H02K 29/00
164-2012
20.12.2012
Červenka Vladimír, Sereď, SK;
Červenka Vladimír, Sereď, SK;
Elektromotor s vyššou účinnosťou
Elektromotor z vyššou účinnosťou pozostáva zo
statora (ST) v tvare kotúča s vinutím (V), z dvoch
rotorov (R1), (R2) v tvare kotúča, medzi ktorými
je situovaný stator (ST) s vinutím (V).

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

H02M 1/00, H02P 21/00
145-2013
12.8.2013
Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK;
Kaščák Slavomír, Ing., Krompachy, SK; Praženica
Michal, Ing., PhD., Plevník - Drienové, SK; Dobrucký Branislav, prof. Ing., PhD., Žilina, SK;
(54) Hardvérový priestorový-vektorový ŠIM modulátor
(57) Hardvérový priestorový-vektorový šírkovo impulzový (ďalej ŠIM) modulátor pre dvojfázový
(2f) motor pozostáva z generátora (1) priestorového vektora, ktorý vytvára vstupný signál pre
komparátor (2). Komparátor (2) vytvára riadiace
impulzy – ŠIM na riadenie výkonového meniča
(3), ktorý napája dvojfázový elektromotor (4).
Referenčné signály pre generátor (1) priestorového vektora a komparátor (2) dodáva riadiaci
systém (5).

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

H04M 1/00, A45C 11/00, C09J 7/00
50133-2013
14.11.2013
Duben Matej, Ing., Žilina, SK;
Duben Matej, Ing., Žilina, SK;
Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
Podložka pod mobilné telefóny, tablety, prenosné počítače, iné ľahko prenosné elektrotechnické zariadenia a ich puzdrá
(57) Podložka pod mobilné telefóny, tablety, prenosné
počítače, iné ľahko prenosné elektrotechnické zariadenia a ich puzdrá je tvorená samolepiacou fóliou s vonkajším velúrovým povrchom v tvare
podkladovej plochy alebo aspoň jej časti.

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

A43C 1/00
A47F 5/00
A47K 13/00
A63D 15/00
B01D 1/00
B01J 3/00
B08B 1/00

25-2013
50085-2013
5046-2013
160-2013
50142-2013
5007-2014
17-2014

B25J 9/00
B25J 19/00
B60J 11/00
B60Q 1/00
B62D 49/00
C04B 7/00
C04B 18/00

50014-2014
50013-2014
50009-2014
5010-2014
5004-2014
50123-2013
125-2013

C04B 18/00
C10B 57/00
C12N 15/00
D21G 1/00
E02D 29/00
F01C 1/00
F21V 5/00

50138-2013
5039-2013
5013-2013
50148-2013
5019-2013
4-2014
50107-2013

(51)
F24J 2/00
G05B 13/00
G06Q 50/00
H02K 21/00
H02M 1/00
H04M 1/00

(21)
197-2013
50061-2013
50094-2013
164-2012
145-2013
50133-2013
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FG2K

Zapísané úžitkové vzory

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789

D06F 35/00
A47J 17/00
A47J 31/00
H02G 3/00
A01M 23/00
A47C 17/00
H04M 1/00

6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796

H01H 77/00
F24J 2/00
E01F 8/00
E03F 5/00
E04B 1/00
E05G 1/00
B65D 65/00

6797
6798
6800
6801
6802
6803
6804

A23L 1/00
A21D 2/00
A61N 5/00
F02M 35/00
A63J 5/00
F01C 1/00
E05B 65/00

6805
6806
6807
6808
6809

F16C 9/00
A47C 4/00
A23N 15/00
A47J 43/00
A47J 19/00

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

A01M 23/00, G08B 1/00
6787
91-2013
30.5.2013
3.6.2014
2.4.2014
Skorka Radimír, Martin, SK;
Skorka Radimír, Martin, SK;
Elektronická monitorovacia signalizácia na myši a potkany

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

A21D 2/00
6798
138-2013
29.7.2013
3.6.2014
25.4.2014
Gubišová Marcela, Mgr., Bzince pod Javorinou,
SK; Gubiš Jozef, Ing., PhD., Bzince pod Javorinou, SK; Žofajová Alžbeta, Ing., PhD., Piešťany,
SK; Gavurníková Soňa, Ing., PhD., Prašník, SK;
Havrlentová Michaela, RNDr., PhD., Krakovany,
SK; Ondreičková Katarína, Mgr., PhD., Nové
Mesto nad Váhom, SK; Mihálik Daniel, Mgr.,
PhD., Čachtice, SK; Lichvárová Mária, Ing., Prešov, SK; Muchová Darina, RNDr., Prešov, SK;
Kraic Ján, doc. RNDr., PhD., Piešťany, SK;
(73) Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany,
Piešťany, SK;
(54) Múčna zmes na prípravu chleba a pečiva so
zvýšeným obsahom vápnika
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

83

A23L 1/00
6797
50063-2012
18.7.2012
3.6.2014
25.4.2014
Moravík Pavel, Detva, SK; Fekiač Ján, Detva,
SK; Križmanek Vladimír, Detva, SK; Rückschloss
Ľubomír, Ing., Sliač-Hájniky, SK; Hanková Andrea, Ing., PhD., Zvolen, SK; Matušková Katarína,
Ing., Hriňová, SK; Havrlentová Michaela, Ing.,
PhD., Kraľovany, SK;
(73) Celpo spol. s r.o., Očová, SK;
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(54) Pšeničný expandovaný výrobok so zvýšeným
obsahom antokyánových glykozidov

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

A23N 15/00
6807
50109-2012
3.12.2012
CZ2012-25751 U
13.3.2012
CZ
3.6.2014
30.4.2014
Vaculík Jiří, Zlín, CZ; Březík David, Zlín-Kostelec,
CZ;
(73) TESCOMA s.r.o., Zlín, CZ;
(74) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(54) Lúpač hrášku
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(54)

A47C 4/00
6806
21-2013
6.2.2013
3.6.2014
30.4.2014
Suja Matej, Zvolen, SK;
Suja Matej, Zvolen, SK;
Skladacia stolička

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

A47C 17/00
6788
5009-2013
26.2.2013
CZ 2012-25946 U
23.4.2012
CZ
3.6.2014
2.4.2014
Jelínek Petr, Ing., Praha, CZ;
JMP Slovensko, s.r.o., Bratislava, SK;
Čalúnený rozkladací nábytok pozostávajúci zo
sedáka a opierkových dielcov

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

A47J 17/00
6784
50111-2012
3.12.2012
CZ2012-25753 U
13.3.2012
CZ
3.6.2014
2.4.2014

84
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(72) Vaculík Jiří, Zlín, CZ; Březík David, Zlín-Kostelec,
CZ;
(73) TESCOMA s.r.o., Zlín, CZ;
(74) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(54) Univerzálna škrabka na zeleninu a ovocie
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(45)
(47)
(72)

A47J 19/00
6809
50069-2013
17.6.2013
CZ2012-26590 U
24.8.2012
CZ
3.6.2014
30.4.2014
Vaculík Jiří, Zlín, CZ; Škoda Ladislav, Zlín-Malenovice, CZ;
(73) TESCOMA s.r.o., Zlín, CZ;
(74) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(54) Sitko na prípravu čaju

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

A47J 31/00
6785
50112-2012
3.12.2012
CZ2012-25756 U
13.3.2012
CZ
3.6.2014
2.4.2014
Vaculík Jiří, Zlín, CZ;
TESCOMA s.r.o., Zlín, CZ;
Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
Univerzálny zásobník na kávové kapsuly

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

A47J 43/00
6808
50068-2013
17.6.2013
CZ2012-26589 U
24.8.2012
CZ
3.6.2014
30.4.2014
Vaculík Jiří, Zlín, CZ; Fiala František, Strakonice, CZ;
(73) TESCOMA s.r.o., Zlín, CZ;
(74) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(54) Univerzálna kuchynská pinzeta

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

A61N 5/00
6800
76-2013
3.5.2013
3.6.2014
29.4.2014
Kokoš František, Ing., Revúca, SK;
Kokoš František, Ing., Revúca, SK;
Lobodová Dagmar, Ing., Košice, SK;
Zariadenie na vykonávanie stimulácie mozgu
laserovým kruhovo alebo elipticky polarizovaným svetlom

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

A63J 5/00, A61L 9/00, G09F 19/00, F21S 10/00
6802
156-2013
11.9.2013
3.6.2014
29.4.2014
Bencz Ladislav, Jelenec, SK;
Bencz Ladislav, Jelenec, SK;
Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
Diskoguľa s voňavkou

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

B65D 65/00, B65B 61/00
6796
50-2013
14.3.2013
3.6.2014
25.4.2014
Pitoňák Martin, Ing., Svit, SK;
CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Svit, SK;
Berník Peter, JUDr., Svit, SK;
Obal z páravých polymérnych materiálov a s nimi kombinovaných materiálov

(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(45)
(47)
(67)
(72)

D06F 35/00, D06F 25/00, D06F 58/00
6783
5030-2012
15.7.2005
2004100610
2.12.2004
KR
3.6.2014
2.4.2014
05106546.4
Kim Hyun Sook, Gyeonggi-Do, KR; Kim Hyung
Gyoon, Gyeonggi-Do, KR; Park Seon Woo, Gyeonggi-Do, KR; Oak Seong Min, Gyeongsangnam-Do, KR; Park Jee Hun, Gyeonggi-Do, KR;
Lee Yoon Sook, Gyeonggi-Do, KR;
(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., Gyeongii-do, KR;
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(54) Spôsob odstraňovania záhybov na bielizni a príslušná práčka
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

E01F 8/00
6792
5020-2013
28.3.2013
3.6.2014
16.4.2014
Borýsek Rudolf, Ing., Karlovy Vary, CZ; Lapáček Antonín, Ing., Nová Role, CZ; Kroc Martin,
Ing., Mariánske Lázně, CZ;
(73) Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., Vintířov, CZ;
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(54) Protihlukový panel a protihluková stena
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(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

E03F 5/00, B01D 17/00
6793
5034-2013
31.5.2013
3.6.2014
16.4.2014
Brna Boris, Pezinok, SK;
EKODREN s.r.o., Bratislava, SK;
Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
Kompaktný filter zaolejovaných vôd odvádzaných najmä z cestných komunikácií

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

E04B 1/00, E04B 2/00, E04F 13/00
6794
50014-2013
19.2.2013
CZ2013-27346 U
17.1.2013
CZ
3.6.2014
16.4.2014
Kovařík Lukáš, Ing., Chropyně, CZ;
LIKO-S, a. s., Slavkov u Brna, CZ;
Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
Obvodový plášť budov

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

E05B 65/00, E05B 15/00
6804
50093-2013
31.7.2013
CZ2013-28127 U
26.6.2013
CZ
3.6.2014
29.4.2014
Pritula Martin, Chrudim, CZ;
ALFA 3 spol. s r.o., Pardubice, CZ;
Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;
Zariadenie na centrálne uzamykanie zásuvkových skríň

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

E05G 1/00, G08B 15/00
6795
43-2013
11.3.2013
3.6.2014
25.4.2014
Appel Ján, Bratislava, SK;
PYRA, spol. s r.o., Bratislava, SK;
Bezpečnostný dymový box

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

F01C 1/00, F02B 53/00
6803
50001-2013
6.1.2013
3.6.2014
29.4.2014
Kujovič Jozef, Pezinok, SK;
Kujovič Jozef, Pezinok, SK;
Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
Pracovný priestor s rotačne sa pohybujúcim
piestom

85

(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(67)
(72)

F02M 35/00
6801
96-2013
14.10.2011
3.6.2014
29.4.2014
108-2011
Puškár Michal, Ing., PhD., Košice, SK; Puškár
Michal, Ing., Vinné, SK; Bigoš Peter, prof. Ing.,
CSc., Košice, SK;
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;
(54) Systém náporovo-ejektorového nasávania pre
dvojtaktný spaľovací motor
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(67)
(72)

F16C 9/00
6805
99-2013
14.10.2011
3.6.2014
29.4.2014
105-2011
Puškár Michal, Ing., PhD., Košice, SK; Puškár
Michal, Ing., Vinné, SK; Bigoš Peter, prof. Ing.,
CSc., Košice, SK;
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;
(54) Uloženie kľukového hriadeľa spaľovacieho motora zabezpečujúce minimalizáciu mechanických strát
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

F24J 2/00, H01L 31/00
6791
106-2013
7.6.2013
3.6.2014
9.4.2014
Olejár Martin, Ing., PhD., Nitra, SK; Cviklovič
Vladimír, Ing., PhD., Nitra, SK; Palková Zuzana,
doc. Ing., PhD., Nitra, SK;
(73) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta, Nitra, SK;
(54) Spôsob riadenia autonómneho dvojosového
polohovacieho solárneho systému

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

H01H 77/00, H01H 71/00, H01H 73/00
6790
64-2013
9.4.2013
3.6.2014
9.4.2014
Jenčík Imrich, Ing., Gelnica, SK;
SEZ Krompachy, a. s., Krompachy, SK;
Török Dušan, Ing., Krompachy, SK;
Prúdový chránič s vlastnou ochranou kontaktov
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(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

H02G 3/00, H02G 15/00
6786
52-2013
19.3.2013
3.6.2014
2.4.2014
Hamrák Marek, Krompachy, SK; Ponechal Emil,
Ing., Teplička nad Váhom, SK;
(73) Hamrák Marek, Krompachy, SK; Ponechal Emil,
Ing., Teplička nad Váhom, SK;
(74) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
(54) Vodotesná káblová vývodka

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

H04M 1/00, G06F 1/00
6789
50025-2013
27.3.2013
3.6.2014
2.4.2014
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
Mobilný telefón s rozšíriteľným, resp. prídavným displejom

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

A01M 23/00
A21D 2/00
A23L 1/00
A23N 15/00
A47C 4/00
A47C 17/00
A47J 17/00

6787
6798
6797
6807
6806
6788
6784

A47J 19/00
A47J 31/00
A47J 43/00
A61N 5/00
A63J 5/00
B65D 65/00
D06F 35/00

6809
6785
6808
6800
6802
6796
6783

E01F 8/00
E03F 5/00
E04B 1/00
E05B 65/00
E05G 1/00
F01C 1/00
F02M 35/00

6792
6793
6794
6804
6795
6803
6801

F16C 9/00
F24J 2/00
H01H 77/00
H02G 3/00
H04M 1/00

6805
6791
6790
6786
6789
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MC2K
(11)
(21)
(22)
(54)
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Vymazané úžitkové vzory

4986
5075-2007
2.11.2007
Medzerníkový kruh
Dátum výmazu: 5.5.2014

MK2K

Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

3894
3895
3896
3906

26.04.2014
26.04.2014
26.04.2014
07.04.2014

3941
4082
4613
4677

29.04.2014
22.04.2014
14.08.2013
12.09.2013

4695
5441
5446
5497

04.09.2013
01.09.2013
04.09.2013
03.09.2013

5507
5510
5681

25.09.2013
03.09.2013
29.09.2013

ND2K

Predĺženie platnosti úžitkových vzorov

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

4861
4875
4908
4971

G03G 15/00
A01K 15/00
G09F 3/00
H01R 27/00

5409
5577
5662
5699

H01R 13/00
A23G 3/00
B01J 20/00
G02F 1/00

5708
5735
5836
5858

C02F
E06B
F04C
E04D

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

A01K 15/00
4875
47-2007
7.3.2007
Marinko Dušan, Bardejov, SK;
Hygienické zariadenie pre zvieratá

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

A01M 1/00
6060
5028-2010
13.5.2010
Fytofarm, spol. s r. o., Bratislava, SK;
Usporiadanie vaničkovej pasce štrbinového lapača

1/00
9/00
2/00
1/00

(11)

(51)

5860
6060

F24D 17/00
A01M 1/00

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

A23G 3/00, A23G 1/00
5577
50070-2009
1.10.2009
BALABAN GIDA SANAYI VE TIC. A. S., Sakarya, TR;
(54) Liaty čokoládový potravinový výrobok s marshmallow
(51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

B01J 20/00, C02F 1/00
5662
55-2010
6.5.2010
Technická Univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK;
Kompozitný sorbent
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(51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

C02F 1/00
5708
58-2010
14.5.2010
Kotráňová Anna, Košice, SK;
Spôsob úpravy vody a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

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

E04D 1/00
5858
5034-2010
31.5.2010
CAPACCO spol. s r. o., Město Albrechtice, CZ;
Strešná škridla

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

E06B 9/00
5735
52-2010
3.5.2010
Sviatko Vladimír, Košice, SK; Krišková Silvia,
Košice, SK;
(54) Vonkajšia textilná roleta I
(51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

F04C 2/00
5836
45-2010
12.4.2010
Figura Pavol, Ing., Piešťany, SK;
Zubové čerpadlo s plynule meniteľným výstupným prietokom

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

F24D 17/00, F24D 10/00, G01R 11/00
5860
39-2010
29.3.2010
ECO-ENERGIA CONSULTING s.r.o., Nitra, SK;
Zariadenie na reguláciu odberového diagramu
elektrickej energie pomocou tepelného čerpadla

(51)

(11)

(51)

A01K 15/00
A01M 1/00
A23G 3/00
B01J 20/00

4875
6060
5577
5662

C02F
E04D
E06B
F04C

1/00
1/00
9/00
2/00

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

G02F 1/00, H01S 3/00
5699
50028-2010
6.4.2010
KVANT, spol. s r.o., Bratislava, SK;
Spôsob generácie červeného laserového žiarenia

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

G03G 15/00
4861
97-2007
13.6.2007
GOSET, s. r. o., Modra, SK;
Uzáver zásobníka tonera

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

G09F 3/00
4908
99-2007
14.6.2007
TOPS, spol. s r. o., Košťany nad Turcom, SK;
Kontrolná nálepka so spätným odrazom svetla
na motorové a prípojné vozidlá

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

H01R 13/00
5409
5079-2008
27.4.2007
VOLEX (ASIA) PTE LTD, Singapore, SG;
Zostava konektora, konektor a zásuvka prístroja

(51) H01R 27/00, H01R 29/00, H01R 9/00,
H01R 11/00, H01R 13/00, H02G 3/00
(11) 4971
(21) 81-2007
(22) 9.5.2007
(73) Keťko Ladislav, Levice, SK;
(54) Prenosný vidlicový istený adaptér

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

5708
5858
5735
5836

F24D 17/00
G02F 1/00
G03G 15/00
G09F 3/00

5860
5699
4861
4908

H01R 13/00
H01R 27/00

5409
4971
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PC2K

Prevody a prechody práv na úžitkové vzory

(11) 4983
(21) 5028-2007
(73) Skrip Juraj, Mgr., Snina, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
Skrip Juraj, Mgr., Snina, SK; Balog Miroslav, Ing.,
Snina, SK; Lukša Michal, Snina, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 10.2.2014
Dátum zápisu do registra: 22.5.2014

(11) 6555
(21) 5061-2011
(73) M.M.K., s. r. o., Bratislava, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
ZADAKO, spol. s r.o., Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 10.5.2013
Dátum zápisu do registra: 6.5.2014

(11) 5061
(21) 5064-2007
(73) Skrip Juraj, Mgr., Snina, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
Skrip Juraj, Mgr., Snina, SK; Balog Miroslav, Ing.,
Snina, SK; Lukša Michal, Snina, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 10.2.2014
Dátum zápisu do registra: 22.5.2014

QB2K

Licenčné zmluvy registrované alebo udelené

(11) 6555
(21) 5061-2011
(73) M.M.K., s. r. o., Bratislava, SK;
Nadobúdateľ:
ZADAKO spol. s r.o., Veľká Lomnica, SK;
Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 10.5.2013
Dátum zápisu do registra: 6.5.2014

TC2K

Zmeny mien

(11) 6249
(21) 50001-2012
(73) ETOP - TRADING, a.s., Banská Bystrica, SK;
Dátum zápisu do registra: 13.5.2014
(11) 6483
(21) 50059-2012
(73) ETOP - TRADING, a.s., Banská Bystrica, SK;
Dátum zápisu do registra: 13.5.2014

(11) 6596
(21) 50008-2013
(73) ETOP - TRADING, a.s., Banská Bystrica, SK;
Dátum zápisu do registra: 13.5.2014
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Číselné INID - kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST. 80)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(28)
(31)
(32)
(33)
(45)
(46)

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

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

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

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

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

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

Zapísané dizajny

(11)

(51)

(11)

(51)

28047
28048
28049

12/11.05
21/01.01
06/03.05

28050
28051

26/06.00
12/16.06

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

06/03.05
28049
14.4.2014
5.3.2019
12-2014
5.3.2014
Lizoňová Denisa, Ing. ArtD., Zvolen, SK;
Lizoňová Denisa, Ing. ArtD., Zvolen, SK;
Pracovný pult
Určenie výrobku:
Výrobok predstavuje pracovný pult vhodný do
verejných aj bytových interiérov.
(28) 6
(55)

2.1

1.1

2.2

1.2

3.1

1.3

3.2
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4.1
6.2

10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)
(54)
4.2

12/11.05
28047
14.4.2014
15.1.2019
1-2014
15.1.2014
Šupík Ladislav, Ing., Sereď, SK;
Šupík Ladislav, Ing., Sereď, SK;
Kolobežka s pedálom
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený
ako kolobežka s ovládaním pohybu pedálom.
(28) 2
(55)

5.1

1.1

5.2

1.2

6.1
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(55)

1.1
1.3

1.2

2.1

1.3

2.2

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

12/16.06, 12/16.11
28051
14.4.2014
8.1.2019
5002-2014
8.1.2014
PVZ 2013-39609
11.7.2013
CZ
Kabaň Jozef, Mladá Boleslav, CZ;
ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav, CZ;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(54) Súčasti automobilu
Určenie výrobku:
Výrobky, v ktorých budú dizajny stelesnené, sú
vybrané súčasti karosérie automobilu.
(28) 17

1.4

1.5

1.6
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1.7

2.5

2.1
2.6

2.2
2.7

2.3

3.1

3.2
2.4

3.3

97

98
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4.3
3.4

3.5

3.6

3.7

4.4

4.5

4.6

4.1
4.7

4.2
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5.1

5.6

5.2
5.7

6.1
5.3

6.2

5.4
6.3

5.5

6.4

99

100
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6.5

6.6

7.3

6.7

7.4

7.1

7.2
7.5
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8.1
8.4

8.2

8.5

9.1

8.3

9.2

9.3

101

102
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9.4
10.5

11.1

9.5

11.2

10.1
11.3

10.2
11.4

10.3

10.4

11.5
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12.4

11.6

12.5

12.1

13.1

12.2

13.2

12.3

13.3

103

104
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13.4

14.3

14.4
13.5

14.1

14.5

14.2

15.1
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16.1
15.2

16.2

15.3

16.3

16.4

15.4

16.5

15.5

16.6

105

106
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17.6

16.7

17.1
17.7

17.2

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

21/01.01
28048
14.4.2014
21.2.2019
8-2014
21.2.2014
Lehocký Miroslav, Zvolen, SK;
Lehocký Miroslav, Zvolen, SK;
Neo šach
Určenie výrobku:
Výrobky, v ktorých je dizajn stelesnený, sú šachové
figúrky so šachovnicou.
(28) 1
(55)

17.3

1.1

17.4

1.2
17.5
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1.3

1.8

1.4

1.9

1.5

1.10

1.6

1.11

1.7

10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)

26/06.00
28050
14.4.2014
8.1.2019
5001-2014
8.1.2014
PVZ 2013-39610
11.7.2013
CZ

107

108
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(72) Kabaň Jozef, Mladá Boleslav, CZ;
(73) ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav, CZ;
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(54) Svetelné vybavenie vozidla
Určenie výrobku:
Výrobky, v ktorých budú dizajny stelesnené, sú
svetlomety a svietidlá vozidla.
(28) 12
(55)

1.1

1.5

2.1

1.2
2.2

1.3

2.3

1.4

2.4
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2.5

3.4

3.1
3.5

4.1
3.2

4.2

3.3

109

110
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4.3
5.2

4.4

5.3

4.5

5.4

5.1
5.5

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2014 - SK (zapísané dizajny)

6.5

6.1

7.1

6.2

7.2

6.3

7.3
6.4

111

112
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7.4

8.3

7.5

8.4

8.1
8.5

9.1
8.2
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10.1

9.2

10.2

9.3

9.4

10.3

10.4
9.5

113

114

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2014 - SK (zapísané dizajny)

10.5

11.1

11.2

11.5

12.1

12.2

11.3
12.3

11.4
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12.5

12.4

(51)

(11)

(51)

(11)

06/03.05
12/11.05
12/16.06

28049
28047
28051

21/01.01
26/06.00

28048
28050

115

116

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2014 - SK (oznámenia - dizajny)

MK4Q

Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti

(11)

(58)

(11)

(58)

(11)

(58)

(11)

(58)

25864
26847
26848

03.04.2014
05.09.2013
10.09.2013

26850
26881
26964

18.09.2013
10.09.2013
11.09.2013

27525
27530

30.09.2013
17.09.2013

27531
27532

17.09.2013
17.09.2013

ND4Q

Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

26975
26988
26989

19/08.03
28/03.10
28/03.10

27004
27166

14/03.10
09/05.08

27506
27588

09/09.00
26/06.00

27589
27615

12/16.06
02/02.04

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

02/02.04
27615
21.12.2009
18.11.2019
59-2009
18.11.2009
ARMA, s.r.o., Dulovce, SK;
Výstrojná súčiastka pre ASR 1. bunda zimná
poľná 97 pre PrV
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je zimná
poľná bunda, ktorá je určená na ochranu tela vojakov pred nepriaznivými klimatickými podmienkami.

8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

09/05.08
27166
22.11.2005
15.4.2019
81-2004
15.4.2004
ORION Corporation, Seoul, KR;
Obal na cukrovinky
Určenie výrobku:
Výrobkom sú 4 dizajny obalu na cukrovinky.

8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

09/09.00
27506
15.1.2009
2.6.2018
5010-2008
2.6.2008
Herman Juraj, Čechynce, SK;
Kapsa na odpad
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je alebo bude dizajn stelesnený, je kapsa na zachytávanie odpadu vznikajúceho pri montážnych prácach, predovšetkým pri vŕtaní otvorov.

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

12/16.06
27589
25.8.2009
3.6.2019
5007-2009
3.6.2009
ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav, CZ;
Súčasti automobilu
Určenie výrobku:
Výrobky, v ktorých budú dizajny stelesnené, sú
vybrané súčasti karosérie automobilu.

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

14/03.10
27004
11.11.2004
19.4.2019
84-2004
19.4.2004
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. V.,
Eindhoven, NL;
(54) Jednotka diaľkového ovládania
Určenie výrobku:
Zariadenie, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na
ktorom bude použitý, je určené ako jednotka diaľkového ovládania.

8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

19/08.03
26975
4.10.2004
26.3.2019
60-2004
26.3.2004
SLOWIN Bratislava, spol. s r. o., Bratislava, SK;
Etiketa
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je alebo bude dizajn stelesnený,
je etiketa, najmä etiketa na fľašu na víno. Zatriedenie podľa medzinárodného triedenia: 19-08.03.
Nový dizajn etikety je zrejmý z priložených vyobrazení, kde je znázornená predná strana etikety.
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9 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

26/06.00
27588
25.8.2009
3.6.2019
5006-2009
3.6.2009
ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav, CZ;
Svetelné vybavenie vozidla
Určenie výrobku:
Výrobky, v ktorých budú dizajny stelesnené, sú
svetlomety a svietidlá vozidla.
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8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

28/03.10
26989
12.10.2004
30.4.2019
97-2004
30.4.2004
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. V.,
Eindhoven, NL;
(54) Elektrické epilačné zariadenie bez krytu
Určenie výrobku:
Zariadenie, v ktorom je dizajn stelesnený alebo
na ktorom bude použitý, je určené ako elektrické
epilačné zariadenie bez krytu.

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

28/03.10
26988
12.10.2004
30.4.2019
96-2004
30.4.2004
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. V.,
Eindhoven, NL;
(54) Elektrické epilačné zariadenie s krytom
Určenie výrobku:
Zariadenie, v ktorom je dizajn stelesnený alebo
na ktorom bude použitý, je určené ako elektrické
epilačné zariadenie s krytom.

(51)

(11)

02/02.04
09/05.08
09/09.00

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

27615
27166
27506

(51)
12/16.06
14/03.10

(11)

(51)

27589
27004

(11)

19/08.03
26/06.00

26975
27588

(51)
28/03.10
28/03.10

(11)
26988
26989

Zmeny mien

27957
31-2013
CEIT Technical Innovation, s.r.o., Žilina, SK;
15.5.2014

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

27958
32-2013
CEIT Technical Innovation, s.r.o., Žilina, SK;
15.5.2014
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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).

122

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)

Zverejnené prihlášky ochranných známok
(210)

(210)

(210)

(210)

1332-2009
849-2012
860-2012
887-2013
1009-2013
1177-2013
1178-2013
1424-2013
1425-2013
1653-2013
1659-2013
1702-2013
1703-2013
1721-2013
1723-2013
1724-2013
1764-2013
1781-2013
1784-2013
1898-2013
1924-2013
1972-2013
1974-2013
2021-2013
2071-2013
2133-2013
2136-2013
2181-2013
2260-2013
2302-2013
2314-2013
2322-2013
2377-2013
2381-2013
2388-2013
2456-2013
2473-2013
2478-2013
5386-2013
5397-2013
5492-2013
5547-2013
5548-2013
5549-2013
5553-2013
5554-2013
5562-2013
5565-2013
5566-2013
5578-2013
5624-2013
5625-2013
5646-2013
5651-2013
5676-2013

5677-2013
5678-2013
5679-2013
5680-2013
5681-2013
5682-2013
5710-2013
5711-2013
9-2014
19-2014
53-2014
54-2014
71-2014
77-2014
88-2014
102-2014
108-2014
114-2014
121-2014
125-2014
171-2014
173-2014
176-2014
181-2014
182-2014
183-2014
184-2014
189-2014
190-2014
213-2014
218-2014
226-2014
230-2014
234-2014
237-2014
241-2014
246-2014
248-2014
249-2014
251-2014
262-2014
273-2014
278-2014
279-2014
280-2014
291-2014
314-2014
315-2014
316-2014
318-2014
319-2014
320-2014
322-2014
324-2014
325-2014

326-2014
330-2014
335-2014
339-2014
361-2014
362-2014
363-2014
368-2014
369-2014
370-2014
372-2014
373-2014
374-2014
376-2014
377-2014
378-2014
379-2014
380-2014
396-2014
400-2014
401-2014
402-2014
403-2014
404-2014
405-2014
406-2014
408-2014
409-2014
423-2014
427-2014
454-2014
455-2014
458-2014
471-2014
476-2014
482-2014
489-2014
490-2014
493-2014
505-2014
506-2014
522-2014
531-2014
532-2014
571-2014
573-2014
577-2014
5001-2014
5002-2014
5011-2014
5013-2014
5014-2014
5015-2014
5020-2014
5031-2014

5035-2014
5041-2014
5042-2014
5043-2014
5044-2014
5046-2014
5076-2014
5077-2014
5080-2014
5081-2014
5082-2014
5083-2014
5089-2014
5103-2014
5104-2014
5105-2014
5113-2014
5115-2014
5120-2014
5121-2014
5122-2014
5126-2014
5135-2014
5137-2014
5138-2014
5158-2014
5159-2014
5160-2014
5161-2014
5162-2014
5163-2014
5165-2014
5166-2014
5167-2014
5168-2014
5195-2014
5197-2014
5198-2014
5199-2014
5202-2014
5211-2014
5221-2014
5222-2014
5223-2014
5224-2014
5227-2014
5232-2014
5233-2014
5234-2014
5238-2014
5239-2014
5240-2014
5250-2014
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

1332-2009
21.9.2009
9, 35
9 - Anténne zosilňovače; televízne prijímače; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné
prístroje a zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie
prenosu dát.
35 - Poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného
charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru; maloobchodné služby prostredníctvom internetu v oblasti audiovizuálnej techniky; komerčné vyhľadávacie
služby prostredníctvom internetu pre tretie osoby; podpora predaja (aj pre tretie osoby); sprostredkovanie nákupu a predaja audiovizuálnej
techniky; maloobchodné služby v oblasti audiovizuálnej techniky.

(540) OPENBOX
(731) Haliarsky Tibor, CDC Brezno, Černákova 4, 977 01
Brezno, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

849-2012
21.5.2012
29, 35, 40
29 - Mliečne výrobky; mlieko; syry.
35 - Výrobný a obchodný manažment; maloobchod
a veľkoobchod s mliečnymi výrobkami a syrmi;
podpora predaja pre tretie osoby s mliečnymi výrobkami a syrmi; sprostredkovanie obchodu s mliečnymi výrobkami a syrmi; reklamné služby.
40 - Spracovanie mlieka.

(540) VOLOVEC
(731) MILK-AGRO, s. r. o., Čapajevova 36, 080 01
Prešov, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

860-2012
22.5.2012
16, 32, 37, 39, 43
16 - Etikety s výnimkou textilných; obaly (papiernický tovar); lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; papierové podložky pod poháre; podložky pod pivové poháre; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; vrecká (vrecia, vaky) z papiera alebo plastických materiálov na balenie; tlačoviny.
32 - Pivná mladinka pochádzajúca z Českej republiky; pivo pochádzajúce z Českej republiky;
výťažky z chmeľu na výrobu piva pochádzajúce
z Českej republiky.
37 - Informácie o opravách; inštalácia a opravy
chladiacich zariadení; prenájom stavebných strojov a zariadení; inštalácia, údržba a opravy strojov.
39 - Balenie tovaru; doručovanie tovaru; dovoz,
doprava; informácie o preprave; informácie o skladovaní; organizovanie ciest; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom chladiacich zariadení; prenájom chladiarenských boxov; prepravné služby; sprostredkovanie prepravy; uskladnenie tovaru.
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43 - Bufety (rýchle občerstvenie); samoobslužné
reštaurácie; reštaurácie (jedálne); jedálne a závodné jedálne; prenájom prechodného ubytovania; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov; rezervovanie prechodného ubytovania; rezervácia prechodného ubytovania.
(540)

(591) zlatá, čierna, biela
(731) Svet českého piva s. r. o., Dunajská 18, 811 08
Bratislava, SK;
(740) OLEXOVA VASILISIN s.r.o., Bratislava, SK;

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

887-2013
22.5.2013
18, 25
18 - Usne, koža a koženky, tašky, kufre, kufríky,
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) COCOPERLA
(731) La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Mišík Viktor, JUDr., Bratislava, SK;

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

1009-2013
24.4.2008
17, 19
17 - Fólie z plastov (nie na balenie).
19 - Nekovové stavebné materiály.

(540) Keder-Flex
(646) 006862031, 24.04.2008
(731) Icopal A/S, Lyskær 5, 2730 Herlev, DK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

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

1177-2013
11.7.2013
9, 35, 36, 38, 41, 42, 44
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; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice;
počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov,
počítače; hasiace prístroje; telekomunikačné prístroje; mobilné telekomunikačné prístroje; mobilné telefóny; počítačový hardvér; softvér pre
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počítačové aplikácie; počítačový softvér; počítačový softvér (s možnosťou stiahnutia z internetu); vreckové počítače (Personal Digital Assistant
PDA); notebooky (prenosné počítače); prístroje
pre telekomunikačné siete; riadiaci softvér pre telekomunikačné siete a pre telekomunikačné prístroje; ochranné odevy proti úrazom; ochranné
prilby; televízne prijímače; slúchadlá; GPS navigačné prístroje; počítačový softvér nahraný na
CD-ROM; pamäťové karty typu SD; okuliare,
dioptrické okuliare, slnečné okuliare, ochranné
oku-liare; puzdrá na okuliare, dioptrické okuliare,
slnečné okuliare a ochranné okuliare; kontaktné
šošovky; fotoaparáty; šošovky kamier (optika);
MP3 prehrávače; audiopásky, audiokazety, audiodisky; audiovizuálne pásky, audiovizuálne kazety, audiovizuálne disky; videopásky, videokazety, videodisky; kompaktné disky, DVD disky;
elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); podložky pod myš; magnety; kryty
na mobilné telefóny; puzdrá na mobilné telefóny;
magnetické identifikačné karty; kódované magnetické karty; súčasti a príslušenstvá pre všetky
uvedené tovary patriace do tejto triedy.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment,
obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; podpora predaja (pre tretie osoby)
prostredníctvom vernostných zákazníckych a motivačných programov; maloobchodné služby a online maloobchodné služby týkajúce sa tovarov:
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, predajné automaty
a mechanizmy mincových prístrojov, registračné
pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače, hasiace prístroje, telekomunikačné prístroje, mobilné telekomunikačné
prístroje, mobilné telefóny, počítačový hardvér,
softvér pre počítačové aplikácie, počítačový softvér, počítačový softvér (s možnosťou stiahnutia
z internetu), vreckové počítače (Personal Digital
Assistant PDA), notebooky (prenosné počítače),
prístroje pre telekomunikačné siete, riadiaci softvér pre telekomunikačné siete a pre telekomunikačné prístroje, ochranné odevy proti úrazom,
ochranné prilby, televízne prijímače, slúchadlá,
GPS navigačné prístroje, počítačový softvér nahraný na CD-ROM, pamäťové karty typu SD
(bezpečné digitálne karty), okuliare, dioptrické
okuliare, slnečné okuliare, ochranné okuliare, puzdrá na okuliare, dioptrické okuliare, slnečné okuliare a ochranné okuliare, kontaktné šošovky, fotoaparáty, šošovky kamier (optika), MP3 prehrávače, audiopásky, audiokazety, audiodisky, audiovizuálne pásky, audiovizuálne kazety, audiovizuálne disky, videopásky, videokazety, videodisky, kompaktné disky, DVD disky, elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete), podložky pod myš, magnety, kryty na mobilné telefóny, puzdrá na mobilné telefóny, magnetické identifikačné karty, kódované magnetické
karty, tlačoviny, knihy, časopisy, papier, kance-

lárske potreby, odevy, obuv, pokrývky hlavy, potreby a nádoby pre domácnosť alebo kuchyňu,
bižutéria, drahé kamene, prístroje a nástroje na
meranie času, hudobné nástroje, osvetľovacie
prístroje a zariadenia, textil a textilné výrobky,
koža a imitácie kože, kabelky, batohy, peňaženky, tašky a športové tašky, cestovné tašky, batohy, tašky na odevy, tašky na topánky, kabele, náprsné tašky, puzdrá na kreditné karty, hry a hračky, gymnastické a športové predmety, mäso, ryby, hydina, lovná zver, káva, čaj, kakao, cukor,
ryža, pivo, minerálne vody, sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje, zápalky;
informačné a poradenské služby vzťahujúce sa
na už uvedené služby; informačné a poradenské
služby vzťahujúce sa na uvedené služby poskytované online z počítačovej databázy alebo z internetu a informačné a poradenské služby vzťahujúce sa na uvedené služby poskytované prostredníctvom telekomunikačných sietí.
36 - Poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo; realitné kancelárie; finančné informácie týkajúce sa sadzby poplatkov; informačné a poradenské služby vzťahujúce sa na finančné služby
a poisťovníctvo; finančné platobné služby; spracovanie platieb; elektronické platobné služby;
automatizované platobné služby; agentúry zabezpečujúce výber inkasa (finančné služby); spracovanie platobných transakcií prostredníctvom
internetu; finančné prevody; elektronický prevod
peňažných prostriedkov; finančné služby týkajúce sa peňažného styku; vydávanie poukážok (žetónov) v určitej hodnote ako odmena za vernosť
zákazníkov; informačné a poradenské služby vzťahujúce sa na uvedené služby; informačné a poradenské služby vzťahujúce sa na uvedené služby
poskytované online z počítačovej databázy alebo
z internetu; informačné a poradenské služby
vzťahujúce sa na uvedené služby poskytované
cez telekomunikačnú sieť.
38 - Telekomunikačné služby; mobilné telekomunikačné služby; poskytovanie prístupu na telekomunikačný portál; poskytovanie prístupu na
internetový portál; telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom mobilnej telekomunikačnej siete; telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom pevných telefónnych liniek; poskytovanie širokopásmového telekomunikačného prístupu na internet; širokopásmové
telekomunikačné služby; vysielacie služby; televízne vysielanie; vysielacie služby spojené s internetovým protokolom TV; poskytovanie prístupu k internetovému protokolu TV; poskytovanie prístupu na internet; elektronická pošta; posielanie textových správ; telekomunikačné informácie poskytované pomocou telekomunikačných sietí; poskytovanie prístupu k telekomunikačným sieťam; prenájom prístupového času k dátovým sieťam, databázam a k internetu; poskytovanie prístupu do počítačových databáz; prenájom prístupového času do počítačových databáz;
prevádzkovanie telekomunikačnej siete (telekomunikačné služby); spravodajské kancelárie; informačné a poradenské služby vzťahujúce sa na
už uvedené; informačné a poradenské služby
vzťahujúce sa na uvedené služby poskytované
online z počítačovej databázy alebo z internetu;
informačné a poradenské služby vzťahujúce sa
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na uvedené služby poskytované cez telekomunikačnú sieť.
41 - Vzdelávanie; školenie; zábava; športové a kultúrne činnosti; interaktívne zábavné služby; služby elektronických hier poskytované pomocou
akejkoľvek komunikačnej siete; zábavné služby
poskytované pomocou telekomunikačných sietí;
informačné služby vzťahujúce sa k vzdelávaniu,
školeniu, zábave, športovým a kultúrnym činnostiam poskytované pomocou telekomunikačných
sietí; tvorba televíznych programov; tvorba televíznych programov pomocou technológie internetového protokolu; televízna zábava; zábavné
služby poskytované pomocou internetového televízneho protokolu; organizovanie hudobných
podujatí; zábavné klubové služby; diskotékové
služby; živé predstavenia; nočné kluby; prenájom
priestorov a štadiónov na hudobné predstavenia;
služby kasín; rezervácie vstupeniek na zábavné,
športové a kultúrne podujatia; informačné služby
týkajúce sa rezervácie vstupeniek na zábavné,
športové a kultúrne podujatia; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; informačné a poradenské služby vzťahujúce sa na
už uvedené; informačné a poradenské služby
vzťahujúce sa na uvedené služby poskytované
online z počítačovej databázy alebo z internetu;
informačné a poradenské služby vzťahujúce sa
na uvedené služby poskytované cez telekomunikačnú sieť.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a vývoj; priemyselné analýzy
a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; služby v oblasti
informačných technológií; počítačové programovanie; obnovovanie počítačových dát; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; kopírovanie počítačových programov; prenájom počítačov; navrhovanie počítačového softvéru; inštalovanie počítačového softvéru; údržba
počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; prenájom počítačového softvéru;
prenájom počítačového hardvéru; návrh počítačových systémov; analýzy počítačových systémov; poradenstvo v oblasti počítačového softvéru; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických
médií na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov; prevod
(konverzia) počítačových programov a údajov (nie
fyzický); hosťovanie na počítačových stránkach
(webových stránkach); inžinierske služby; znalecké poradenstvo a znalecké posudky z oblasti
technológie; prenájom počítačov na spracovanie
dát; navrhovanie telekomunikačných zariadení;
poskytovanie informácií týkajúcich sa výskumu
nových výrobkov (pre zákazníkov); predpoveď
počasia; výskum v oblasti telekomunikačnej technológie; monitorovanie sieťových systémov v oblasti telekomunikácií; služby technickej podpory
vzťahujúce sa na telekomunikácie a prístroje; informačné a poradenské služby vzťahujúce sa na
už uvedené; informačné a poradenské služby
vzťahujúce sa na uvedené služby poskytované
online z počítačovej databázy alebo z internetu;
informačné a poradenské služby vzťahujúce sa
na uvedené služby poskytované cez telekomunikačnú sieť.
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44 - Zdravotnícke služby; veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat;
poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby;
zdravotnícka starostlivosť; zdravotné poradenstvo; masážne služby; zdravotné kúpeľné služby;
záhradkárske služby; salóny krásy; informačné
a poradenské služby vzťahujúce sa na už uvedené; informačné a poradenské služby vzťahujúce
sa na uvedené služby poskytované online z počítačovej databázy alebo z internetu; informačné
a poradenské služby vzťahujúce sa na uvedené
služby poskytované cez telekomunikačnú sieť.
(540) O2
(731) O2 Holdings Limited, 260 Bath Road, Slough,
Berkshire SL1 4DX, GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1178-2013
11.7.2013
9, 35, 36, 38, 41, 42, 44
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; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice; počítacie stroje, zariadenia na spracovanie
údajov, počítače; hasiace prístroje; telekomunikačné prístroje; mobilné telekomunikačné prístroje; mobilné telefóny; počítačový hardvér; softvér pre počítačové aplikácie; počítačový softvér;
počítačový softvér (s možnosťou stiahnutia z internetu); vreckové počítače (Personal Digital Assistant PDA); notebooky (prenosné počítače); prístroje pre telekomunikačné siete; riadiaci softvér
pre telekomunikačné siete a pre telekomunikačné
prístroje; ochranné odevy proti úrazom; ochranné
prilby; televízne prijímače; slúchadlá; GPS navigačné prístroje; počítačový softvér nahraný na
CD-ROM; pamäťové karty typu SD; okuliare,
dioptrické okuliare, slnečné okuliare, ochranné
okuliare; puzdrá na okuliare, dioptrické okuliare,
slnečné okuliare a ochranné okuliare; kontaktné
šošovky; fotoaparáty; šošovky kamier (optika);
MP3 prehrávače; audiopásky, audiokazety, audiodisky; audiovizuálne pásky, audiovizuálne kazety, audiovizuálne disky; videopásky, videokazety, videodisky; kompaktné disky, DVD disky;
elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); podložky pod myš; magnety; kryty
na mobilné telefóny; puzdrá na mobilné telefóny;
magnetické identifikačné karty; kódované magnetické karty; súčasti a príslušenstvá pre všetky
uvedené tovary patriace do tejto triedy.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment,
obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; podpora predaja (pre tretie osoby)
prostredníctvom vernostných zákazníckych a motivačných programov; maloobchodné služby a online maloobchodné služby týkajúce sa tovarov:
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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, predajné automaty
a mechanizmy mincových prístrojov, registračné
pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače, hasiace prístroje, telekomunikačné prístroje, mobilné telekomunikačné
prístroje, mobilné telefóny, počítačový hardvér,
softvér pre počítačové aplikácie, počítačový softvér, počítačový softvér (s možnosťou stiahnutia
z internetu), vreckové počítače (Personal Digital
Assistant PDA), notebooky (prenosné počítače),
prístroje pre telekomunikačné siete, riadiaci softvér pre telekomunikačné siete a pre telekomunikačné prístroje, ochranné odevy proti úrazom,
ochranné prilby, televízne prijímače, slúchadlá,
GPS navigačné prístroje, počítačový softvér nahraný na CD-ROM, pamäťové karty typu SD
(bezpečné digitálne karty), okuliare, dioptrické
okuliare, slnečné okuliare, ochranné okuliare, puzdrá na okuliare, dioptrické okuliare, slnečné okuliare a ochranné okuliare, kontaktné šošovky, fotoaparáty, šošovky kamier (optika), MP3 prehrávače, audiopásky, audiokazety, audiodisky, audiovizuálne pásky, audiovizuálne kazety, audiovizuálne disky, videopásky, videokazety, videodisky, kompaktné disky, DVD disky, elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete), podložky pod myš, magnety, kryty na mobilné telefóny, puzdrá na mobilné telefóny, magnetické identifikačné karty, kódované magnetické
karty, tlačoviny, knihy, časopisy, papier, kancelárske potreby, odevy, obuv, pokrývky hlavy, potreby a nádoby pre domácnosť alebo kuchyňu,
bižutéria, drahé kamene, prístroje a nástroje na
meranie času, hudobné nástroje, osvetľovacie prístroje a zariadenia, textil a textilné výrobky, koža
a imitácie kože, kabelky, batohy, peňaženky, tašky a športové tašky, cestovné tašky, batohy, tašky na odevy, tašky na topánky, kabele, náprsné
tašky, puzdrá na kreditné karty, hry a hračky,
gymnastické a športové predmety, mäso, ryby,
hydina, lovná zver, káva, čaj, kakao, cukor, ryža,
pivo, minerálne vody, sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje, zápalky; informačné a poradenské služby vzťahujúce sa na
uvedené služby; informačné a poradenské služby
vzťahujúce sa na uvedené služby poskytované
online z počítačovej databázy alebo z internetu
a informačné a poradenské služby vzťahujúce sa
na uvedené služby poskytované prostredníctvom
telekomunikačných sietí.
36 - Poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo;
realitné kancelárie; finančné informácie týkajúce
sa sadzby poplatkov; informačné a poradenské
služby vzťahujúce sa na finančné služby a poisťovníctvo; finančné platobné služby; spracovanie
platieb; elektronické platobné služby; automatizované platobné služby; agentúry zabezpečujúce
výber inkasa (finančné služby); spracovanie platobných transakcií prostredníctvom internetu; finančné prevody; elektronický prevod peňažných

prostriedkov; finančné služby týkajúce sa peňažného styku; vydávanie poukážok (žetónov) v určitej hodnote ako odmena za vernosť zákazníkov;
informačné a poradenské služby vzťahujúce sa
na uvedené služby; informačné a poradenské
služby vzťahujúce sa na uvedené služby poskytované online z počítačovej databázy alebo z internetu; informačné a poradenské služby vzťahujúce sa na uvedené služby poskytované cez telekomunikačnú sieť.
38 - Telekomunikačné služby; mobilné telekomunikačné služby; poskytovanie prístupu na telekomunikačný portál; poskytovanie prístupu na
internetový portál; telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom mobilnej telekomunikačnej siete; telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom pevných telefónnych liniek; poskytovanie širokopásmového telekomunikačného prístupu na internet; širokopásmové
telekomunikačné služby; vysielacie služby; televízne vysielanie; vysielacie služby spojené s internetovým protokolom TV; poskytovanie prístupu k internetovému protokolu TV; poskytovanie prístupu na internet; elektronická pošta; posielanie textových správ; telekomunikačné informácie poskytované pomocou telekomunikačných sietí; poskytovanie prístupu k telekomunikačným sieťam; prenájom prístupového času k dátovým sieťam, databázam a k internetu; poskytovanie prístupu do počítačových databáz; prenájom prístupového času do počítačových databáz;
prevádzkovanie telekomunikačnej siete (telekomunikačné služby); spravodajské kancelárie; informačné a poradenské služby vzťahujúce sa na
už uvedené; informačné a poradenské služby
vzťahujúce sa na uvedené služby poskytované
online z počítačovej databázy alebo z internetu;
informačné a poradenské služby vzťahujúce sa
na uvedené služby poskytované cez telekomunikačnú sieť.
41 - Vzdelávanie; školenie; zábava; športové a kultúrne činnosti; interaktívne zábavné služby; služby elektronických hier poskytované pomocou
akejkoľvek komunikačnej siete; zábavné služby
poskytované pomocou telekomunikačných sietí;
informačné služby vzťahujúce sa k vzdelávaniu,
školeniu, zábave, športovým a kultúrnym činnostiam poskytované pomocou telekomunikačných
sietí; tvorba televíznych programov; tvorba televíznych programov pomocou technológie internetového protokolu; televízna zábava; zábavné
služby poskytované pomocou internetového televízneho protokolu; organizovanie hudobných podujatí; zábavné klubové služby; diskotékové služby; živé predstavenia; nočné kluby; prenájom
priestorov a štadiónov na hudobné predstavenia;
služby kasín; rezervácie vstupeniek na zábavné,
športové a kultúrne podujatia; informačné služby
týkajúce sa rezervácie vstupeniek na zábavné,
športové a kultúrne podujatia; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; informačné a poradenské služby vzťahujúce sa na
už uvedené; informačné a poradenské služby
vzťahujúce sa na uvedené služby poskytované
online z počítačovej databázy alebo z internetu;
informačné a poradenské služby vzťahujúce sa
na uvedené služby poskytované cez telekomunikačnú sieť.
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42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a vývoj; priemyselné analýzy
a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; služby v oblasti
informačných technológií; počítačové programovanie; obnovovanie počítačových dát; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; kopírovanie počítačových programov; prenájom počítačov; navrhovanie počítačového softvéru; inštalovanie počítačového softvéru; údržba
počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; prenájom počítačového softvéru;
prenájom počítačového hardvéru; návrh počítačových systémov; analýzy počítačových systémov;
poradenstvo v oblasti počítačového softvéru;
prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie
webových stránok pre zákazníkov; prevod (konverzia) počítačových programov a údajov (nie fyzický); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inžinierske služby; znalecké
poradenstvo a znalecké posudky z oblasti technológie; prenájom počítačov na spracovanie dát;
navrhovanie telekomunikačných zariadení; poskytovanie informácií týkajúcich sa výskumu nových výrobkov (pre zákazníkov); predpoveď počasia; výskum v oblasti telekomunikačnej technológie; monitorovanie sieťových systémov v oblasti telekomunikácií; služby technickej podpory
vzťahujúce sa na telekomunikácie a prístroje; informačné a poradenské služby vzťahujúce sa na
už uvedené; informačné a poradenské služby
vzťahujúce sa na uvedené služby poskytované
online z počítačovej databázy alebo z internetu;
informačné a poradenské služby vzťahujúce sa
na uvedené služby poskytované cez telekomunikačnú sieť.
44 - Zdravotnícke služby; veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat;
poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby; zdravotnícka starostlivosť; zdravotné poradenstvo; masážne služby; zdravotné kúpeľné služby; záhradkárske služby; salóny krásy; informačné a poradenské služby vzťahujúce sa na už uvedené; informačné a poradenské služby vzťahujúce
sa na uvedené služby poskytované online z počítačovej databázy alebo z internetu; informačné
a poradenské služby vzťahujúce sa na uvedené
služby poskytované cez telekomunikačnú sieť.
(540)

(731) O2 Holdings Limited, 260 Bath Road, Slough,
Berkshire SL1 4DX, GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

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

1424-2013
7.8.2013
5, 30, 32
5 - Adjuvanciá na lekárske účely, antibakteriálne
prípravky, dezinfekčné prípravky, prípravky proti
bolesti hlavy; liečivé byliny, dietetické potraviny
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upravené na lekárske účely, doplnky výživy na
lekárske účely, drogy na liečebné účely, glukóza
na lekárske účely, liečivé korene, liečivé prípravky na zuby, liečivé cukríky a liečivé pastilky, liečivé rastliny, mentol, pastilky na farmaceutické
účely, potrava na farmaceutické účely, dietetické
potraviny prispôsobené na lekárske účely, prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu
(na lekárske účely), výživové doplnky.
30 - Želé (cukrovinka).
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy
a iné prípravky na výrobu nápojov.
(540) STOPBACIL - DR. WEISS
(731) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, Nicosia,
CY;
(740) Pirohár Jozef, Mgr., Nové Zámky, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1425-2013
7.8.2013
5, 30, 32
5 - Adjuvanciá na lekárske účely, antibakteriálne
prípravky, dezinfekčné prípravky, prípravky proti
bolesti hlavy; liečivé byliny, dietetické potraviny
upravené na lekárske účely, doplnky výživy na
lekárske účely, drogy na liečebné účely, glukóza
na lekárske účely, liečivé korene, liečivé prípravky na zuby, liečivé cukríky a liečivé pastilky, liečivé rastliny, mentol, pastilky na farmaceutické
účely, potrava na farmaceutické účely, dietetické
potraviny prispôsobené na lekárske účely, prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu
(na lekárske účely), výživové doplnky.
30 - Želé (cukrovinka).
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy
a iné prípravky na výrobu nápojov.

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

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

1653-2013
11.9.2013
9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45
9 - Nahrané nosiče, informácií, dát, zvuku a obrazu; elektronické publikácie, najmä s obsahom
reportáží, správ, informácií; elektronické zoznamy
a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, noviny, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy zoznamy, adresáre, programy, plagáty,
fotografie, pohľadnice, kalendáre, záložky; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt patriace do triedy
16, najmä brožúry, letáky, obtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt patriaci do tejto triedy; štočky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; písacie potreby.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete, najmä

128

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
internetu; komerčné informačné služby; komerčné informačné kancelárie; prenájom reklamného
času na všetkých komunikačných prostriedkoch;
prenájom reklamných plôch, usporadúvanie predvádzacích akcií tovarov a služieb; usporadúvanie
reklamných a obchodných výstav; distribúcia tovarov na reklamné účely; vydávanie reklamných
tlačovín; podnikateľské poradenstvo, prieskum
trhu, spracovanie textov; zhromažďovanie údajov
do počítačových databáz; sekretárske služby;
pomoc pri riadení obchodu; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu, propagácie, reklamy a podnikania; sprostredkovanie obchodu s tovarmi, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38, 39,
40, 41, 42 a 45; vyhlasovanie a organizovanie
súťaží na reklamné a propagačné účely; vyhlasovanie výsledkov spotrebiteľských súťaží (podpora predaja).
38 - Šírenie správ, informácií elektronických časopisov a novín, elektronických periodík, kníh
v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej, telekomunikačnej alebo počítačovej siete,
najmä internetu (telekomunikačné služby); tlačové agentúry; poskytovanie interaktívneho, elektronického zvukového a obrazového spojenia; prenos informácií prostredníctvom sieťového distribučného systému, poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poradenstvo v oblasti uvedených služieb.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných,
odborných a vzdelávacích tlačovín, publikácií,
správ a informácií vrátane ich expedície.
40 - Polygrafické služby všetkých druhov, najmä
tlačiarenské.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; redakčná činnosť; najmä vydávanie časopisov a iných periodických publikácií; vydavateľská a nakladateľská činnosť v odbore zábavných,
odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín,
publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; vydávanie tlačovín v elektronickej podobe (okrem reklamných); organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok konferencií, seminárov, sympózií, kongresov,
diskusných klubov, spoločenských akcií a súťaží;
vyhlasovanie a organizovanie súťaží krásy; vyhlasovanie a organizovanie športových súťaží;
vyhlasovanie a organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vyhlasovanie výsledkov súťaží krásy; vyhlasovanie výsledkov športových
súťaží; vyhlasovanie výsledkov vedomostných
alebo zábavných súťaží; usporadúvanie slávnostných ceremoniálov s udeľovaním cien za dosiahnuté výsledky; prednášková a školiaca činnosť
v oblasti ekonomiky a politiky; usporadúvanie
kultúrnych výstav; organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí; produkčná
a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy
a kultúry; online poskytovanie elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; reportérske služby; fotografovanie; fotografická reportáž; zverejňovanie textov s výnimkou reklamných; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poradenstvo v oblasti uvedených služieb.

42 - Grafický dizajn; grafika; poradenstvo v oblasti uvedených služieb; grafické dizajnérstvo.
45 - Spravovanie autorských práv; poradenstvo
v oblasti autorských práv.
(540)

(591) čierna, červená
(731) ECOPRESS a. s., Seberíniho 1, 820 07 Bratislava,
SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1659-2013
11.9.2013
5
5 - Detské plienky z papiera; detské vlhčené papierové utierky; papierové podložky na prebaľovanie dojčiat.

(540) BabyBaby Soft
(731) CELLTEX, s. r. o., Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1702-2013
18.9.2013
35, 41, 45
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
obchodné informačné a poradenské služby; obchodné sprostredkovanie služieb svadobných
agentúr.
41 - Plánovanie a organizovanie spoločenských
akcií, ako sú večierky, koncerty, plesy, organizovanie živých vystúpení, prenájom dekorácií súvisiacich so spoločenskými akciami, fotografovanie.
45 - Požičovňa oblekov a večerných šiat, požičovňa odevov a šiat, plánovanie svadobných obradov a ich organizovanie.

(540)

(731) EUROSTONEX, s.r.o., Heinemannova 2695/2,
160 00 Praha, Dejvice, CZ;
(740) Dětka Petr, Mgr., Praha, CZ;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

1703-2013
18.9.2013
3, 44
3 - Parfumérske výrobky, kozmetika, vonné oleje,
vonné tyčinky.
44 - Služby salónu krásy a masážneho salónu,
fyzioterapeutické služby, kúpeľné služby, sauny,
aromaterapia, parné kúpele, služby starostlivosti
o krásu ľudí.
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(731) EUROSTONEX, s.r.o., Heinemannova 2695/2,
160 00 Praha, Dejvice, CZ;
(740) Dětka Petr, Mgr., Praha, CZ;

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

1721-2013
19.9.2013
3, 5, 16
3 - Antistatické prípravky na použitie v domácnosti; kozmetické prípravky; kozmetické obrúsky; prípravky na odličovanie.
5 - Hygienické obrúsky; hygienické nohavičky;
hygienické vložky; menštruačné vložky; hygienické tampóny; menštruačné tampóny; absorpčné
tampóny; absorpčná vata; jednorazové plienky
z papiera a buničiny.
16 - Toaletné papierové obrúsky; kuchynské papierové utierky; papierové vreckovky; toaletný
papier.

(540)

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

1723-2013
19.9.2013
3, 16
3 - Voňavkárske výrobky; esenciálne oleje; kozmetické prípravky; mydlá; prípravky na starostlivosť o vlasy; toaletné prípravky a nemedicinálne
dezodoranty na osobnú potrebu; kozmetické obrúsky napustené pleťovou vodou; zubné pasty.
16 - Papiernický tovar; kozmetické obrúsky na
odličovanie (papierové); papierové toaletné obrúsky; toaletný papier; papierové obrúsky; papierové uteráky; papierové vreckovky.
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5 - Farmaceutické výrobky; hygienické výrobky
na lekárske účely; hygienické papierové podložky; čaje z liečivých bylín; vitamínové prípravky;
liečivé vody; masti a krémy s liečivými účinkami; olejové kúpele na liečebné účely; kúpeľové
soli na liečebné účely; kozmetické prípravky na
liečebné účely; potraviny a nápoje pre batoľatá;
sušené mlieko pre dojčatá; dezinfekčné prípravky
na hygienické účely; plienky; plienkové nohavice
z buničiny.
10 - Dojčenské potreby patriace do triedy 10,
detské cumle, detské fľaše, cumlíky na detské fľaše, uzávery na dojčenské fľaše, krúžky na prerezávanie zubov; pomôcky na dojčenie, odsávačky
materského mlieka.
16 - Papiernický tovar; kozmetické obrúsky na
odličovanie (papierové); papierové toaletné obrúsky; toaletný papier; papierové obrúsky; papierové uteráky; papierové vreckovky.
(540)

(591) biela, modrá, červená, žltá, zelená, oranžová, telová
(731) p.k. Solvent s.r.o., K Žižkovu 640/9, 190 00 Praha,
CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

(540)

1764-2013
25.9.2013
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
(731) Kasa Martin, Na Rejdišti 425, 250 64 Měšice, CZ;

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

1724-2013
19.9.2013
3, 5, 10, 16
3 - Avivážne prípravky; prostriedky na namáčanie, predpieranie a pranie; bieliace prípravky na
bielizeň; esenciálne oleje; kozmetické prípravky;
opaľovacie prípravky; mydlá, šampóny; prípravky na starostlivosť o vlasy a pokožku; vatové tyčinky; obrúsky napustené pleťovými vodami; zubné pasty.

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

1781-2013
26.9.2013
16, 17, 35, 37, 42
16 - Potlače, tuningové a reklamné potlače na automobily a iné dopravné prostriedky; tepelné potlače; potlače (rytiny); fólia na polep vozidla (car
wrap) (papiernický tovar); samolepky na auto (papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar);
nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; papierové identifikačné štítky; podklady na tlačenie, nie textilné; pretlače; obtlačky;
výkresy na priesvitných podkladoch; vzory na
kopírovanie; tlačené fotografie; zariadenia na fotomontáže; papiernický tovar a písacie potreby;
umelohmotné fólie na balenie; viskózové fólie na
balenie; fólie z lepiacich roztiahnuteľných plastových hmôt ako obaly; plastové vodotesné obalové fólie; lepiace fólie na papier; obalové mate-
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riály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; lepidlá na kancelárske účely
alebo pre domácnosť; lepiace pásky na kancelárske účely alebo pre domácnosť; gumy (lepidlá)
na kancelárske účely alebo pre domácnosť; obaly
na doklady; spisové obaly (papiernický tovar);
tlačiarenské písmo; tlačiarenské štočky; tlačiarenské typy (písmená a číslice); tlačové znaky;
tlačové reglety; šablóny (kancelárske potreby);
šablóny na kreslenie a maľovanie; šablóny na
vymazávanie; korekčné laky (kancelárske potreby); etikety, s výnimkou textilných; emblémy (papierové pečate); pečiatky; pečate; knihárske výrobky; knihárske textílie; pogumované plátno (papiernictvo); knihy; brožúry; časopisy (periodiká);
tlačené formuláre; tlačoviny; ročenky; albumy;
pohľadnice; tlačené publikácie; tlačené reklamné
publikácie; atlasy; záložky do kníh; katalógy, databázy na papierových nosičoch; grafické zobrazenia; grafické znaky; grafické reprodukcie; plagáty všetkých druhov a rozmerov; grafiky; obrazy; papierové propagačné materiály; svietivý papier; tlačené plány; podložky na písanie; tlačené
reklamné a úžitkové manuály; reklamné tabule
z papiera, kartónu alebo lepenky; skicáre; kalendáre; príručky; tlačené prospekty; papierové vlajky; papierové zástavky; pútače z papiera alebo
lepenky; zošity; hárky papiera; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým
kancelárske potreby použité ako reklamné alebo
darčekové predmety; papier, kartón, lepenka; predmety z kartónu; kartónové reklamné materiály na
rozširovanie; kartónové reklamné značky; písacie
sady a súpravy (papiernický tovar); perá (kancelárske potreby); ceruzky; rozmnožovacie prístroje a stroje; kopírovacie zariadenia.
17 - Fólie z potlačiteľných syntetických materiálov, najmä na automobily a iné dopravné prostriedky; fólie na polep vozidiel (car wrapping);
autofólie; fólie na karosériu alebo na sklá automobilov; fixačné fólie na vylepšenie obrázkov
vytlačených na podkladoch; antireflexné farebné
fólie na okná; priesvitné dvojvrstvové fólie z polykarbonátu; priesvitné trojvrstvové fólie z polykarbonátu; polyvinylchloridová fólia iná ako na
balenie; fólie z polymérových materiálov iné ako
fólie na balenie a obaľovanie; fólie z potlačiteľného povlakovaného polyetylénu; nekovové reflexné fólie na odstraňovanie prenosu tepla; ohybné plastové fólie iné ako na balenie; samolepiace
fólie, okrem fólií na papiernické účely alebo do
domácnosti; krycie fólie; umelohmotné fólie nie
ako obaľovací materiál; fólie na použitie vo výrobnom procese; akrylové fólie na použitie vo
výrobnom procese; fólie z potlačiteľných syntetických materiálov; viskózové fólie, s výnimkou
fólií na balenie; fólie z viskózy (polotovary); fúkané fólie iné ako na balenie; izolačné laky; izolačné náterové farby; izolačné povlaky; izolačné
tkaniny; izolačný papier; izolačné fólie; polyetylénové izolačné fólie; akustické fólie; fólie z celulózy na iné ako baliace účely, fólie používané
pri výrobe obalov; polyuretánové fólie na laminovanie skla; karbónové vlákna okrem vlákien na
textilné použitie; nálepky, s výnimkou nálepiek
na lekárske a kancelárske účely alebo na použitie
v domácnosti; adhézne pásky, s výnimkou pások

na kancelárske a lekárske použitie a použitie
v domácnosti; materiály zabraňujúce vyžarovaniu tepla; kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda; plastové polotovary; tesniace, výplňové a izolačné materiály; nekovové ohybné rúry a hadice.
35 - Grafické reklamné služby; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; spracovanie textov;
obchodné poradenstvo v oblasti autofólií, fólií na
polep vozidla (car wrap), polepov na automobily
a iné dopravné prostriedky; obchodné alebo podnikateľské informácie; veľkoobchodné a maloobchodné služby s polepmi na automobily a iné
dopravné prostriedky, s fóliami na polep vozidiel
(car wrap); autofóliami, s fóliami s kovovou aj nekovovou vrstvou, s ochrannými autofóliami, s bezpečnostnými fóliami, s izolačnými fóliami, so solárnymi, reflexnými exteriérovými fóliami, s ochrannými fóliami vo farebnom alebo čírom vyhotovení na karosérie proti kamienkom a skalkám,
s tuningovými autofóliami, s bezpečnostnými, izolačnými a ochrannými okennými fóliami na budovy a s ostatnými tovarmi uvedenými v triedach
16 a 17; veľkoobchodné a maloobchodné služby
so zariadením a náradím na čipovanie a tuning
motorových vozidiel, s autodoplnkami, najmä
s chrómovými doplnkami automobilov, s autopríslušenstvom, s náhradnými dielami a s povinnou a doplnkovou výbavou vozidiel; zhromažďovanie rozličných výrobkov (okrem dopravy), najmä uvedených tovarov s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo
elektronickými prostriedkami, prostredníctvom
webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; vydávanie a aktualizovanie reklamných
alebo náborových materiálov; marketingové štúdie; podpora predaja pre tretie osoby; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
zákazníkov); správa počítačových súborov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné služby; reklamné agentúry;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov; vylepovanie plagátov; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch;
prenájom reklamných materiálov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37
a 42; poskytovanie rád a informácií o uvedených
službách prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí
a internetu alebo verbálne.
37 - Inštalácia, nanášanie a opravy autofólií a polepov na automobily a iné dopravné prostriedky;
služba polepov vozidiel (car wrapping); úprava
vzhľadu vozidiel (car styling); fóliovanie okien;
aplikovanie bezpečnostných alebo protislnečných,
alebo okrasných fólií na zasklené povrchy; inštalácia automobilového príslušenstva; športové úpravy, tuning automobilov a motocyklov; tuning
automobilov a motocyklov spočívajúci najmä
v nanášaní fólií, poťahov, polepov a nálepiek; antikorózna úprava motorových vozidiel; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; čistenie, leš-
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tenie, mazanie a údržba automobilov; autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie); autoservisy
(údržba, opravy a tankovanie); umývanie dopravných prostriedkov; čistenie interiérov; údržba okien vozidiel; inštalácia skla a zasklených
prvkov; striekanie, tmelenie a lakovanie vozidiel;
opravy havarovaných vozidiel; opravy karosérií;
nastavovanie dopravných prostriedkov; odborné
informácie o opravách vozidiel; inštalácia a opravy zabezpečovacích zariadení proti odcudzeniu
vozidiel; stavebníctvo; inštalovanie farebných
panelov na fasády budov; opravy a inštalovanie
vývesiek a reklamných tabúľ; opravy povrchových úprav na karosérii vozidiel; opravy a inštalácia doplnkov na tuning automobilov a zmenu
vzhľadu automobilov, najmä samolepiacich pochrómovaných ozdobných líšt, podprahových líšt
a podnárazníkov; poskytovanie rád a informácií
o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
42 - Grafické dizajnérstvo; grafické navrhovanie
(dizajn) pomocou počítača; navrhovanie grafiky
autofólií, fólií na polep vozidiel (car wrap) a polepov na automobily a iné dopravné prostriedky;
navrhovanie grafiky fólií na okná budov; navrhovanie ozdobnej grafickej úpravy; navrhovanie
obalov, obalové dizajnérstvo; navrhovanie vonkajšieho vzhľadu motorových vozidiel; služby
v oblasti dizajnu vozidiel; technický výskum
v oblasti automatických identifikačných systémov; priemyselné dizajnérstvo; digitalizácia dokumentov (skenovanie); aktualizovanie počítačových programov; obnovovanie počítačových
databáz; hosťovanie na počítačových stránkach
(webových stránkach); interiérová výzdoba; poradenstvo v oblasti počítačového softvéru používaného pre grafiku; poradenstvo v oblasti počítačového softvéru používaného pre tlač; výskum
a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov; skúšky
materiálov; prevod údajov alebo dokumentov
z fyzických médií na elektronické médiá; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu
alebo verbálne.
(540)

(591) čierna, biela, červená
(731) "A. S. A. - PRINT spol. s r.o.", Električná 37, 911 00
Trenčín, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

1784-2013
27.9.2013
14, 16, 18, 25, 35
14 - Bižutéria; pírsing; imitácie šperkov; manžetové gombíky; kravatové ihlice; imitácie zlata;
náhrdelníky; náušnice; prívesky na kľúče; prstene; výrobky z drahých kovov, zliatin kovov alebo
potiahnuté drahými kovmi alebo ich zliatinami
patriacich do triedy 14; drahokamy a polodrahokamy; hodinky a hodiny a časti uvedeného tova-
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ru; príslušenstvá hodiniek vrátane pásikov na hodinky, retiazok na hodinky a puzdier na hodinky;
klenoty a bižutéria vrátane drobných ozdôb, malých šperkov, manžetových gombičiek; schránky
a puzdrá na klenoty; váčky na klenoty v tejto
triede; medailóniky a odznaky v tejto triede; puzdrá na výrobky z drahých kovov patriacich do
triedy 14; prívesky a krúžky na kľúče v tejto triede.
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie); ceruzky;
perá; písacie potreby patriace do triedy 16; časopisy; etikety s výnimkou textilných; fotografie;
grafické reprodukcie; grafiky; kalendáre; kartón;
lepenka; papierové kávové filtre; knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo
papierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske
účely na použitie v domácnosti; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy;
papiernický tovar; periodické a neperiodické publikácie; plagáty; predmety z kartónu; prospekty;
pútače z papiera alebo lepenky; puzdrá na doklady; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; reprodukcie grafické; tlačené reklamné
materiály.
18 - Aktovky; kufríky; batohy; cestovné kufre
a tašky; lodné kufre; diplomatické kufríky; držiaky na kufre; chlebníky; batohy; kabelky; kabelkové rámy; kufríky na toaletné potreby bez vybavenia; nákupné tašky; školské tašky; tašky na
náradie; plážové tašky; poľovnícke tašky; poľovnícke torby; retiazkové taštičky s výnimkou taštičiek z drahých kovov; tašky na nosenie detí; vaky pre turistov; vaky pre horolezcov; kľúčenky
(kožená galantéria); peňaženky; mešteky na peniaze; puzdrá na navštívenky; puzdrá na doklady;
koža zvierat; moleskin (imitácia kože); kožušinové prikrývky; kožušiny; dáždniky; obaly na
dáždniky; slnečníky; cestovné obaly na šaty; kožené remene a remienky; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené škatule na klobúky;
vrecká z kože na balenie; vychádzkové palice.
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 patriace do tejto triedy; nohavice;
nohavičky; oblečenie; oblečenie pre motoristov;
oblečenie z džínsoviny; oblečenie z kože; obuv;
odevy; opasky; peleríny; pančuchy a pančuchové
nohavice; plášte; plavky; pleteniny (oblečenie);
pletiarský 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 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
s tovarmi uvedenými v triedach 14, 16, 18 a 25;
marketingové štúdie; obchodný alebo podnika-
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teľský prieskum; organizovanie audiovizuálnych
predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné
účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
prenájom reklamných materiálov; reklama; reklamná a propagačná činnosť; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); 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; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; obchodný manažment a podnikové poradenstvo;
personálne 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 reklamných informačných a komunikačných miest; služby riadenia ľudských zdrojov; komerčné informačne kancelárie; sprostredkovanie obchodu s tovarom uvedeným v triedach 14, 16, 18 a 25.

kejovej reprezentácie; obalové materiály z papiera a plastických hmôt patriace do tejto triedy.
20 - Rámčeky na obrazy.
24 - Zástavy a zástavky s výnimkou papierových,
najmä slovenskej reprezentácie v ľadovom hokeji
a reprezentantov Slovenskej republiky v ľadovom hokeji a in-line hokeji.
25 - Čiapky; papierové čiapky (oblečenie); tričká;
zápasové dresy; fandresy; šály; športové a spoločenské oblečenie a obuv.
26 - Odznaky s výnimkou z drahých kovov; miniatúry ocenení slovenských reprezentačných družstiev v ľadovom hokeji a v in-line hokeji vo forme
odznakov s výnimkou miniatúr z drahých kovov.
28 - Hokejky; fanhokejky; športové potreby a pomôcky patriace do tejto triedy.
35 - Reklamná a propagačná činnosť; marketing;
vydávanie reklamných materiálov a textov; spracovanie textov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 41 tohto zoznamu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; prenájom plôch na mantineloch, na ľadovej ploche
a iných priestorov na účely reklamy a propagácie; reklama a propagácia; zbieranie údajov a vedenie evidencie hráčov, trénerov, rozhodcov, lekárov v oblasti ľadového hokeja do počítačových
databáz.
36 - Financovanie (poskytovanie pôžičiek); finančné záruky; sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností.
38 - Komunikačné služby prostredníctvom mobilných telefónov a internetu.
39 - Prenájom skladových priestorov; prenájom
vozidiel s vodičom alebo bez vodiča.
41 - Prenájom štadiónov; prenájom ľadovej plochy; prenájom plochy na in-line hokej; prenájom
priestorov na organizovanie športových podujatí;
výchova a vzdelávanie reprezentantov; organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských
akcií; organizovanie kultúrnych a spoločenských
podujatí na podporu športu, najmä hokeja (s výnimkou reklamných); mediálne poradenstvo; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; výchova a vzdelávanie športovo talentovanej mládeže v oblasti ľadového hokeja a in-line hokeja; teoretická a metodická príprava a výchova trénerských a rozhodcovských
kádrov; metodická príprava hokejových klubov
a regionálnych zväzov; výchovná a vzdelávacia
činnosť na propagáciu zdravotného životného
štýlu a boja proti dopingu v športe.
43 - Prenájom prednáškových sál; prenájom priestorov na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; poskytovanie služieb ubytovania
a stravovania pre reprezentantov a realizačné tímy.
44 - Lekárska a zdravotnícka starostlivosť o reprezentantov a realizačné tímy.

(540) BIŽUTÉRIA DAJANA
(731) Bižutéria DAJANA, s.r.o., Murgašova 2/243,
010 01 Žilina, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1898-2013
20.4.2012
5
5 - Potraviny pre dojčatá; mlieko pre dojčatá; potravinové doplnky na lekárske účely; dietetické
látky prispôsobené na lekárske účely; dietetické
nápoje upravené na lekárske účely.

(540) Transit +
(646) 010824522, 20.04.2012
(731) Nova Brands S.A., 14A, Rue des Bains, 1212 Luxembourg, LU;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1924-2013
17.10.2013
16, 20, 24, 25, 26, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44
16 - Papier, kartón, lepenka; tlačené materiály;
fotografie (najmä úspešných športovcov, hráčskych
družstiev, trénerov, ocenení); obrázky; knihy; časopisy; periodiká; tlačené publikácie; hráčske
kartičky (zberateľské karty, okrem hracích); plagáty; brožúry; papierové zástavy a zástavky; propagačné a spomienkové predmety z papiera, kartónu alebo lepenky spojené s činnosťou Slovenského zväzu ľadového hokeja a slovenskej ho-

(540)

(591) biela, modrá, červená, kaki, sivá
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(731) Slovenský zväz ľadového hokeja, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Zajíčková Zuzana, Mgr., Bratislava, SK;

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

1972-2013
22.10.2013
4, 9, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41
4 - Elektrická energia.
9 - Magnetické identifikačné karty; magnety.
16 - Brožúry; katalógy; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; perá; ceruzky; písacie potreby;
etikety s výnimkou textilných; formuláre (tlačoviny); fotografie (tlačoviny); kalendáre; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; listový papier;
mapy; nálepky na kancelárske použitie alebo pre
domácnosť; násadky na perá; násady na ceruzky;
obaly na doklady; papier do záznamových zariadení; papiernický tovar; papierové alebo plastové
vrecká alebo tašky na balenie; pečiatky; podložky na písanie; pohľadnice; prospekty; puzdrá na
písacie potreby; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; spisové obaly; stojany na perá a ceruzky; tlačené publikácie; útržkové bloky;
papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky.
35 - Fakturácia; analýza nákladov; hospodárske,
ekonomické predpovede; marketing; pomoc pri
riadení obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; odborné poradenstvo; obchodný manažment pre športovcov.
36 - Finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančný manažment; finančné informácie; kapitálové investície; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností.
37 - Stavebné informácie; informácie o opravách.
39 - Distribúcia energie.
40 - Výroba energie.
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; prevádzkovanie športových zariadení; organizovanie športových podujatí; organizovanie športových súťaží.

(540)

(591) modrá, sivá
(731) Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, SK;
(740) SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1974-2013
22.10.2013
4, 9, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41
4 - Elektrická energia.
9 - Magnetické identifikačné karty; magnety.
16 - Brožúry; katalógy; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; perá; ceruzky; písacie potreby;
etikety s výnimkou textilných; formuláre (tlačoviny); fotografie (tlačoviny); kalendáre; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; listový papier;
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mapy; nálepky na kancelárske použitie alebo pre
domácnosť; násadky na perá; násady na ceruzky;
obaly na doklady; papier do záznamových zariadení; papiernický tovar; papierové alebo plastové
vrecká alebo tašky na balenie; pečiatky; podložky na písanie; pohľadnice; prospekty; puzdrá na
písacie potreby; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; spisové obaly; stojany na perá a ceruzky; tlačené publikácie; útržkové bloky;
papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky.
35 - Fakturácia; analýza nákladov; hospodárske,
ekonomické predpovede; marketing; pomoc pri
riadení obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; odborné poradenstvo; obchodný manažment pre športovcov.
36 - Finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančný manažment; finančné informácie; kapitálové investície; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností.
37 - Stavebné informácie; informácie o opravách.
39 - Distribúcia energie.
40 - Výroba energie.
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; prevádzkovanie športových zariadení; organizovanie športových podujatí; organizovanie športových súťaží.
(540)

(591) modrá, zelená
(731) Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, SK;
(740) SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Bratislava, SK;

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

2021-2013
25.10.2013
4, 35, 36, 37, 39, 43
4 - Benzín; etanol (palivo); mazacie oleje; mazacie tuky; motorová nafta; motorové oleje; aditíva
do motorových olejov s výnimkou chemikálií; motorové palivá; pohonné hmoty; pohonné látky.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarmi a službami v triedach 4, 36, 37
a 39; reklama; propagácia a inzercia všetkými
druhmi médií; marketing; publikácia inzertných
tlačovín; prieskum trhu.
36 - Vydávanie kreditných a vernostných kariet
a s tým súvisiace finančné služby; vydávanie kariet na samoobslužné tankovanie na čerpacích
staniciach.
37 - Umývanie, čistenie, leštenie a mazanie motorových vozidiel; tankovanie motorových vozidiel;
obsluha, údržba a opravy motorových vozidiel;
oprava pneumatík a cestná poruchová pomoc.
39 - Skladovanie tovaru; dodávka, transport a skladovanie palív a mazadiel do motorových vozidiel; prenájom miesta na parkovanie pre kamióny
a automobily.
43 - Kaviarne; bary (služby); samoobslužné reštaurácie; motoresty; bufety (rýchle občerstvenie).
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(540)

(591) biela, žltá, modrá
(731) VERKO, s.r.o., Štefánikova trieda 15, 949 01
Nitra, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
10 (511)
(511)

2071-2013
5.11.2013
CZ 504250
7.5.2013
CZ
18, 24, 25
18 - Koža, imitácia kože; kože zo zvierat; kožená
galantéria; brašnárske výrobky; kabely; tašky;
batohy; kabelky; kožené puzdrá na vizitky a kľúče; obaly z kože; kufre a batožina; nákupné tašky; cestovné tašky; školské aktovky; školské batohy; doplnky z kože a ich imitácií, ako remienky
a šnúry; dáždniky; slnečníky a palice; biče, sedlá
a iné sedlárske výrobky.
24 - Textilné látky, tkaniny a textilné výrobky patriace do tejto triedy; prikrývky; deky; posteľné
pokrývky a prikrývky; posteľná bielizeň; obliečky; plachty; závesy; záclony; uteráky; osušky;
textilné obrúsky; textilné utierky; obrusy; textilné
tapety; netkané textílie.
25 - Odevy dámske, pánske a detské; dojčenské
oblečenie; športové oblečenie; svetre; pulóvre;
kusový textil; zákazkové odevy; plavky; pyžamá;
nočné košele; spodná bielizeň pánska, dámska
a detská; erotická bielizeň; materská nočná a spodná bielizeň; odevy pre profesionálne i rekreačný
šport a voľný čas; obuv; športová obuv; rukavice;
kožené a kožušinové rukavice; kožené odevy;
kožuchy a kožušinové odevné doplnky; šály; pokrývky hlavy; opasky (časti odevov).

(540) CORMEN
(731) ANDRIE s.r.o., Na Rynku 1138, 686 04 Kunovice, CZ;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2133-2013
13.11.2013
16, 35, 36, 39, 41, 42, 43
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); etikety (nie textilné); fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; papier na balenie darčekov; knihy;
lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové
alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka
(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.

35 - Poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a poskytovaní služieb;
poradenstvo a manažment pre podniky; dekorácia a aranžovanie výkladov; obchodný manažment; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov; reklama; organizovanie výstav na reklamné
a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie
reklamných textov; vydávanie reklamných alebo
náborových textov; televízna reklama; reklamné
agentúry; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej
mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu; marketing; pomoc pri podnikaní; podnikateľské informácie; vyjednávanie a uzatváranie
obchodných transakcií pre tretie osoby; reklamné
a inzertné služby poskytované prostredníctvom
telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie reklamných informácií; poskytovanie
reklamných informačných produktov; prenájom
reklamných informačných a reklamných komunikačných miest; obchodné sprostredkovateľské
služby; služby riadenia ľudských zdrojov; vzťahy
s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; služby účtovníckych sústav; obchodné sprostredkovanie služieb cestovných kancelárií; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti balenia a doručovania tovaru; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí;
obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti premietania filmov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb; obchodné sprostredkovanie hotelierskych služieb.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné služby týkajúce sa kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovanie finančných služieb; oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančný
lízing; financovanie nákupov na splátky; zmenárenské služby; úverové financovanie nákupov; vydávanie kreditných kariet; finančný manažment;
správa finančnej hotovosti; poistenie; oceňovanie
umeleckých diel; organizovanie dobročinných
zbierok.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku; sprostredkovanie prepravy; skladovanie; prenájom skladov;
prenájom garáží; prenájom automobilov; balenie
tovaru; dovoz, doprava; doručovanie tovaru; preprava nábytku; prepravné služby; dočasné uskladnenie a doručovanie nábytku, zariadenia interiérového dekoračného tovaru pre dom a rodinu a súvisiacich výrobkov; sprostredkovanie autobusovej, lodnej, vzdušnej, námornej a železničnej do-
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pravy; preprava turistov; informácie o doprave
a preprave; rezervácia dopravy; rezervácia miesteniek na cestovanie; rezervácie zájazdov; sprevádzanie turistov; organizovanie výletov; organizovanie ciest; turistické prehliadky; sprostredkovanie prenájmu plavidiel, vozidiel a iných dopravných prostriedkov; služby poskytované výletnými loďami; poskytovanie pomoci pri doprave;
služby dopravy a prepravy poskytované turistickými kanceláriami; služby dopravy a prepravy
poskytované cestovnými kanceláriami; balenie
a doručovanie darčekových a umeleckých predmetov; distribúcia umeleckých predmetov; doručovacie služby; informácie o balení a doručovaní
darčekov a umeleckých predmetov; kuriérske služby.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie kurzov, výcvikov a školení (manažérske služby); zverejňovanie textov
(okrem reklamných); vydávanie textov (s výnimkou reklamných alebo náborových); vydávanie
časopisov, katalógov, novín a iných periodických
publikácií (s výnimkou reklamných alebo náborových); tvorba, požičiavanie a distribúcia videofilmov; prevádzkovanie kinosál; služby zábavných klubov; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; prenájom videopások; zverejňovanie a vydávanie kníh, revuí a magazínov,
časopisov, periodických a neperiodických publikácií (s výnimkou reklamných); pózovanie modelov výtvarným umelcom; 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 plánovanie večierkov; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie
a vedenie sympózií; organizovanie audiovizuálnych predstavení na kultúrne a zábavné účely.
42 - Grafické dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo;
odborné technické poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim; štúdie technických
projektov, projektová činnosť; umelecké dizajnérstvo; výskum a vývoj nových výrobkov (pre
zákazníkov).
43 - Služby barov; rýchle občerstvenie (bufety);
hotelierske služby; kaviarne; prenájom prednáškových sál; prenájom prenosných stavieb; príprava a dodávka jedla na objednávku do domu;
reštaurácie; samoobslužné reštaurácie; hotely;
prenájom prechodného ubytovania; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely,
penzióny); poskytovanie prechodného ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach,
na farmách a v rekreačných zariadeniach.
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(540)

(591) červená, biela, žltá
(731) VAV HOLD a.s., Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

2136-2013
13.11.2013
13, 28, 30, 32, 34
13 - Pyrotechnické výrobky.
28 - Hracie karty a žartovné predmety (hračky);
pyrotechnické hračky.
30 - Káva a čaj; žuvačky; cukrovinky.
32 - Nealkoholické nápoje a energetické nápoje.
34 - Zapaľovače a zápalky ako potreby pre fajčiarov.

(540) TUZEX
(731) B C S R s.r.o., Pod Urpínom 21, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Jugová Zuzana, Mgr., Valašské Meziříčí, CZ;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2181-2013
21.11.2013
9, 11
9 - Solárne články.
11 - Osvetľovacie prístroje a zariadenia; solárne
kolektory na ohrev vody a vykurovanie.

(540)

(591) modrá, zelená, žltá, oranžová, červená, biela
(731) UNIGRAND, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17/A/12495,
831 04 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2260-2013
3.7.2009
9, 28, 41
9 - Nahraté počítačové programy na prevádzkovanie elektrických a elektronických aparátov na
hracie a/alebo zábavné účely; aparáty na prerušenie automatov ovládaných po vhodení mincí
a súčasti uvedených tovarov.
28 - Elektrické a elektronické zábavné automaty
uvádzané do činnosti vhodením mince, hracie automaty, lotériové automaty; elektrické a elektronické zariadenia na hracie a zábavné účely alebo
športové automaty; hracie a zábavné automaty;
automaty a zariadenia uvedené v triede 28 tohto
zoznamu v sieťovej prevádzke.
41 - Prevádzkovanie kasín; prevádzkovanie jackpotového systému, na ktorom je pripojený jeden
alebo viacero herných automatov (prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi).
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pekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
zvukovo-obrazových záznamov a 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) SPHINX
(646) 008403611, 03.07.2009
(731) Spielo International Germany GmbH, Borsigstraße 22, D-32312 Lübbecke, DE;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

2302-2013
9.12.2013
16, 35, 41
16 - Tlačoviny, noviny, periodické a neperiodické tlačoviny, časopisy, reklamné, inzertné a propagačné materiály (tlačoviny).
35 - Vydávanie náborových a reklamných textov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných textov.

(540)

(540)
(731) GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8,
064 01 Stará Ľubovňa, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(591) modrá
(731) PEREX, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, SK;

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

2314-2013
10.12.2013
16, 33, 35
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenia, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové darčeky, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely
a na použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar),
obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu,
prospekty, pútače z papiera alebo z lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky,
grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály,
umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo z plastických materiálov.
33 - 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, pros-

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

2322-2013
10.12.2013
16, 17, 35
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, papierové tlačivá, papierové informačné
brožúry, fotografie, katalógy, kalendáre, mapy,
knihy, noviny, časopisy.
17 - Tesniace, výplňové a izolačné polyuretánové
elastomerové materiály; izolačné materiály; izolačné hmoty; izolačná plsť; izolačné laky; izolačné oleje; izolačné pásky; izolačné povlaky; izolačné tkaniny; tepelné izolátory; tesnenia dilatačných spojov; tesniace krúžky; tesniace hmoty;
tesniace obloženia; tesniace tmely; tesniaca vata;
tesnenia na potrubie; tesnenia dverí; tesnenia okien;
tesnenie valcov motorov; gumové tesniace alebo
výplňové hmoty; izolačné farby; kovové izolačné
fólie; elektrické izolanty.
35 - Maloobchodná činnosť s materiálmi na báze
PU elastomeru; s tesneniami; kaučukovými alebo
gumovými tesneniami; s elektrickými izolantmi;
s tesniacimi materiálmi; s izolačnými materiálmi;
s výplňovými materiálmi; s plastovými polotovarmi; s izolantami, s izolačnými hmotami; s gumovými tesniacimi alebo výplňovými hmotami;
s gumovými výrobkami a materiálmi; s gumotextilnými výrobkami; so silikónovou gumou; s gumovými doskami; so silikónovými tesneniami,
s guferami; s manžetami; s lepidlami; s hutným
materiálom; reklama; písanie reklamných textov;
reklamné agentúry; rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; obchodné
poradenstvo.

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

2377-2013
18.12.2013
16, 35, 41, 43
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie); časopisy;
etikety s výnimkou textilných; fotografie; grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón; lepenka; katalógy; papierové darčeky; knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske účely
a použitie v domácnosti; leporelá; mapy; obálky
(papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické a neperiodické publikácie; plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; reprodukcie grafické; tlačené reklamné materiály;
umelecké litografie; umelohmotné fólie na balenie; vrecia z papiera alebo plastických materiálov
na balenie.
35 - Obchodné sprostredkovanie hotelierskych
služieb; sprostredkovanie ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách
a v rekreačných zariadeniach.
41 - Plánovanie a organizovanie večierkov na
účely zábavné a kultúrne; činnosti zábavy a kultúry, najmä organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav; plánovanie a organizovanie spoločenských podujatí, najmä výstav diel výtvarného
a úžitkového umenia, vernisáží a hudobných predstavení; organizovanie živých vystúpení; organizovanie videoprojekcie športových prenosov.
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;
reštaurácie; hotely; prenájom prechodného ubytovania; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie.
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25 - Baretky, bielizeň, osobná bielizeň, bielizeň
pohlcujúca pot, bielizeň zabraňujúca poteniu,
body (bielizeň), bundy, čelenky, čiapky, priliehavé čiapky, detská výbavička, detské nohavičky, espadrily (letná obuv s plátenným zvrškom
a podošvou z prírodného materiálu), futbalová
obuv, futbalové topánky (kopačky), galoše, gamaše, gymnastické dresy, gymnastické cvičky,
kabáty, kombiné, kombinézy – oblečenie, konfekcia – odevy, kostýmy a obleky, košele, krátke
kabátiky, krátke teplé kabáty s kapucňou, kravaty, kúpacie plášte, obuv na kúpanie, šľapky na
kúpanie, nepremokavý odev, nohavice, oblečenie
z imitácie kože, oblečenie z kože, obuv, vysoká
obuv, odevy, opasky, palčiaky, pančuchy, pančuškové nohavice, pánske spodky, papuče, plášte
lemované kožušinou, dámske plavky, pánske
plavky, detské plavky, plážová obuv, plážové oblečenie, pletené svetre, pleteniny – oblečenie, podprsenky, pokrývky hlavy, ponožky, potné vložky,
pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, rukavice, saká
– bundy, sandále, spodničky, sukne, svetre, šály,
šaty, čiapkové šilty, šilty (pokrývky hlavy), šnurovacie topánky, športová obuv, športové tričká –
dresy, tielka – tričká, tielka – vesty, celé topánky,
topánky na šport, tričká, vlnené šály, vnútorné
podošvy, vrchné ošatenie, zvrchníky, zvršky, zvršky – obuv, zvršky topánok, župany.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, predvádzanie tovaru, reklama, reklama online na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných letákov zákazníkom (prospekty,
tlačivá, vzorky).
(540) TOPWIN
(731) GUOFEI GUO, Tbiliská 23, 831 06 Bratislava,
SK;

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

(540)

2388-2013
18.12.2013
3, 5
3 - Kozmetické prípravky, krémy na kožu, kozmetické krémy, čistiace mlieko na kozmetické
účely, kozmetické potreby.
5 - Balzamy na lekárske účely, farmaceutické
prípravky, prípravky proti bolesti hlavy, liečivé
prípravky do kúpeľa, terapeutické prípravky do
kúpeľa, mlieko na farmaceutické účely, farmaceutické prípravky pokožku.

(540)
(731) Racík Dušan, Čerešňová 640, 919 51 Špačince,
SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

2381-2013
18.12.2013
16, 25, 35
16 - Baliaci papier, bublinové obaly z plastových
materiálov (na balenie), farebné pásky, plastové
fólie na balenie, naťahovacie priľnavé plastové
fólie na paletizáciu, predmety z kartónu, kartón,
lepenka, lepenkové alebo papierové škatule, lepiace pásky (kancelárske pomôcky na lepenie).

(591) hnedá, žltá, zelená, biela, fialová
(731) EUROTEX-RE, s.r.o., Družstevná 1664/14, 960 03
Zvolen, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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2456-2013
20.12.2013
16, 35, 37, 40, 42
16 - Tlačené reklamné a úžitkové manuály; papierové propagačné materiály; tlačené reklamné
publikácie; reklamné tabule z papiera, kartónu
alebo lepenky; predmety z kartónu; kartónové
reklamné značky; kartónové reklamné materiály
na rozširovanie; tlačené prospekty; katalógy, databázy na papierových nosičoch; papierové vlajky; papierové zástavky; pútače z papiera alebo
lepenky; grafické zobrazenia; grafické znaky;
grafické reprodukcie; tlačové znaky; tlačové reglety; šablóny (kancelárske potreby); šablóny na
kreslenie a maľovanie; šablóny na vymazávanie;
korekčné laky (kancelárske potreby); plagáty
všetkých druhov a rozmerov; potlače, tuningové
a reklamné potlače na automobily a iné dopravné
prostriedky; tepelné potlače; potlače (rytiny); fólia na polep vozidla (car wrap); samolepky na auto (papiernický tovar); samolepky (papiernický
tovar); nálepky na kancelárske použitie alebo pre
domácnosť; podklady na tlačenie, nie textilné;
pretlače; obtlačky; výkresy na priesvitných podkladoch; vzory na kopírovanie; tlačené fotografie; zariadenia na fotomontáže; stojany na fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; umelohmotné fólie na balenie; viskózové fólie na balenie; fólie z lepiacich roztiahnuteľných plastových hmôt ako obaly; plastové vodotesné obalové fólie; lepiace fólie na papier; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; lepidlá na kancelárske účely
alebo pre domácnosť; lepiace pásky na kancelárske účely alebo pre domácnosť; gumy (lepidlá)
na kancelárske účely alebo pre domácnosť; obaly
na doklady; spisové obaly (papiernický tovar); tlačiarenské písmo; tlačiarenské štočky; tlačiarenské typy (písmená a číslice); etikety s výnimkou
textilných; emblémy (papierové pečate); pečiatky; pečate; knihárske výrobky; knihárske textílie;
pogumované plátno (papiernictvo); knihy; brožúry; časopisy (periodiká); tlačené formuláre; tlačoviny; ročenky; albumy; pohľadnice; tlačené publikácie; atlasy; záložky do kníh; obrazy; svietivý
papier; plány; podložky na písanie; skicáre; kalendáre; príručky; zošity; hárky; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým
kancelárske potreby použité ako reklamné alebo
darčekové predmety; papier; kartón; lepenka; písacie sady a súpravy (papiernický tovar); perá
(kancelárske potreby); ceruzky; držiaky na písacie potreby; rozmnožovacie prístroje a stroje; kopírovacie zariadenia.
35 - Vydávanie reklamných alebo náborových
materiálov; aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; uverejňovanie reklamných
textov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné služby; reklamné agentúry; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov; prenájom reklamných
priestorov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; marketing;

marketingové štúdie; prieskum trhu; prieskum
verejnej mienky; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; telemarketingové služby; podpora predaja pre tretie osoby;
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; grafické reklamné služby; tvorba reklamných filmov;
televízna reklama; rozhlasová reklama; grafická
úprava tlačovín na reklamné účely; reprografia
dokumentov; spracovanie textov; obchodné alebo
podnikateľské informácie; vzťahy s verejnosťou
(public relations); veľkoobchodné a maloobchodné služby s polepmi na automobily a iné dopravné prostriedky, so samolepiacimi fóliami, s fóliami na polep vozidla (car wrap), autofóliami, s fóliami s kovovou aj nekovovou vrstvou, s ochrannými autofóliami, s bezpečnostnými fóliami, s izolačnými fóliami, so solárnymi, reflexnými exteriérovými fóliami, s ochrannými fóliami vo farebnom alebo čírom vyhotovení na karosérie proti kamienkom a skalkám, s tuningovými autofóliami, s fixačnými fóliami na vylepšenie obrázkov vytlačených na podkladoch, s bezpečnostnými, izolačnými a ochrannými okennými fóliami
na budovy a s ostatnými tovarmi v triede 16 tohto zoznamu; zhromažďovanie rozličných výrobkov (okrem dopravy), najmä uvedených tovarov
s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto
výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to
prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo
prostredníctvom telenákupu; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov);
správa počítačových súborov; zbieranie údajov
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov
v počítačových databázach; administratívne spracovanie obchodných objednávok; organizovanie
komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov;
obchodné poradenstvo v oblasti autofólií, fólií na
polep vozidiel (car wrap), polepov na automobily
a iné dopravné prostriedky; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37, 40
a 42 tohto zoznamu; vyhľadávanie sponzorov;
prenájom fotokopírovacích strojov; kopírovanie
alebo rozmnožovanie dokumentov; poskytovanie
rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu alebo
verbálne.
37 - Montáž, nanášanie a opravy autofólií a polepov na automobily a iné dopravné prostriedky;
služba polepov vozidiel (car wrapping); fóliovanie okien; aplikovanie bezpečnostných alebo protislnečných, alebo okrasných fólií na zasklené
povrchy; inštalácia automobilového príslušenstva;
športové úpravy, tuning automobilov a motocyklov; tunning automobilov a motocyklov spočívajúci najmä v nanášaní fólií, poťahov, polepov
a nálepiek; antikorózna úprava motorových vozidiel; protikorózne nátery na ošetrovanie vozidiel;
čistenie, leštenie, mazanie a údržba automobilov;
autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie);
autoservisy (údržba, opravy a tankovanie); umývanie dopravných prostriedkov; údržba okien vozidiel; inštalácia skla a zasklených prvkov; lakovanie, glazovanie; opravy havarovaných vozidiel;
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stavebníctvo; inštalovanie farebných panelov na
fasády budov; opravy a inštalovanie vývesiek
a reklamných tabúľ; opravy povrchových úprav
na karosériách vozidiel; opravy a inštalácia doplnkov na tunning automobilov a zmenu vzhľadu
automobilov, najmä samolepiacich pochrómovaných ozdobných líšt, podprahových líšt a podnárazníkov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových
sietí a internetu alebo verbálne.
40 - Fototlač; tlačiarenské služby; hĺbkotlač (fotografické leptanie); fotografické leptanie tlačových materiálov; litografická tlač; sieťotlač, serigrafia; fotogravírovacia tlač; digitálna tlač; ofsetová tlač; tlač reklamných materiálov; potlač reklamných predmetov; potlač textílií; tlač fotografických priesvitiek; tlačenie vzorov; digitálna
úprava fotografií; zväčšovanie fotografií; reprodukovanie fotografických výtlačkov, priesvitných
obrazov a filmov, najmä na plátne, plagátoch, lepiacich fóliách, plachtách, fototapetách alebo
textíliách; zákazkové potláčanie odevov ozdobnými vzormi; farbenie textílií; úprava papiera; zinkografia, výroba štočkov; laminovanie; kreslenie,
rysovanie laserom; sadzba a zhotovenie tlačiarenských predlôh; služby fotoateliérov; vyvolávanie filmov; konečná úprava povrchov tlače zapečením (termotlač); konečná úprava tlače nanesením reliéfnych vzorov; konečná úprava povrchov polepov a autofólií leštením a obrusovaním;
konečná úprava reklamných pútačov, tabúľ, plachiet a plagátov spevnením ich okrajov; konečná
úprava povrchov tlače lakovaním; konečná úprava povrchov fólií lakovaním; ohňovzdorná impregnácia látok; apretácia textilu; pieskovanie;
tónovanie skla; odborné poradenstvo týkajúce sa
uvedených služieb; prenájom tlačiarenských strojov a zariadení; poskytovanie rád a informácií
o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
42 - Grafické dizajnérstvo; dizajnérske služby;
grafické navrhovanie (dizajn) pomocou počítača;
dizajn logotypov; navrhovanie rozlišovacích znakov (log) pre podniky; navrhovanie grafiky autofólií, fólií na polep vozidiel (car wrap) a polepov
na automobily a iné dopravné prostriedky; navrhovanie grafiky fólií na okná budov; navrhovanie
ozdobnej grafickej úpravy; navrhovanie obalov,
obalové dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo;
digitalizácia dokumentov (skenovanie); návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových
databáz; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; prevod
(konverzia) počítačových programov a údajov
(nie fyzický); poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); aktualizovanie počítačových programov; tvorba softvéru; údržba počítačového softvéru; prenájom počítačového softvéru; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); poradenstvo pri tvorbe webových stránok; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov; interiérová výzdoba; poradenstvo v oblasti
počítačového softvéru používaného na grafiku;

139

poradenstvo v oblasti počítačového softvéru používaného na tlač; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo v oblasti informačných technológií; prenájom webových serverov;
poskytovanie internetových vyhľadávačov; zhotovovanie kópií počítačových programov; prenájom počítačov; poskytovanie rád a informácií
o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
(540)

(591) oranžová
(731) "A. S. A. - PRINT spol. s r.o.", Električná 37, 911 00
Trenčín, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

2473-2013
30.12.2013
36
36 - Pôžičky (finančné úvery).

(591) modrá, biela, žltá
(731) Euro Finance Group Slovakia s.r.o., Špitálska 53,
811 01 Bratislava, SK;

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

2478-2013
28.12.2013
20, 42
20 - Nábytok; vešiaky na odevy, ramienka na odevy; nekovové háčiky na odevy.
42 - Navrhovanie nábytku.

(540) VERONIKA PALUCHOVA
(731) Paluchová Veronika, Potok 970, 023 12 Svrčinovec, SK;

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

5386-2013
3.6.2013
31, 32, 43
31 - Slad na výrobu piva.
32 - Pivo.
43 - Služby reštaurácií a barov, bufety (rýchle občerstvenie).

(540) Pivo TROGAR
(731) Wolf Karol, Mgr., Grösslingova 71, 811 09 Bratislava, SK;
(740) SCHWEIZER LEGAL, s.r.o., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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ru a prenosu správ a odkazov; rádiové paginovacie služby; služby presmerovania hovorov; hlasová odkazová služba; informácie o telefónnych
číslach a služby elektronickej pošty; prenos a príjem zvuku, dát, obrazov, hudby a informácií; online informačné služby týkajúce sa telekomunikácií; prenos dát prostredníctvom telekomunikácií; satelitné komunikačné služby; vysielanie alebo prenos rozhlasových alebo televíznych programov a filmov, telešopingových a webšopingových programov; videotextové a teletextové služby; služby elektronického systému výberu údajov
cez TV (telekomunikačné služby); vysielanie a príjem multimediálnych obsahov prostredníctvom
elektronických komunikačných sietí; poskytovanie videospráv; videokonferenčné služby; služby
videotelefonických hovorov; telekomunikácia informácií (vrátane webových stránok), počítačových programov a akýchkoľvek iných dát; poskytovanie používateľského prístupu k internetu;
poskytovanie telekomunikačných pripojení k internetu alebo k databázam; poskytovanie diskusných fór on-line; poskytovanie prístupu k digitálnym hudobným webovým stránkam na internete;
poskytovanie prístupu k MP3 webovým stránkam na internete; poskytovanie digitálnej hudby
prostredníctvom telekomunikácií; poskytovanie
prístupu k telekomunikačným infraštruktúram pre
iných operátorov; poskytovanie telekomunikačného pripojenia; prenos správ a obrazov prostredníctvom počítačov; komunikácia prostredníctvom
počítačov; služby spravodajských agentúr; prenos spravodajstva a informácií o aktuálnych udalostiach; prenájom zariadení, nástrojov, inštalácií
alebo komponentov na použitie pri poskytovaní
uvedených služieb; poradenské, informačné a konzultačné služby týkajúce sa všetkých služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu; prenájom prístupového času k počítačovej databáze; prenájom
prístupového času k počítačovým správam (message boards) a k počítačovým sieťam.

5397-2013
7.6.2013
30
30 - Puding; hotové pudingy; prášky na pudingy;
krémy a dezerty; prášok na zmrzlinu; droždie;
prášok do pečiva; vanilka v prášku; vanilín v prášku; vanilka; vanilín; želírovací cukor; cukor; pečivo a cukrárenské výrobky; zmesi na pečivo a základné cesto (vo forme prášku); kakao; čokoláda;
čokoládové výrobky a cukrovinky; korenia; škrobový prášok (škrobová múčka); škrob a škrobové
prípravky na potravinárske účely (vrátane kukuričného škrobu a zemiakového škrobu); škrobový
sirup; prášky na výrobu sladkých omáčok; sladké
omáčky; cestoviny; obilné prípravky na potravinárske účely; oleje na pečenie; esencie na pečenie s výnimkou éterických olejov.

(540) Zlatý klas
(731) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Lutterstrasse 14, D-33617 Bielefeld, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5492-2013
19.8.2013
18, 24
18 - Kabelky; imitácie kože; koža zvierat; kožené
náramenné pásy; kožušiny; peňaženky; aktovky;
športové tašky.
24 - Bavlnené textílie; látky s imitáciou kože; bytový textil; textílie; textílie na obuv; umelý hodváb (textília).

(540) DsQueen
(731) T & C Style, s.r.o., Ždiarska 6, 949 01 Nitra, SK;

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

5547-2013
10.10.2013
35, 36, 38
35 - Aktualizovanie reklamných materiálov; on
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prieskum trhu; prieskum
verejnej mienky; propagácia humanitárnych, charitatívnych, sociálnych, kultúrnych, vzdelávacích
a ekologických činností a podujatí; reklama; reklamné agentúry; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie
vzoriek tovarov; televízna reklama; tvorba reklamných filmov; uverejňovanie reklamných textov;
vydávanie reklamných alebo náborových textov;
vyhľadávanie sponzorov.
36 - Finančné sponzorstvo; finančné služby v oblasti grantových programov; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; zbieranie peňazí na dobročinné účely; zhromažďovanie finančných prostriedkov a finančné zabezpečovanie humanitárnych, charitatívnych, sociálnych,
kultúrnych, vzdelávacích a ekologických činností
a podujatí.
38 - Telekomunikačné služby; telefonické služby;
komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; faxové služby; telexové služby; služby zbe-

(540)

(731) Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5548-2013
10.10.2013
35, 36, 38
35 - Aktualizovanie reklamných materiálov; on
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prieskum trhu; prieskum
verejnej mienky; propagácia humanitárnych, charitatívnych, sociálnych, kultúrnych, vzdelávacích
a ekologických činností a podujatí; reklama; reklamné agentúry; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; televízna reklama; tvorba reklam-
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ných filmov; uverejňovanie reklamných textov;
vydávanie reklamných alebo náborových textov;
vyhľadávanie sponzorov.
36 - Finančné sponzorstvo; finančné služby v oblasti grantových programov; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; zbieranie peňazí na dobročinné účely; zhromažďovanie finančných prostriedkov a finančné zabezpečovanie humanitárnych, charitatívnych, sociálnych,
kultúrnych, vzdelávacích a ekologických činností
a podujatí.
38 - Telekomunikačné služby; telefonické služby; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; faxové služby; telexové služby; služby
zberu a prenosu správ a odkazov; rádiové paginovacie služby; služby presmerovania hovorov;
hlasová odkazová služba; informácie o telefónnych číslach a služby elektronickej pošty; prenos
a príjem zvuku, dát, obrazov, hudby a informácií;
on-line informačné služby týkajúce sa telekomunikácií; prenos dát prostredníctvom telekomunikácií; satelitné komunikačné služby; vysielanie
alebo prenos rozhlasových alebo televíznych programov a filmov, telešopingových a webšopingových programov; videotextové a teletextové služby; služby elektronického systému výberu údajov
cez TV (telekomunikačné služby); vysielanie a príjem multimediálnych obsahov prostredníctvom
elektronických komunikačných sietí; poskytovanie videospráv; videokonferenčné služby; služby
videotelefonických hovorov; telekomunikácia informácií (vrátane webových stránok), počítačových programov a akýchkoľvek iných dát; poskytovanie používateľského prístupu k internetu;
poskytovanie telekomunikačných pripojení k internetu alebo k databázam; poskytovanie diskusných fór on-line; poskytovanie prístupu k digitálnym hudobným webovým stránkam na internete;
poskytovanie prístupu k MP3 webovým stránkam na internete; poskytovanie digitálnej hudby
prostredníctvom telekomunikácií; poskytovanie prístupu k telekomunikačným infraštruktúram pre
iných operátorov; poskytovanie telekomunikačného pripojenia; prenos správ a obrazov prostredníctvom počítačov; komunikácia prostredníctvom
počítačov; služby spravodajských agentúr; prenos spravodajstva a informácií o aktuálnych udalostiach; prenájom zariadení, nástrojov, inštalácií
alebo komponentov na použitie pri poskytovaní
uvedených služieb; poradenské, informačné a konzultačné služby týkajúce sa všetkých služieb
uvedených v triede 38 tohto zoznamu; prenájom
prístupového času k počítačovej databáze; prenájom prístupového času k počítačovým správam
(message boards) a k počítačovým sieťam.
(540)

(591) čierna, oranžová
(731) Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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5549-2013
10.10.2013
35, 36, 38
35 - Aktualizovanie reklamných materiálov; on
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prieskum trhu; prieskum
verejnej mienky; propagácia humanitárnych, charitatívnych, sociálnych, kultúrnych, vzdelávacích
a ekologických činností a podujatí; reklama; reklamné agentúry; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie
vzoriek tovarov; televízna reklama; tvorba reklamných filmov; uverejňovanie reklamných textov;
vydávanie reklamných alebo náborových textov;
vyhľadávanie sponzorov.
36 - Finančné sponzorstvo; finančné služby v oblasti grantových programov; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; zbieranie peňazí na dobročinné účely; zhromažďovanie finančných prostriedkov a finančné zabezpečovanie humanitárnych, charitatívnych, sociálnych,
kultúrnych, vzdelávacích a ekologických činností
a podujatí.
38 - Telekomunikačné služby; telefonické služby; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; faxové služby; telexové služby; služby
zberu a prenosu správ a odkazov; rádiové paginovacie služby; služby presmerovania hovorov;
hlasová odkazová služba; informácie o telefónnych číslach a služby elektronickej pošty; prenos
a príjem zvuku, dát, obrazov, hudby a informácií;
on-line informačné služby týkajúce sa telekomunikácií; prenos dát prostredníctvom telekomunikácií; satelitné komunikačné služby; vysielanie
alebo prenos rozhlasových alebo televíznych programov a filmov, telešopingových a webšopingových
programov; videotextové a teletextové služby;
služby elektronického systému výberu údajov cez
TV (telekomunikačné služby); vysielanie a príjem multimediálnych obsahov prostredníctvom
elektronických komunikačných sietí; poskytovanie videospráv; videokonferenčné služby; služby
videotelefonických hovorov; telekomunikácia informácií (vrátane webových stránok), počítačových programov a akýchkoľvek iných dát; poskytovanie používateľského prístupu k internetu;
poskytovanie telekomunikačných pripojení k internetu alebo k databázam; poskytovanie diskusných fór on-line; poskytovanie prístupu k digitálnym hudobným webovým stránkam na internete;
poskytovanie prístupu k MP3 webovým stránkam na internete; poskytovanie digitálnej hudby
prostredníctvom telekomunikácií; poskytovanie
prístupu k telekomunikačným infraštruktúram
pre iných operátorov; poskytovanie telekomunikačného pripojenia; prenos správ a obrazov prostredníctvom počítačov; komunikácia prostredníctvom počítačov; služby spravodajských agentúr; prenos spravodajstva a informácií o aktuálnych udalostiach; prenájom zariadení, nástrojov,
inštalácií alebo komponentov na použitie pri poskytovaní uvedených služieb; poradenské, informačné a konzultačné služby týkajúce sa všetkých
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služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu;
prenájom prístupového času k počítačovej databáze; prenájom prístupového času k počítačovým
správam (message boards) a k počítačovým sieťam.

(540)

(731) Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5553-2013
14.10.2013
35, 38, 41
35 - Propagačná činnosť, reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti výchovy, vzdelávania, zábavy a športových a kultúrnych aktivít.
38 - Počítačová komunikácia; televízne vysielanie;
telekomunikačné služby; prenos televízneho signálu; vysielanie televíznych programov; káblové
televízne vysielanie; satelitné vysielanie; komunikácia prostredníctvom sietí z optických vlákien;
komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; počítačom podporovaný prenos správ
a obrazových materiálov; elektronická pošta, elektronické nástenky, poskytovanie internetových
diskusných (chatovacích) priestorov; telematika;
prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických periodík, kníh
v elektronickej podobe, audio alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej,
alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete,
najmä internetu, pomocou satelitov a pod.; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športové a kultúrne aktivity; organizovanie súťaží (vedomostných
alebo zábavných); televízna zábava, filmové štúdiá, filmová tvorba, požičiavanie filmov, výroba
televíznych programov, dabing, produkcia filmov
a videí s výnimkou reklamných; nakladateľstvo
a vydavateľstvo (okrem reklamných a náborových
textov); agentúrna činnosť v oblasti kultúry; organizovanie hier a súťaží (s výnimkou na reklamné a propagačné účely); prevádzkovanie divadla,
prevádzkovanie kina, výstavná činnosť v oblasti
kultúry alebo zábavy, alebo výchovy, alebo vzdelávania; elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); služby nahrávacích štúdií, poskytovanie
on-line elektronických publikácií a diel (bez možnosti stiahnutia), vydávanie elektronických kníh
a on-line časopisov, poskytovanie publikácií z celosvetovej počítačovej siete alebo internetu s možnosťou prehľadávania (bez možnosti kopírovania), prenájom kinematografických filmov.

(540) TV Paprika
(731) Chello Central Europe Müsorszolgáltató Zártkörüen Müködö Részvénytársaság, Lomb u. 23-27,
H-1139 Budapešť, HU;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

5554-2013
14.10.2013
16, 35, 38, 41
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov patriace do triedy 16; tlačiarenské výrobky;
potreby pre knižné väzby; fotografie (tlačoviny);
papiernický tovar; lepidlá na kancelárske účely
a pre domácnosť; potreby pre umelcov; štetce;
písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); učebné a vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov; plastické obaly (nezaradené do
iných tried); tlačiarenské typy; štočky.
35 - Propagačná činnosť, reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti výchovy, vzdelávania, zábavy a športových a kultúrnych aktivít.
38 - Počítačová komunikácia; televízne vysielanie;
telekomunikačné služby; prenos televízneho signálu; vysielanie televíznych programov; káblové
televízne vysielanie; satelitné vysielanie; komunikácia prostredníctvom sietí z optických vlákien;
komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; počítačom podporovaný prenos správ
a obrazových materiálov; elektronická pošta, elektronické nástenky, poskytovanie internetových
diskusných (chatovacích) priestorov; telematika;
prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických periodík, kníh
v elektronickej podobe, audio alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej,
alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete,
najmä internetu, pomocou satelitov a pod.; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športové a kultúrne aktivity; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); televízna zábava, filmové
štúdiá, filmová tvorba, požičiavanie filmov, výroba televíznych programov, dabing, produkcia filmov a videí s výnimkou reklamných; nakladateľstvo a vydavateľstvo (okrem reklamných a náborových textov); agentúrna činnosť v oblasti kultúry; organizovanie hier a súťaží (s výnimkou na
reklamné a propagačné účely); prevádzkovanie
divadla, prevádzkovanie kina, výstavná činnosť
v oblasti kultúry alebo zábavy, alebo výchovy,
alebo vzdelávania; elektronická edičná činnosť
v malom (DTP služby); služby nahrávacích štúdií, poskytovanie on-line elektronických publikácií a diel (bez možnosti stiahnutia), vydávanie
elektronických kníh a on-line časopisov, poskytovanie publikácií z celosvetovej počítačovej siete alebo internetu s možnosťou prehľadávania
(bez možnosti kopírovania), prenájom kinematografických filmov.

(540) C8
(731) Chello Central Europe Müsorszolgáltató Zártkörüen Müködö Részvénytársaság, Lomb u. 23-27,
H-1139 Budapešť, HU;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

5562-2013
18.10.2013
30, 35, 39
30 - Arašidové cukrovinky; bonbóny; cestá; cestá
na koláče; mandľové cesto; cesto na koláč; cigória (kávová náhradka); cukor; cukríky; cukrovinky; čokoláda; čokoládová pena; čokoládové nápoje; fondán; glukóza na potravinové účely; kakao; kakaové nápoje; kandizovaný cukor; karamelky; karamelky (cukríky); káva; nepražená
káva; kávové nápoje; kávové príchute; keksy; koláče s plnkou; mandľové cukrovinky; mandľové
pyšteky; marcipán; mliečne čokoládové nápoje;
mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje;
prísady do nápojov (nie esencie); perníky, medovníky; pralinky; sušienky; sušienky, keksy; vanilín
(vanilková náhrada); vanilka (príchuť); výrobky
z kakaa, zákusky, koláče; zmrzliny, kávové a kávovinové náhradky; pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny.
35 - Administratívne spracovávanie obchodných
objednávok; aktualizovanie reklamných materiálov; fakturácia; hospodárske, ekonomické predpovede; štatistické kompilácie; prezentácia výrobkov pre maloobchod v komunikačných médiách;
lepenie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; marketing;
marketingové štúdie; nábor zamestnancov; obchodné alebo podnikateľské informácie; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
obchodné alebo podnikové audity (revízie účtov);
obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; prieskum trhu; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; rozširovanie vzoriek tovarov;
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky).
39 - Balenie tovarov; distribúcia tovarov; doručovacie služby (správy alebo tovar); doručovanie
tovarov; skladovanie; skladovanie tovarov, skladovanie dokladov a údajov elektronicky uložených.

(540)

(731) OPTI, s.r.o., Šulekova 68, 811 03 Bratislava, SK;

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

5565-2013
21.10.2013
9, 28
9 - Programy pre spotrebiteľské videohracie prístroje; elektronické obvody, magnetické disky,
optické disky, opticko-magnetické disky, magnetické kazety, karty ROM, zásobníky ROM,
CD-ROM-y a DVD-ROM-y ukladajúce do pamäte programy pre spotrebiteľské videohracie
prístroje; pamäťové médiá ukladajúce do pamäte
programy pre spotrebiteľské videohracie prístroje; pamäťové karty pre spotrebiteľské videohracie prístroje; programy pre ručne držané hracie
prístroje s displejmi s tekutými kryštálmi; elektronické obvody, magnetické disky, optické disky,
opticko-magnetické disky, magnetické kazety,
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karty ROM, zásobníky ROM, CD-ROM-y a DVD-ROM-y ukladajúce do pamäte programy pre
ručne držané hracie prístroje s displejmi s tekutými kryštálmi; pamäťové médiá ukladajúce do
pamäte programy pre ručne držané hracie prístroje s displejmi s tekutými kryštálmi; pamäťové
karty pre ručne držané hracie prístroje s displejmi
s tekutými kryštálmi; programy pre videohracie
automaty; elektronické obvody, magnetické disky, optické disky, opticko-magnetické disky,
magnetické kazety, karty ROM, zásobníky ROM,
CD-ROM-y a DVD-ROM-y ukladajúce do pamäte programy pre videohracie automaty; pamäťové médiá ukladajúce do pamäte programy pre
videohracie automaty; pamäťové karty pre videohracie automaty; počítačové programy na stiahnutie; hracie programy pre počítače; počítačové
programy; elektronické obvody, magnetické disky,
optické disky, opticko-magnetické disky, magnetické kazety, karty ROM, zásobníky ROM, CD-ROM-y a DVD-ROM-y a pamäťové médiá ukladajúce do pamäte programy pre počítače; prenosné počítače; počítače; monitory pre počítače;
prenosné terminály na zobrazenie elektronických
publikácií; klávesnice pre počítače; dotykové perá pre počítače; pamäťové flash karty; pamäťové
moduly; optické disky (prázdne), magnetické disky (prázdne), kompaktné disky (prázdne), a magnetické karty (prázdne); hracie programy do mobilných telefónov; mobilné telefóny; remienky
a popruhy na mobilné telefóny; časti a príslušenstvo pre mobilné telefóny; digitálne kamery; videokamery; DVD prehrávače; DVD nahrávače;
audioprehrávače; audionahrávače; prenosné prístroje na nahrávanie a reprodukciu hudby; prenosné prístroje na nahrávanie a reprodukciu videa; prístroje na nahrávanie a reprodukciu videa;
monitory pre televízne prijímače; televízne prijímače (televízne sety) a televízne vysielače; televízne tunery; telekomunikačné stroje a prístroje; krokomery; meracie alebo skúšobné prístroje
a nástroje; batérie a články; nabíjateľné batérie;
programy na stiahnutie alebo inštalovateľné programy a dodatočné údaje pre spotrebiteľské videohracie prístroje; programy na stiahnutie alebo
inštalovateľné programy a dodatočné údaje pre
videohracie automaty; programy na stiahnutie
alebo inštalovateľné programy a dodatočné údaje
pre ručne držané hracie prístroje s displejmi s tekutými kryštálmi; programy na stiahnutie alebo
inštalovateľné programy a dodatočné údaje pre
počítače; metronómy; elektronické obvody a CD-ROM-y s programami na automatické záznamy
pre elektronické hudobné nástroje; nahrané kompaktné disky; gramofónové platne; hudobné súbory na stiahnutie; exponované kinematografické
filmy; exponované diapozitívy; sklíčka a držiaky
na diapozitívy; obrázkové súbory na stiahnutie;
nahrané videodisky a videopásky; elektronické
publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete);
fotografické stroje a prístroje; kinematografické
stroje a prístroje; optické prístroje a nástroje.
28 - Spotrebiteľské videohracie prístroje; riadiace
jednotky, pákové ovládače (džojstiky) a pamäťové karty pre spotrebiteľské videohracie prístroje;
ochranné fólie pre riadiace jednotky spotrebiteľských videohracích prístrojov; klávesnice pre riadiace jednotky pre spotrebiteľské videohracie
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prístroje; dotykové perá pre riadiace jednotky pre
spotrebiteľské videohracie prístroje; slúchadlá do
uší pre spotrebiteľské videohracie prístroje; mikrofóny pre spotrebiteľské videohracie prístroje;
monitory pre spotrebiteľské videohracie prístroje; AC adaptéry pre spotrebiteľské videohracie
prístroje; nabíjateľné batérie pre riadiace jednotky pre spotrebiteľské videohracie prístroje; nabíjačky (nabíjacie stojany) pre riadiace jednotky
pre spotrebiteľské videohracie prístroje; ochranné kufríky, boxy a obaly pre riadiace jednotky
pre spotrebiteľské videohracie prístroje; úložné
kufríky a boxy pre riadiace jednotky pre spotrebiteľské videohracie prístroje; časti a príslušenstvo pre spotrebiteľské videohracie prístroje; videohracie automaty; riadiace jednotky, pákové
ovládače (džojstiky) a pamäťové karty pre videohracie automaty; monitory pre videohracie automaty; časti a príslušenstvo pre videohracie automaty; hračky s kartovými hrami a ich doplnky
a príslušenstvo; ručne držané hracie prístroje
s displejmi s tekutými kryštálmi; riadiace jednotky, pákové ovládače (džojstiky) a pamäťové karty pre ručne držané hracie prístroje s displejmi
s tekutými kryštálmi; ochranné fólie na displeje
s tekutými kryštálmi pre ručne držané hracie prístroje s displejmi s tekutými kryštálmi; AC adaptéry pre ručne držané hracie prístroje s displejmi
s tekutými kryštálmi; klávesnice pre ručne držané
hracie prístroje s displejmi s tekutými kryštálmi;
slúchadlá do uší pre ručne držané hracie prístroje
s displejmi s tekutými kryštálmi; mikrofóny pre
ručne držané hracie prístroje s displejmi s tekutými kryštálmi; monitory pre ručne držané hracie
prístroje s displejmi s tekutými kryštálmi; nabíjateľné batérie pre ručne držané hracie prístroje
s displejmi s tekutými kryštálmi; nabíjačky (nabíjacie stojany) pre ručne držané hracie prístroje
s displejmi s tekutými kryštálmi; dotykové perá
pre ručne držané hracie prístroje s displejmi s tekutými kryštálmi; ochranné kufríky, boxy a obaly pre ručne držané hracie prístroje s displejmi
s tekutými kryštálmi; úložné kufríky a boxy pre
ručne držané hracie prístroje s displejmi s tekutými kryštálmi; časti a príslušenstvo pre ručne
držané hracie prístroje s displejmi s tekutými kryštálmi; hračky; zábavné automaty a zariadenia na
použitie v zábavných parkoch (iné ako videohracie automaty); hračky pre zvieratá chované v domácnostiach; bábiky; Go hry; japonské hracie karty (Utagaruta); japonský šach (Shogi games); kartové hry a ich príslušensto; kocky; japonské hry
s kockami, (Sugoroku); poháre na kocky; čínska
dáma (hra); šachové hry; dáma (hra); kúzelnícke
prístroje; domino (hra); hracie karty; japonské
hracie karty (Hanafuda); Mah-jong; hracie stroje
a prístroje; vybavenie pre biliard; športový výstroj patriaci do tejto triedy; rybárske náradie.

(540)

(731) Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JP;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

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

5566-2013
21.10.2013
16, 35, 36, 41
16 - Papierové propagačné materiály; letáky; prospekty; brožúry; fotografie; kalendáre; katalógy;
knihy; plagáty; obrazy; zarámované a nezarámované obrazy (maľby).
35 - Propagácia darcovstva a kultúrnych činností;
administratíva verejnoprospešných programov;
rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá); propagácia tretieho sektora, neziskových organizácií a darcovstva; propagácia
kultúrnych činností.
36 - Zhromažďovanie finančných prostriedkov;
organizovanie verejných zbierok; finančné zabezpečovanie aktivít zameraných na podporu kultúry; podpora kultúrnych aktivít mládeže (finančné
sponzorstvo).
41 - Organizovanie kultúrnych súťaží a kultúrnych
podujatí; organizovanie kultúrnych aktivít; organizovanie výstav na kultúrne účely; organizovanie výstav obrazov a malieb; poskytovanie informácií z oblasti kultúry; organizovanie spoločenských akcií; organizovanie a vedenie konferencií,
kongresov, seminárov, sympózií, kolokvií; informácie o kultúre.

(540)

(591) oranžová, zelená, modrá, žltá
(731) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5578-2013
30.10.2013
38
38 - Telekomunikačné služby.

(591) sivá, žltá, biela
(731) PURPUR, s.r.o., Špitálska 51, 811 08 Bratislava,
SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5624-2013
21.11.2013
35, 36, 38
35 - Vzťahy s verejnosťou (public relations), reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, dražby; obchodné alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); komerčné informačné kancelárie; lepenie
plagátov; prieskum trhu; propagácia na internete;
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poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely; zbieranie údajov do počítačových databáz; odborné obchodné poradenstvo;
zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby;
prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; reklama;
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; uverejňovanie
reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); štatistické informácie; televízna reklama; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 36 prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete
(internet).
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; homebanking; bankové služby; finančníctvo; služby v oblasti finančníctva; prijímanie
vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie
bankových účtov klientov; vedenie vkladných knižiek; vydávanie cenín a cenných papierov; poskytovanie úverov a iné formy financovania; investovanie do cenných papierov na vlastný účet;
kapitálové investície; financovanie spoločných
podnikov; finančný prenájom (lízing); platobný
styk a zúčtovanie (klíríng); elektronický prevod
kapitálu; vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet, cestovných
šekov a ich overovanie, úverových (kreditných)
a debetných kariet; bankové služby poskytované
prostredníctvom siete bankomatov; poskytovanie
záruk a kaucií; ručenie; otváranie akreditívov;
obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; 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; obchodovanie so zlatými a striebornými mincami;
finančné maklérstvo, obhospodarovanie cenných
papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva
(portfolio management); uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt; činnosť depozitára; zmenárenská činnosť (nákup devízových
prostriedkov); prenájom bezpečnostných schránok a denného a nočného trezoru; úschova cenností v bezpečnostných schránkach; vykonávanie
hypotekárnych obchodov; ostatné bankové a finančné činnosti a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; finančné poradenstvo; finančné analýzy, poskytovanie bankových
a finančných informácií; výpisy z bankových účtov klientov; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; inkasovanie nájomného; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie a odhady
v oblasti nehnuteľností; prenájom a správa nehnuteľností; informácie o poistení; prenájom bytov; činnosť realitnej kancelárie; poskytovanie
všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostried-
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kov, elektronických médií, elektronickej pošty
(e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet).
38 - Elektronická pošta; telefónna komunikácia;
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do
svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; rádiové
vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; telekomunikačné informácie; telekonferenčné
služby; televízne vysielanie; vysielanie upútaviek;
vysielanie súťažných programov; tlačové kancelárie; vysielanie káblovej televízie; výzvy (rádiom,
telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; spravodajské
služby.
(540)

(731) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha - Michle, CZ;
(740) Kocúrek Rudolf, Mgr. Ing., Čadca, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5625-2013
21.11.2013
35, 36, 38
35 - Vzťahy s verejnosťou (public relations), reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, dražby; obchodné alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); komerčné informačné kancelárie; lepenie
plagátov; prieskum trhu; propagácia na internete;
poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely; zbieranie údajov do počítačových databáz; odborné obchodné poradenstvo;
zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby;
prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; reklama;
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; uverejňovanie
reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); štatistické informácie; televízna reklama; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 36 prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných
prostriedkov, elektronických médií, elektronickej
pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet).
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; homebanking; bankové služby; finančníctvo; služby v oblasti finančníctva; prijímanie
vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie
bankových účtov klientov; vedenie vkladných
knižiek; vydávanie cenín a cenných papierov; poskytovanie úverov a iné formy financovania; investovanie do cenných papierov na vlastný účet;
kapitálové investície; financovanie spoločných
podnikov; finančný prenájom (lízing); platobný
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styk a zúčtovanie (klíríng); elektronický prevod
kapitálu; vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet, cestovných
šekov a ich overovanie, úverových (kreditných)
a debetných kariet; bankové služby poskytované
prostredníctvom siete bankomatov; poskytovanie
záruk a kaucií; ručenie; otváranie akreditívov;
obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; 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; obchodovanie so zlatými a striebornými mincami; finančné
maklérstvo, obhospodarovanie cenných papierov
klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfolio management); uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt; činnosť depozitára; zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov); prenájom bezpečnostných schránok a denného a nočného trezoru; úschova cenností v bezpečnostných schránkach; vykonávanie hypotekárnych obchodov; ostatné bankové a finančné
činnosti a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; finančné poradenstvo; finančné analýzy, poskytovanie bankových a finančných informácií; výpisy z bankových účtov klientov; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; inkasovanie nájomného; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie a odhady v oblasti nehnuteľností; prenájom a správa nehnuteľností; informácie o poistení; prenájom bytov;
činnosť realitnej kancelárie; poskytovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty
(e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet).
38 - Elektronická pošta; telefónna komunikácia;
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do
svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; rádiové vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; telekomunikačné informácie; telekonferenčné
služby; televízne vysielanie; vysielanie upútaviek;
vysielanie súťažných programov; tlačové kancelárie; vysielanie káblovej televízie; výzvy (rádiom,
telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; spravodajské
služby.

(540)

(731) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha - Michle, CZ;
(740) Kocúrek Rudolf, Mgr. Ing., Čadca, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5646-2013
2.12.2013
16, 35, 42
16 - Plagáty všetkých druhov a rozmerov; bilbordy, megabordy z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky;
knihy; knižné záložky; brožúry; časopisy; periodiká; tlačivá; tlačoviny; ročenky; katalógy; ka-

lendáre a diáre; poznámkové zošity; príručky; prospekty; noviny; obežníky; publikácie (tlačoviny);
papierové vlajky; papierové zástavky; pútače
z papiera alebo lepenky; pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie potreby; papiernický tovar;
obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); nálepky; netextilné etikety; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné predmety;
perá (kancelárske potreby); poštové známky; adresné štítky do adresovacích strojov; kancelársky
papier; listový papier; kopírovací papier; pergamenový papier; papierové pásky; baliaci papier;
albumy; atlasy; mapy; pohľadnice; portréty; obrazy; fotografie; grafické reprodukcie; rytiny; plastové fólie na balenie; formuláre; formuláre na
zmluvy a podania; paragóny; predmety z kartónu; lepiace štítky; lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; spisové
obaly; stolové prestieranie z papiera; papierové
servítky; papierové utierky; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; vzory na výrobu
odevov.
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; aktualizovanie reklamných materiálov;
analýzy nákladov; fakturácia; obchodné alebo
podnikateľské informácie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov);
štatistické kompilácie; marketing; marketingové
štúdie; nákupné ceny, analýzy veľkoobchodných
cien; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; zbieranie údajov do počítačových
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; predplatné telekomunikačných služieb
(pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum trhu; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných
plôch; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; spracovanie textov; správa počítačových súborov; telemarketingové služby; televízna reklama; automatizované
spracovanie dát.
42 - Vývoj počítačových programov; expertízy
(inžinierske práce); prieskumy (inžinierske práce);
aktualizovanie počítačových programov; analýzy
počítačových systémov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); hosťovanie na počítačových
stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; poskytovanie internetových
vyhľadávačov; návrh počítačových systémov;
poradenstvo pri tvorbe webových stránok; obnovovanie počítačových databáz; poradenstvo v oblasti informačných technológií; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); prevod
údajov alebo dokumentov z fyzických médií na
elektronické médiá; prevod (konverzia) počítačových programov a údajov (nie fyzický); prená-
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jom webových serverov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre zákazníkov); zhotovovanie
kópií počítačových programov.
(540)

(591) oranžová, modrá, čierna, biela
(731) InfoFIRMY s.r.o., Považská 23, 831 03 Bratislava, SK;

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

5651-2013
3.12.2013
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,
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teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete,
mobilných telefónov, poskytovanie telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos a šírenie správ, informácií, publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu; tlačové kancelárie; poradenské a informačné služby v oblasti
služieb uvedených v tejto triede.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov; výroba publicistických, spravodajských,
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; výroba interaktívnych televíznych programov a hier;
interaktívna zábava; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných,
hudobných a športových súťaží; organizovanie
kvízov, hier a súťaží; súťaže prevádzkované prostredníctvom telefónu; zábavné služby; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie
a organizovanie večierkov; moderovanie relácií,
programov a podujatí; zábavné parky; služby poskytované v prázdninových táboroch (zábava);
služby klubov zdravia (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
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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.

plagáty; kalendáre; prospekty; samolepky (papiernický tovar); fotografie (tlačoviny); reklamné
tlačoviny; pohľadnice; grafické zobrazenia.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
reklama (on line) na počítačovej komunikačnej
sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); lepenie plagátov; marketing; prieskum trhu; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; uverejňovanie reklamných textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozhlasová reklama; televízna reklama; aktualizovanie reklamných materiálov; vylepovanie plagátov.
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a prevádzkovanie hier
o peniaze; prevádzkovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok;
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom
internetu; hazardné hry; tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží.

(540)

(591) čierna, svetlomodrá
(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)

5676-2013
16.12.2013
16, 35, 41
16 - Papier, kartón, lepenka; tlačené periodické
a neperiodické publikácie; tlačoviny; noviny; reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; žreby; tikety;
plagáty; kalendáre; prospekty; samolepky (papiernický tovar); fotografie (tlačoviny); reklamné
tlačoviny; pohľadnice; grafické zobrazenia.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
reklama (online) na počítačovej komunikačnej
sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); lepenie plagátov; marketing; prieskum trhu; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; uverejňovanie reklamných textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozhlasová reklama; televízna reklama; aktualizovanie reklamných materiálov; vylepovanie plagátov.
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie
lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie hier o peniaze; prevádzkovanie elektronických kurzových
stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží.

(540)

(591) čierna, oranžová
(731) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) AGILITA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA,
v.o.s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5677-2013
16.12.2013
16, 35, 41
16 - Papier, kartón, lepenka; tlačené periodické
a neperiodické publikácie; tlačoviny; noviny; reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; žreby; tikety;

(540)

(591) čierna, oranžová
(731) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) AGILITA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA,
v.o.s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5678-2013
16.12.2013
16, 35, 41
16 - Papier, kartón, lepenka; tlačené periodické
a neperiodické publikácie; tlačoviny; noviny; reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; žreby; tikety;
plagáty; kalendáre; prospekty; samolepky (papiernický tovar); fotografie (tlačoviny); reklamné
tlačoviny; pohľadnice; grafické zobrazenia.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
reklama (on line) na počítačovej komunikačnej
sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); lepenie plagátov; marketing; prieskum trhu; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; uverejňovanie reklamných textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozhlasová reklama; televízna reklama; aktualizovanie reklamných materiálov; vylepovanie plagátov.
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a prevádzkovanie hier
o peniaze; prevádzkovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok;
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom
internetu; hazardné hry; tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží.
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sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); lepenie plagátov; marketing; prieskum trhu; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; uverejňovanie reklamných textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozhlasová reklama; televízna reklama; aktualizovanie reklamných materiálov; vylepovanie plagátov.
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie
lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie hier o peniaze; prevádzkovanie elektronických kurzových
stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží.

(540)

(591) čierna, oranžová
(731) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) AGILITA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA,
v.o.s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5679-2013
16.12.2013
16, 35, 41
16 - Papier, kartón, lepenka; tlačené periodické
a neperiodické publikácie; tlačoviny; noviny; reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; žreby; tikety;
plagáty; kalendáre; prospekty; samolepky (papiernický tovar); fotografie (tlačoviny); reklamné
tlačoviny; pohľadnice; grafické zobrazenia.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
reklama (on line) na počítačovej komunikačnej
sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); lepenie plagátov; marketing; prieskum trhu; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; uverejňovanie reklamných textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozhlasová reklama; televízna reklama; aktualizovanie reklamných materiálov; vylepovanie plagátov.
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a prevádzkovanie hier
o peniaze; prevádzkovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok;
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom
internetu; hazardné hry; tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží.

(540)

(591) čierna, oranžová
(731) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) AGILITA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA,
v.o.s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(591) čierna, oranžová
(731) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) AGILITA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA,
v.o.s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5680-2013
16.12.2013
16, 35, 41
16 - Papier, kartón, lepenka; tlačené periodické
a neperiodické publikácie; tlačoviny; noviny; reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; žreby; tikety;
plagáty; kalendáre; prospekty; samolepky (papiernický tovar); fotografie (tlačoviny); reklamné
tlačoviny; pohľadnice; grafické zobrazenia.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
reklama (on line) na počítačovej komunikačnej
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5681-2013
16.12.2013
16, 35, 41
16 - Papier, kartón, lepenka; tlačené periodické
a neperiodické publikácie; tlačoviny; noviny; reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; žreby; tikety;
plagáty; kalendáre; prospekty; samolepky (papiernický tovar); fotografie (tlačoviny); reklamné
tlačoviny; pohľadnice; grafické zobrazenia.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
reklama (online) na počítačovej komunikačnej
sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); lepenie plagátov; marketing; prieskum trhu; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; uverejňovanie reklamných textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozhlasová reklama; televízna reklama; aktualizovanie reklamných materiálov; vylepovanie plagátov.
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a prevádzkovanie hier
o peniaze; prevádzkovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok;
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom
internetu; hazardné hry; tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží.

(540)

(591) čierna, oranžová
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(731) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) AGILITA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA,
v.o.s., Bratislava, SK;

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

5682-2013
17.12.2013
9, 16, 35, 36, 41, 42, 45
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu a kontrolu
elektrického prúdu; elektronické, optické, meracie, signalizačné, kontrolné prístroje a zariadenia;
prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné
prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; zariadenia na
sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče
údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy; počítačový softvér; počítačový softvér poskytovaný z internetu;
kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz dát alebo z internetu; počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér
umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz
dát, internetu alebo z internetových webových
stránok; MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia a prístroje na elektronické hry;
čipové telefónne karty; rezacie prístroje na film;
exponované filmy; kreslené filmy; strihacie zariadenia na filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny.
16 - Tlačoviny všetkých druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy; noviny; knihy;
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; firemné listiny;
knihárske výrobky; tlačené propagačné materiály; predmety z papiera a plastových hmôt patriace do tejto triedy; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené
v triede 16; náhradné diely a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v triede 16.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií; marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum
trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické)
predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi,
inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru
na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov
a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov
v komunikačných médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov;

rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných
plôch; vydávanie reklamných alebo náborových
textov; rozhlasová reklama; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete,
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete;
poskytovanie informácií a iných informačných
produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného
alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; on-line
inzercia; podpora predaja (aj pre tretie osoby);
prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; vzťahy s verejnosťou (public relations); spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
36 - Finančné informácie; správcovstvo; grantová činnosť (finančné sponzorstvo); zriaďovanie
fondov; zhromažďovanie finančných prostriedkov a finančné zabezpečovanie aktivít zameraných na vzdelávacie, dobročinné, humanitárne,
ekologické a sociálne účely, na podporu kultúry,
detí, mládeže a športu; organizovanie verejných
zbierok; organizovanie dobročinných zbierok;
nadačná činnosť v oblasti financovania; hodnotenie fungovania nadácií v oblasti financovania.
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie o možnostiach 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 (okrem reklamných
filmov); činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania a poskytovanie
výchovno-zábavných klubových služieb; 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); poskytovanie on-line elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín a časopisov on-line; poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu;
prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytovaných on-line prostredníctvom
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej
siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webo-
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vých stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované
on-line z počítačových báz dát alebo internetu;
tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh;
organizovanie súťaží, športových akcií a hier (nie
na reklamné a propagačné účely); organizovanie
kultúrno-spoločenských akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; on-line poskytovanie
počítačových hier (počítačových sietí); prekladateľské služby.
42 - Architektonické poradenstvo; módne dizajnérstvo; grafické dizajnérstvo; hosťovanie na počítačových stránkach; interiérová výzdoba; kontrola kvality; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; overovanie pravosti umeleckých diel; priemyselné dizajnérstvo; umelecký dizajn; navrhovanie dizajnu reklamných predmetov.
45 - Spravovanie autorských práv.
(540)

(731) zebragroup, s. r. o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04
Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5710-2013
17.12.2013
35, 41, 42, 44
35 - Reklamná činnosť v zdravotníctve.
41 - Organizovanie a vedenie odborných vzdelávacích podujatí, seminárov, konferencií v oblasti
zdravotníctva; vydávanie odborných kníh, periodických a neperiodických publikácií v oblasti
zdravotníctva.
42 - Vedecké laboratórne služby; vedecký výskum; laboratórne služby; laboratórne analýzy.
44 - Zdravotnícka starostlivosť; laboratórny rozbor na lekárske účely; laboratórny rozbor na veterinárne účely; lekárska diagnostika s využitím
laboratórnych vzoriek; zdravotné poradenstvo.

(540) ALPHA MEDICAL
(731) Alpha medical, a.s., Červenej armády 25, 036 01
Martin, SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

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

5711-2013
17.12.2013
35, 41, 42, 44
35 - Reklamná činnosť v zdravotníctve.
41 - Organizovanie a vedenie odborných vzdelávacích podujatí, seminárov, konferencií v oblasti
zdravotníctva; vydávanie odborných kníh, periodických a neperiodických publikácií v oblasti
zdravotníctva.
42 - Vedecké laboratórne služby; vedecký výskum; laboratórne služby; laboratórne analýzy.
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44 - Zdravotnícka starostlivosť; laboratórny rozbor na lekárske účely; laboratórny rozbor na veterinárne účely; lekárska diagnostika s využitím
laboratórnych vzoriek; zdravotné poradenstvo.
(540)

(591) červená, biela, sivá
(731) Alpha medical, a.s., Červenej armády 25, 036 01
Martin, SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

9-2014
8.11.2010
33
33 - Vína; vína francúzskeho pôvodu, najmä šampanské a šumivé vína.

(540) YELLOW LABEL
(641) 009273343, 08.11.2010
(731) MHCS, 9, avenue de Champagne, Epernay, FR;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210) 19-2014
(220) 9.1.2014
10 (511) 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 43, 44
(511) 3 - Ambra (parfuméria); aromatické prísady do
nápojov (esencie); aromatické prísady do zákuskov (esencie); badiánová esencia; balzamy nie na
lekárske účely; dezinfekčné mydlá; dezodoračné
mydlá; esenciálne oleje (éterické); éterické esencie; farbivá na toaletné účely; kozmetické farby;
inhalačné prípravky (parfumy); kozmetické prípravky; kozmetické taštičky; krajčírsky vosk;
kozmetické krémy; kozmetické prípravky do kúpeľa; výťažky z kvetov (parfuméria); leštiace pasty; leštiace vosky; mydielka; mydlá; obuvnícke
vosky; oleje na čistenie; oleje na kozmetické účely; oleje na toaletné účely; príchute do zákuskov
(esencie); ružový olej; šampóny; tuky na kozmetické účely; krajčírsky vosk; protišmykový vosk
na podlahy; obuvnícke vosky.
4 - Lampové knôty; sviečkové knôty; konzervačné prípravky na kožu (oleje a tuky); tuky na kožu; laná, mazadlá na remene; nočné lampičky
(sviečky); mastiace tuky na obuv; olej na konzervovanie kože; oleje do farieb; palivové drevo;
parfumované sviečky; repkový olej na priemyselné účely; slnečnicový olej na priemyselné účely; sviečky (na svietenie); sviečky na vianočné
stromčeky; olej na textil; drevené zapaľovacie
triesky; tuky na kožu; tuky na obuv; tuky na svietenie; včelí vosk; vosk (surovina); vosk na priemyselné účely; vosk na svietenie.
5 - Alkoholy na liečebné účely; balzamy na lekárske účely; bielkovinové potraviny na lekárske
účely; bielkovinové prípravky na lekárske účely;
bielkovinové výživové doplnky; bylinkové čaje
na lekárske použitie; liečivé byliny; diétne nápoje
na lekárske účely; diétne potraviny na lekárske
účely; liečivé korene; liečivé prípravky do kúpe-
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ľa; liečivé kúpeľové soli; výživové doplnky z ľanových semien; výživové doplnky z ľanového
oleja; liečivé čaje; liečivé nápoje; masti na lekárske účely; výživové doplnky z obilných klíčkov;
oleje na lekárske účely; peľové výživové doplnky; propolis na farmaceutické účely; propolisové
výživové doplnky; tinktúry (farmaceutické prípravky); tinktúry na lekárske účely; dymiace tyčinky; včelia materská kašička (výživový doplnok);
včelia materská kašička na farmaceutické účely.
6 - Altánky (kovové konštrukcie); kovové brány;
písmená a číslice z obyčajných kovov (nie tlačiarenské znaky); kovové domové čísla nesvietiace;
drôty z obyčajných kovov; držadlá, kovové kľučky; kovové dvere; dverové kovania; figuríny
(sošky) z obyčajných kovov; kovové háčiky na
zavesenie šiat; kovové vešiakové háčiky; háčiky
(železiarsky tovar); kovové kade; kovové klietky
na divú zver; kľúče; krúžky z obyčajných kovov
na kľúče; kovové kľučky dverí; kovové kohútiky
na sudy; kokily (lejárstvo); kovové kolíky; kovové koše; kovania na dvere; kovania na okná; kovanie na nábytok; kovové dverové klopadlá; kovové dverové zvonce (neelektrické); kovové markízy (stavebné konštrukcie); kovové rigoly; kovové zárubne; kovové lemovky striech; kovové
nádoby na skladovanie a prepravu; kovové obruče na sudy; kovové okenice; kovové okenné krídla; kovové okenné rámy; kovové okná; kovové
pamätné tabule; kovové ploty; kovové kovanie na
postele; kovové poštové schránky; kovové rošty;
kovové schodíky; kovové schodiská; kovové
schránky; kovové skrinky na potraviny; kovové
skrinky na náradie; kovové skrinky, škatule; kovový stavebný materiál; kovové stély; kovové stojany na sudy; kovové sudy; umelecké diela z obyčajných kovov; kovové vonkajšie rolety; kovové
zásteny ku kozubom; zvončeky pre zvieratá.
8 - Bodáky; bodné a sečné zbrane; britvy, holiace
strojčeky elektrické aj neelektrické; brúsne nástroje; čepele, nože (zbrane); dlabacie sekery; dláta, rydlá; dýky; holiace čepele; holiace potreby,
puzdrá na holiace potreby; hrable (ručné náradie); hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov
a náradia); ihlové pilníky; kladivá (ručné nástroje); kliešte; kosáky; kosy; krompáče; kuričské náradie; lopaty (ručné náradie); luskáčiky na orechy; lyžice; mačety; meče; motyky; naberačky;
nástroje na ostrenie čepelí; nástroje na rezanie,
sekanie, krájanie (ručné náradie); lovecké nože;
nože na zeleninu; nože; nože, listy píly, radlice
(ručné nástroje a náradie); nožiarsky tovar, príbor; nožnice; opasky, remene na nosenie náradia;
pílové listy (časti ručných nástrojov); jedálenský
príbor (nože, vidličky a lyžice); obťahovacie remene na britvy; rýle; sekáče, sekačky, rezačky;
sekerky; sekery; šable; štepárske nástroje; štepárske nože; vidličky; vidly; vreckové nožíky.
14 - Amulety (šperky); brošne (šperky); busty z drahých kovov; klenoty, šperky z emailovanej keramiky; figuríny z drahých kovov; ihlice (šperky);
šperky z jantáru; klenoty; ihlice na kravaty; spony na kravaty; medailóny (šperky); náhrdelníky;
náramky (šperky); náramky na hodinky; náušnice; odznaky z drahých kovov; ozdoby, šperky;
prívesky (šperky); prívesky na kľúče (bižutéria);
prstene (šperky); puzdrá na hodinky; retiazky
(šperky); šperkovnice; šperky, klenoty; umelecké
diela z drahých kovov.

16 - Akvarely; blahoprajné pohľadnice; ceruzky;
časopisy (periodiká); formy na modelovacie hliny (pomôcky pre výtvarníkov); grafické zobrazenia; fotografie (tlačoviny); kalendáre; kartón,
lepenka; knihársky materiál; knihy; krajčírske
strihy; ozdobné kvetináče z papiera; listový papier;
mapy; modelovacia hlina; modelovacie hmoty;
modelovacie pasty; noviny; obrazy; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; papierové
obrúsky; papierové obrusy; papierové ozdobné
mašličky; pečate; pohľadnice; portréty; rytiny;
papierové servítky; strihy na výrobu odevov; šablóny na kreslenie a maľovanie; umelecké litografie; väzby na knihy; pečatný vosk; výšivkové
vzory; záložky do kníh.
18 - Aktovky (kožený tovar); batohy; biče; cestovné kufre; cestovné tašky; kožené cestovné
tašky; črevá na údeniny; dáždniky; chlebníky;
kabelky; klapky na oči (konský postroj); puzdrá
na kľúče; korbáče (biče); kožené popruhy; kožené
šnúrky; kožušiny; krupóny; kožené kufre a potiahnuté kožou; kožené obloženie nábytku; nákupné tašky; náprsné tašky; opraty; peňaženky;
poľovnícke tašky (torby); postroje pre zvieratá;
poťahy na konské sedlá; kožené remene; kožené
remienky; spoločenské kabelky; kožené vôdzky;
vypracované kože.
19 - Altánky (nekovové konštrukcie); brány s výnimkou kovových; busty z kameňa, betónu alebo
mramoru; dlaždice, obkladačky stavebné (nekovové); dlážky s výnimkou kovových; drevené
podlahové dosky; drevené podlahové dosky;
spracované drevo; stavebné drevo; drevo na výrobu sudov; dvere s výnimkou kovových; dverové prahy s výnimkou kovových; dverové rámy
s výnimkou kovových; figuríny z kameňa, betónu alebo z mramoru; hrnčiarska hlina; hrobky
s výnimkou kovových; kamenárske výrobky; náhrobné dosky s výnimkou kovových; pamätné
tabule s výnimkou kovových; pletivo s výnimkou
kovového; ploty s výnimkou kovových; pomníky
s výnimkou kovových; sochy z kameňa, betónu
a mramoru; sošky z kameňa, betónu alebo mramoru; stély s výnimkou kovových; škridly s výnimkou kovových; tehly; trhové stánky; umelecké diela z kameňa, betónu a mramoru; výplne
dverí s výnimkou kovových; zárubne s výnimkou
kovových; žalúzie s výnimkou kovových.
20 - Vtáčie búdky; búdky pre zvieratá chované
v domácnosti; busty z dreva, vosku, sadry alebo
plastov; bytové zariadenie (dekoračné predmety);
dekoratívne zvonkohry; drevené alebo plastové
debny; drevené alebo plastové skrinky; drevené
časti nábytku; drevené obaly na fľaše; nekovové
kľučky na dvere; dverové zvonce (nekovové, neelektrické); figuríny z dreva, vosku, sadry alebo
z umelej hmoty; skrinky na hračky; kancelársky
nábytok; kolísky; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; nekovové koše; prútené koše; rybárske koše; nekovové košíky; pekárske košíky;
kreslá; lavičky (nábytok); nekovové rúčky na
metly; nábytok; drevené časti nábytok; kovový
nábytok; školský nábytok; plastové alebo drevené nádoby; nekovové rukoväte nožov; nekovové
nakladacie palety; nekovové prepravné palety;
palety na manipuláciu s tovarom s výnimkou kovových; plásty; pletené predmety zo slamy; nábytkové police; drevené kostry postele; pracovné
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stoly; príborníky; prútený alebo košikársky tovar;
psie búdy; drevené rámy do úľov; vyšívacie rámy; rámy na obrazy; rúčky a rukoväte na náradie
(nekovové); nekovové rúčky na kosy; nekovové
rukoväte nástrojov; nekovové rukoväte nožov;
servírovacie stolíky; sochy z dreva, vosku, sadry
alebo plastov; sošky z dreva, vosku, sadry alebo
plastov; stolárske umelecké výrobky; stoličky;
stoly; nekovové sudy; škatule z dreva alebo plastu; taburetky; drevené časti úľov; umelecké diela
z dreva, vosku, sadry alebo plastov; vankúše; včelárske plásty; včelie úle; voskové figúrky; vtáčie
klietky, búdky; vypchaté zvieratá; príručné toaletné zrkadielka; zrkadlá.
21 - Cukorničky; dózy na čaj; čajníky; čajové súpravy (stolový riad); džbány; figuríny (sošky)
z porcelánu, keramiky, kameniny alebo zo skla;
fľaše; kuchynské formy na pečenie; hrnce, hrnčeky; hrnčiarsky tovar; kanvičky; kanvy; keramika na použitie v domácnosti; koreničky; košíky na chlieb, na použitie v domácnosti; krčahy;
kuchynské nádoby; kvetináče; maselnice; maselničky; metly; misky; misy; ozdobné stolové misy; ozdobné črepníky s výnimkou papierových;
kahance na aromatické látky a parfumy; poháre,
šálky, hrnčeky na pitie; podnosy na použitie
v domácnosti; porcelán; porcelánové ozdoby, dekorácie; porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené umelecké predmety; potreby pre domácnosť; putne, kade; kuchynský riad; riad (porcelánový alebo hlinený); sklené nádoby; sklené
zátky; sklenené poháre; maľované výrobky zo
skla; sošky z porcelánu, keramiky, kameniny alebo zo skla; taniere; váľky na cesto; varešky (kuchynské nástroje); vázy; vedrá; vývrtky.
24 - Bavlnené textílie; bytový textil; cestovné
deky; krep (textília); netkané textílie; textilné obrúsky; ozdobné obliečky na vankúše; textilné podšívky; posteľné prikrývky; textilné obrúsky (prestieranie); tkaniny; obliečky na vankúše; tkaniny
na vyšívanie s predkresleným vzorom; záclony.
25 - Spodná bielizeň; bundy; čelenky (oblečenie);
čiapky; chrániče uší proti chladu (pokrývka hlavy); kabáty; kapucne; kombinézy (oblečenie); konfekcia (odevy); kostýmy, obleky; košele; kožušinové kabáty; kravaty; nepremokavé odevy; nohavice; oblečenie; obuv; odevy; opasky (časti odevov); pančuchy; papuče; pletené svetre; pleteniny
(oblečenie); ponožky; pracovné plášte; pulóvre;
pyžamá; rukavice; saká; sandále; sukne; spodná
bielizeň; svetre; šály; šatky, šály; športové tričká,
dresy; tielka, tričká; celé topánky; vesty; vrchné
ošatenie; zástery.
26 - Brošne (doplnky oblečenia); čipky na lemovanie; čipky, krajky; galantérny tovar s výnimkou nití a priadzí; gombíky; nášivky, aplikácie
(galantérny tovar); ozdobné brošne; ozdobné ihlice; ozdobné spony; ozdoby do vlasov; ozdoby
na klobúky s výnimkou ozdôb z drahých kovov;
sponky do vlasov (ozdobné); ozdobné vlasové
spony; ozdoby do vlasov; volány.
28 - Bábiky; bábky; domčeky pre bábiky; hojdacie kone; hojdačky; hracie kocky; hračky; hry;
kocky; stavebnicové kocky (hračky); krúžky (hra,
pri ktorej sa hádžu krúžky na tyčky); náradie na
lukostreľbu; luky na lukostreľbu; vosky na lyže;
divadelné masky; mäkké hračky; ozdoby na vianočné stromčeky (s výnimkou osvetľovacích te-
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lies a cukroviniek); plyšové hračky; spoločenské
hry; stavebnice; stolové hry; šaty pre bábiky;
šermiarske zbrane; zvončeky na vianočné stromčeky.
29 - Bravčová masť; bravčové mäso; bujóny,
prípravky na vývary; konzervovaný cesnak; konzervovaná cibuľa; ovocná dreň; držky; džemy;
dusené ovocie; konzervovaná fazuľa; konzervované hľuzovky; konzervovaný hrach; sušené hrozienka; huspenina; hydina nie živá; jablkový
kompót, jedlé oleje; jedlé tuky; jogurt; klobásy,
salámy, párky; kompóty; konzervy s ovocím;
konzervy so zeleninou; krvavá jaternica, krvavnica; kyslá kapusta; kyslé mlieko; ľanový olej na
kuchárske použitie; lúpané semená; lúpané slnečnicové semená; zemiakové lupienky; marmeláda; maslo; mäso; konzervované mäso; mäsové
konzervy; mäsové výťažky; mliečne kvasnice na
kuchárske použitie; mliečne nápoje (s vysokým
obsahom mlieka); mliečne výrobky; mlieko; mrazené ovocie; nakladaná zelenina; nakladané uhorky; nasolené potraviny; kandizované ovocie; konzervované ovocie; zavárané presladené ovocie;
zavárané sladené ovocie; zavárané sladené ovocie;
ovocie naložené v alkohole; paradajková šťava
na varenie; paradajkový pretlak; pečeňová paštéta; pečienka; plátky sušeného ovocia; solené potraviny; jedlý repkový olej; slanina; jedlý slnečnicový olej; smotana (kyslá smotana); smotana;
spracované škrupinové ovocie; spracovaný peľ
(potravina); syridlo; syry; ovocné šaláty; zeleninové šaláty; šľahačka; konzervovaná šošovica;
špik (potravina); zeleninové šťavy na varenie;
šunka; ovocné šupky; údeniny; vajcia; konzervovaná zelenina; sušená zelenina; varená zelenina.
30 - Cestá; cestá na koláče; cestoviny; cukrovinky; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; čaj; čokoláda; čokoládové nápoje; droždie; fondán; chlieb; chuťové prísady; múka z jačmeňa; múčne jedlá; jedlá z rezancov; jemné pečivo; karamelky; kečup; keksy; koláče s plnkou;
korenie; pražená kukurica; kukuričná krupica;
kukuričná múka; kukuričné vločky; ľanové semená (potraviny); lístkové cesto; lupienky, vločky
(obilninové); med; múčne jedlá; výrobky z múky;
múka; nápoje na báze čajov; nekysnutý chlieb;
niťovky; nové korenie; obilné klíčky (potraviny);
prípravky z obilnín; oblátky; ovsená krupica; palacinky; paprika (korenina); pečivo (rožky); pečivo s mäsovou náplňou; perníky, medovníky; pizza; prášky na výrobu zmrzliny; prísady do zmrzlín (spojivá); propolis; vyrážková pšeničná múka; pukance; rezance; slíže; strúhanka; sušienky,
keksy; torty; včelia kašička na ľudskú spotrebu
(nie na lekárske účely); včelia materská kašička;
zákusky, koláče; zmrzliny; sladké žemle.
31 - Čerstvé záhradné bylinky; čerstvá cibuľa;
kvetinové cibule; čerstvé egreše; čerstvá fazuľa;
čerstvé gaštany; čerstvé hľuzovky; hospodárske
zvieratá; čerstvý hrach; čerstvé hrozno; živá hydina; jačmeň; jadrové krmivo; jedlé korene; kríky; krmivo; kukurica; prírodné kvety; sušené
kvety na ozdobu; vence prírodných kvetov; lieskové oriešky; obilie v nespracovanom stave; vedľajšie produkty pri spracovaní obilnín (krmivo
pre zvieratá); čerstvé ovocie; ovos; paprika (rastlina); peľ (surovina); čerstvý pór; pšenica; rastliny; sušené rastliny na dekoráciu; repa; živé ryby;
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sadenice; semená rastlín; seno; slad na výrobu
piva a liehovín; slama (krmivo); slama (podstielka);
stromy; suché krmivo; čerstvý hlávkový šalát;
čerstvé šampiňóny; škrupinové ovocie; čerstvá
šošovica; špenát (čerstvý); tekvica; prírodné trávniky; uhorky; úžitkové domáce zvieratá; oplodnené
vajcia na liahnutie; vence zo živých kvetov; vinič
(rastlina); prípravky na výkrm zvierat; čerstvé
záhradné bylinky; čerstvá zelenina; čerstvé zemiaky; zrno (obilie); zrno (semená); chované zvieratá; živé zvieratá.
32 - Nealkoholický aperitív; ovocné džúsy; hroznový mušt (nekvasený); nealkoholický jablkový
mušt; minerálne vody (nápoje); kvas (nealkoholický nápoj); medové nealkoholické nápoje; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; mušty;
nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; ovocné džúsy; ovocné nektáre; paradajkový džús (nápoj);
pivo; sirupy na výrobu limonád; sirupy na výrobu nápojov; sladové pivo; sóda; sýtené vody; zeleninové džúsy (nápoje).
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholické nápoje s ovocím; aperitívy; destilované
nápoje; hruškový mušt (alkoholický); jablčné mušty (alkoholické); liehoviny; likéry; medovina; víno.
37 - Čalúnenie; čalúnnické opravy; opravovne
hodín (údržba a opravy); reštaurovanie hudobných nástrojov; údržba, čistenie a opravy kože;
údržba, čistenie a opravy kožušín; oprava obuvi;
oprava šatstva; opravy umeleckých stolárskych
výrobkov; ostrenie a brúsenie nožov; reštaurovanie nábytku; reštaurovanie umeleckých diel; tesárske služby.
40 - Dámske krajčírstvo, šitie; spracovanie dreva;
frézovanie; fúkanie skla; garbiarstvo; pálenie keramiky; kotlárstvo; kováčstvo; spracovanie kože;
lisovanie ovocia; mlynárstvo; obrábanie kovov;
pánske krajčírstvo; zmrazovanie potravín; porážka zvierat na bitúnku; preparovanie živočíchov;
prešívame; prešívame oblečenia; rytie, gravírovanie; úprava textilu; údenie potravín; úprava odevov.
41 - Prenájom divadelných dekorácií; divadelné
predstavenia; služby v kempingoch so športovým
programom; výchovno-zábavné klubové služby;
služby múzeí (prehliadky, výstavy); organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie predstavení (manažérske služby);
organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; služby poskytované
prázdninovými tábormi (zábava); tvorba divadelných alebo iných predstavení; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vzdelávacie služby.
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie);
hotelierske služby; závodné jedálne; kaviarne; prevádzkovanie kempingov; služby motelové; penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania; prázdninové tábory (ubytovacie služby); prenájom
prechodného ubytovania; prenájom turistických
stanov; prevádzkovanie kempingov; reštaurácie
(jedálne); samoobslužné reštaurácie; turistické ubytovne; poskytovanie prechodného ubytovania.
44 - Aranžovanie kvetov; chov rýb; chov zvierat;
kadernícke salóny; krajinotvorba; manikúra; ma-

sáže; rastlinné škôlky; salóny krásy; služby sauny;
služby termálnych kúpeľov; záhradkárske služby;
záhradníctvo.
(540)

(591) hnedá
(731) Miestna akčná skupina Stará Čierna voda, Hlavná 297, 925 03 Horné Saliby, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

53-2014
14.1.2014
35, 36, 39
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom prostredníctvom telekomunikačnej a výpočtovej techniky; účtovníctvo; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach.
36 - Colné služby.
39 - Doručovacie služby, doručovanie balíkov,
doručovanie tovarov; distribúcia tovarov na dobierku; kuriérske služby; preprava osôb a tovarov; automobilová doprava; preprava listov, dokumentov, korešpondencie, tlačovín, ostatných
tovarov a majetku prepravovaných pomocou rôznych foriem prepravy; sprostredkovanie prepravy; odosielanie a prijímanie dokumentov a doručovanie dokumentov pre iných; balenie tovarov
na prepravu; skladovanie tovaru; balenie tovaru;
logistika (služby v doprave a preprave); poskytovanie počítačových informácií o vnútroštátnej
a medzinárodnej preprave a doručovaní; počítačové sledovanie a sledovanie balíkov a nákladu
počas prepravy; poskytovanie počítačových informácií o domácich a medzinárodných prepravných a doručovacích službách; prenájom lodí;
prenájom poštových schránok na dokumenty.

(540)

(591) atracitovo sivá, pastelová oranžová
(731) Slovak Parcel Service s. r. o., Senecká cesta 1,
900 28 Ivanka pri Dunaji, SK;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

54-2014
14.1.2014
35, 36, 39
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom prostredníctvom telekomunikačnej a výpočtovej techniky; účtovníctvo; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach.
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36 - Colné služby.
39 - Doručovacie služby, doručovanie balíkov,
doručovanie tovarov; distribúcia tovarov na dobierku; kuriérske služby; preprava osôb a tovarov; automobilová doprava; preprava listov, dokumentov, korešpondencie, tlačovín, ostatných
tovarov a majetku prepravovaných pomocou rôznych foriem prepravy; sprostredkovanie prepravy; odosielanie a prijímanie dokumentov a doručovanie dokumentov pre iných; balenie tovarov
na prepravu; skladovanie tovaru; balenie tovaru;
logistika (služby v doprave a preprave); poskytovanie počítačových informácií o vnútroštátnej
a medzinárodnej preprave a doručovaní; počítačové sledovanie a sledovanie balíkov a nákladu
počas prepravy; poskytovanie počítačových informácií o domácich a medzinárodných prepravných a doručovacích službách; prenájom lodí;
prenájom poštových schránok na dokumenty.
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prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod, analýzy nákupných cien a veľkoobchodných cien, služby porovnávania cien,
sekretárske služby, služby outsoucingu, zásobovacie služby pre tretie osoby (nákupy tovarov
a služieb pre iné podniky), predvádzanie tovaru,
rozširovanie vzoriek tovarov, prenájom reklamných
materiálov, prenájom reklamných plôch.
36 - Finančné poradenstvo, finančné služby, finančné konzultačné služby, daňové odhady (služby), prenájom nehnuteľností, prenájom kancelárskych priestorov, faktoring.
39 - Distribúcia tovarov, skladovanie tovaru, uskladnenie tovaru, prenájom skladov.
42 - Poradenstvo v oblasti počítačových programov, poradenstvo pri tvorbe webových stránok,
poradenstvo v oblasti informačných technológií,
poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja hardvéru.
(540)

(540)

(731) Slovak Parcel Service s. r. o., Senecká cesta 1,
900 28 Ivanka pri Dunaji, SK;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

71-2014
16.1.2014
1, 34
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; nespracované umelé živice, nespracované plasty;
pôdne hnojivá; zmesi do hasiacich prístrojov; prípravky na kalenie a zváranie kovov; chemikálie
na konzervovanie potravín; triesloviny; lepidlá
a spojivá pre priemysel.
34 - Tabak; fajčiarske potreby; zápalky.

(591) sivá, bledo modrá, čierna
(731) SGS Holding a.s., M.M. Hodžu 1072/9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(731) Grofič Peter, Mlynarovičova 9, 851 04 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

77-2014
17.1.2014
9, 35, 36, 39, 42
9 - Geodetické nástroje, výtyčky, geodetické laty.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti, odborné
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný manažment a podnikové poradenstvo,
personálne poradenstvo, poradenstvo pri vedení
podnikov, pomoc pri riadení obchodnej činnosti,
poradenské služby v oblasti obchodného alebo
podnikateľského riadenia, pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, obchodné informácie a rady spotrebiteľom, obchodná
správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby), obchodný alebo podnikateľský výskum, administratívne spracovanie obchodných objednávok, obchodné alebo podnikateľské informácie,

88-2014
8.4.2005
9, 16, 35, 38, 41
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, spínanie, transformovanie, akumulovanie, regulovanie alebo kontrolu elektrického prúdu; zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie zvuku alebo
obrazov; magnetické nosiče dát, záznamové disky; všetky druhy počítačových programov a softvéru, ako aj zariadenia na spracovanie dát a počítače.
16 - Papiernický tovar, kartón a tlačoviny v oblasti telekomunikácií; fotografie, papiernický tovar.
35 - Reklamné služby, komerčný podnikový manažment a komerčná správa v oblasti telekomunikácií.
38 - Telekomunikačné služby.
41 - Služby v oblasti vzdelávania, školenia a zábavy týkajúce sa telekomunikácií.

(540)

(646) 004384863, 08.04.2005
(731) Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V.,
Industriestr. 7, CH - 6301 Zug, CH;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

102-2014
22.1.2014
35, 41, 42, 44
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
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42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru.
44 - Záhradnícke a lesnícke služby.

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

(540)

(591) zelená
(731) Kolesár Patrik, Mgr., Tatranská Lomnica 4 - Skalnaté pleso, 059 60 Vysoké Tatry, SK;

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

108-2014
22.1.2014
506425
30.7.2013
CZ
3, 14, 25
3 - Parfuméria; kozmetické prípravky; drogistický
tovar; vonné tyčinky, vonné kužele (františky);
arómy (éterické oleje).
14 - Bižutéria.
25 - Odevy; obuv; prikrývky hlavy.

(540)

(731) STAR IMPEX, spol. s r.o., Náchodská 2907, 193 00
Praha - Horní Počernice, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

114-2014
27.1.2014
9, 38, 42, 45
9 - Počítačové programy; telekomunikačné zariadenia.
38 - Poskytovanie používateľského prístupu do
počítačových programov v dátových sieťach; prenos signálov pre elektronický obchod prostredníctvom telekomunikačných systémov a dátových komunikačných systémov.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových
programov; prevod (konverzia) počítačových programov a údajov, nie fyzický; zhotovovanie kópií
počítačových programov.
45 - Licencie na počítačové programy (právne
služby).

(540) DVO
(731) JK TINA s.r.o., SNP 362, 024 01 Kysucké Nové
Mesto, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

121-2014
24.1.2014
24, 25, 26
24 - Textilné etikety; nažehľovacie textílie; nalepovacie textilné štítky; textilné podšívky; tkaniny; textilné materiály; bavlnené textílie; zmesové
tkaniny na báze bavlny; elastické textílie; elastické textílie na odevy; textílie imitujúce kožušiny;
moleskin (textílie); vodotesné tkaniny na výrobu
nohavíc; vlnené textílie na použitie pri výrobe
nohavíc; zamat; sieťovina; drožet (tkanina s pretkávaným vzorom); umelý hodváb (textílie); netkané textílie na podšívky; netkané textílie na vypchávky; lepiace tkaniny, ktoré sa aplikujú teplom; textílie do tlačiarní na textil; posteľná bielizeň; obrusy.
25 - Nohavice; menčestrové nohavice; džínsy;
neformálne vychádzkové nohavice; nohavice na
turistiku; nohavice na traky; detské nohavice;
dresy a nohavice na šport; džínsové odevy; džínsové bundy; oblečenie; konfekcia (odevy); vesty
(oblečenie); opasky (časti odevov); opasky na doklady a peniaze (časti odevov); ozdobné vreckovky (časti odevov); šerpy; kostýmy, obleky; oblekové nohavice; krátke nohavice; tričká; športové
tielka; teplákové nohavice; džogingové nohavice;
vrchné ošatenie; bundy; saká; kabátiky; kabáty;
odevy z imitácií kože; kožené odevy; košele s krátkym rukávom; košele; svetre; pulóvre; pleteniny
(oblečenie); šaty; sukne; nohavicové sukne; šatové sukne; ponožky; pančuchy; spodná bielizeň;
pyžamá; tielka; legínsy; plážové oblečenie; plážová obuv; náprsenky; hotové podšívky (časti
odevov); kravaty; šatky, šály; rukavice; čelenky
(oblečenie); plavky; topánky; športová obuv; golfové nohavice, košele a sukne; šilty (pokrývky
hlavy); čiapky; vrecká na odevy; odevy, obuv a prikrývky hlavy.
26 - Odevné zipsy; gombíky; patentné gombíky;
ozdobné originálne gombíky; suché zipsy (galantéria); nášivky, aplikácie (galantérny tovar); výšivky (galantéria); strieborné výšivky (galantéria);
zlaté výšivky (galantéria); monogramy (značky
na bielizeň); ozdobné látkové záplaty; stužky na
odevy; lemovky; trblietavé lemovky na odevy;
bordúry, lemy, obruby (na odevy); elastické pásky;
očká na odevy; spony na traky; pracky (odevné
doplnky); opaskové pracky; flitre na odevy; ozdobné flitre; koráliky na ozdobovanie; perly, nie na
výrobu šperkov; odznaky na odevy, nie z drahých
kovov; ozdobné brošne; brošne (doplnky oblečenia); náramenné pásky; výstuže golierov; ramenné vypchávky na odevy; kostice do korzetov;
strapce (stužkársky tovar); volániky na odevy; nažehľovacie záplaty na opravu textilných výrobkov; galantérny tovar okrem nití a priadzí; čipky
a výšivky; stužky a šnúrky; háčiky a očká, špendlíky a ihly; umelé kvety.

(540)

(731) Jingbo Li, Široká 10655/18, 831 07 Bratislava - Vajnory, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

125-2014
27.1.2014
30, 43
30 - Káva; espresso káva; bezkofeínová káva;
mletá káva; nepražená káva; zrnková káva; ochutená káva; ľadová káva; mletá zrnková káva; pražená káva; instantná káva; granulovaná káva; káva,
čaj, kakao a ich náhradky; hotová káva; kávové
nápoje; kávové náhradky; rastlinné prípravky (kávové náhradky); káva vo varenej forme; čokoládová káva; lyofilizovaná káva; sladová káva.
43 - Kaviarenské služby.
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25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
35 - Reklamné služby, služby podnikového manažmentu a komerčnej správy v oblasti telekomunikácií.
38 - Telekomunikačné služby.
41 - Služby týkajúce sa vzdelávania, školenia a zábavy v oblasti telekomunikácií.
(540)

(540)

(591) hnedá, čierna
(731) FDD, s.r.o., Jamnického 5, 841 05 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(646) 004384913, 08.04.2005
(731) Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V.,
Industriestr. 7, CH - 6301 Zug, CH;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

171-2014
3.2.2014
35, 36, 45
35 - Obchodné reklamné služby; analýza a prieskum trhu; distribúcia reklamných materiálov;
inzertné služby; dojednávanie obchodných transakcií pre tretie osoby; reklamné a propagačné služby a poradenstvo v tejto oblasti; obchodný manažment a poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; podnikové poradenstvo; marketingové poradenstvo; konzultačné služby v oblasti publicity.
36 - Finančné informácie, údaje, finančné poradenstvo a konzultácie; poisťovacie poradenstvo;
hypotekárne poradenstvo; poradenstvo v oblasti
splácania dlhov; poradenstvo v oblasti hypoték
na obytné nehnuteľnosti.
45 - Služby právnej pomoci; právne poradenstvo;
vybavovanie záležitostí pre klientov; poskytovanie informácií z právnej oblasti.

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

(731) BRENDSON s. r. o., Mlynská 1438/3, 093 01
Vranov nad Topľou, SK;
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;

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

(540)

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

173-2014
8.4.2005
9, 16, 25, 35, 38, 41
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, spínanie, transformovanie, akumulovanie, regulovanie alebo kontrolu elektrického prúdu; zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie údajov, zvuku
alebo obrazov; magnetické nosiče dát, záznamové disky; všetky druhy počítačových programov
a softvéru, ako aj zariadenia na spravovanie dáta
a počítače.
16 - Papiernické, kartónové a potlačené produkty
v oblasti telekomunikácií; fotografie, papiernický
tovar.

176-2014
3.2.2014
33
33 - Víno; šumivé vína.

(554) trojrozmerná známka
(591) hnedá, oceľovo sivá, bronzová
(731) Osvald Roland, Krivá 440/4, 930 11 Topoľníky,
SK;
181-2014
4.2.2014
34
34 - Tabak; cigarety; cigary; šnupavý tabak; papier na cigary; fajky s výnimkou fajok z drahých
kovov; cigaretové filtre; kazety na cigarety s výnimkou kaziet z drahých kovov; vrecúška na tabak; cigaretové zapaľovače s výnimkou zapaľovačov z drahých kovov; zápalky; čističe na fajky;
popolníky pre fajčiarov s výnimkou popolníkov
z drahých kovov; odrezávače na cigarové špičky
(kutery).

(540) PINE
(731) KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, KR;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
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182-2014
4.2.2014
32
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné
nápoje; sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov; ochutené vody.

(540)

(591) Pantone rubin red, pantone 324, pantone 263, pantone 1485
(731) Matus Tamás, Na výhliadke 1670/19, 943 01 Štúrovo, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

183-2014
4.2.2014
35, 41, 43
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; lepenie plagátov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; 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; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; písanie na stroji;
predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných materiálov;
rozširovanie vzoriek tovarov; odborné posudky
efektívnosti podnikov; dražby; marketingové
štúdie; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej
činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama;
rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); stenografické služby; televízna reklama;
prepisovanie správ (kancelárske práce); aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské
služby pri riadení obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prieskum trhu; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské
poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; príprava
miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov;
služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); sekretárske služby; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; administratívna správa
hotelov; odborné obchodné riadenie umeleckých

činností; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prenájom fotokopírovacích strojov; online reklama na počítačovej komunikačnej
sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup
tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch (pre tretie
osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); prenájom predajných automatov; výber zamestnancov pomocou psychologických testov;
služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov
v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov
a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské
služby (obchodná pomoc); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická
úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie
sponzorov; organizovanie módnych prehliadok
na podporu predaja; tvorba reklamných filmov;
obchodné riadenie pre športovcov; marketing; telemarketingové služby; maloobchodné alebo
veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia
internetových vyhľadávačov; optimalizácia prenosu dát na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie
osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; riadenie obchodnej činnosti
v stavebníctve; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zábava; drezúra zvierat; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; služby estrádnych umelcov; filmové štúdiá; cirkusy; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesné cvičenie; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie
zariadení na oddych a rekreáciu; rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie reklamných);
gymnastický výcvik; požičovne kníh (knižnice);
vydávanie kníh; požičiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov; tvorba rozhlasových a televíznych programov; koncertné siene (služby);
služby orchestrov; divadelné predstavenia; tvorba
divadelných alebo iných predstavení; televízna
zábava; prenájom divadelných kulís; zoologické
záhrady (služby); poskytovanie zariadení na športovanie; pózovanie modelov výtvarným umelcom; služby putovných knižníc; služby kasín (hazardné hry); výchovno-zábavné klubové služby;
organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
kongresov; diskotéky (služby); informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pe-
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dagogická činnosť); informácie o možnostiach
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; hazardné hry; poskytovanie golfových ihrísk; fitnes kluby (zdravotné a kondičné
cvičenia); služby poskytované prázdninové tábory (zábava); organizovanie živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický výcvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky,
výstavy); nahrávacie štúdiá (služby); informácie
o možnostiach rekreácie; požičiavanie potápačského výstroja; požičiavanie športového výstroja
(okrem dopravných prostriedkov); prenájom štadiónov; prenájom videorekordérov; požičiavanie
videopások; organizovanie a vedenie seminárov;
tábory na športové sústredenia; organizovanie
a vedenie sympózií; meranie času na športových
podujatiach; internátne školy; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie
súťaží krásy; rezervácie vstupeniek na zábavné
predstavenia; postsynchronizácia, dabing; náboženská výchova; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); herne s hracími automatmi (služby);
požičiavanie audioprístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom tenisových kurtov; požičiavanie videokamier; redigovanie scenárov; strihanie videopások; online vydávanie elektronických
kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť
v malom (DTP služby); titulkovanie; online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); poskytovanie zariadení na karaoke; hudobné
skladateľské služby; nočné kluby; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti
kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti
výchovy a vzdelávania); reportérske služby; prekladateľské služby; tlmočenie posunkovej reči;
nahrávanie videopások; fotografovanie na mikrofilm; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na
zábavné podujatia; písanie textov (okrem reklamných); organizovanie a vedenie koncertov; kaligrafické služby; formátovanie textov (nie na reklamné účely); organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; koučovanie (školenie);
prenájom športových plôch; služby diskdžokejov; tlmočnícke služby; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia;
odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; požičiavanie hračiek; prenájom vybavenia herní; školské
služby (vzdelávanie); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online
poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); individuálne vyučovanie.
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny);
dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); domovy dôchodcov; kaviarne;
samoobslužné jedálne; poskytovanie pozemkov
pre kempingy; závodné jedálne; prenájom prechodného ubytovania; penzióny; turistické ubytovne; hotelierske služby; detské jasle; reštaurácie (jedálne); rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; samoobslužné reštaurácie; bufety (rýchle občerstvenie);
ubytovanie pre zvieratá; bary (služby); prázdninové tábory (ubytovacie služby); prenájom pre-
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nosných stavieb; rezervácie prechodného ubytovania; motely (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom prednáškových sál; požičiavanie turistických stanov;
požičiavanie prístrojov na varenie a pečenie; prenájom automatov na pitnú vodu; prenájom osvetľovacích prístrojov (nie na osvetľovanie divadelnej scény alebo televíznych štúdií); ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny.
(540)

(591) čierna, hnedá
(731) Zingor Stanislav, Bystrá - Tále 262, 977 01 Brezno, SK;
(740) Messinger Ľubomír, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

184-2014
31.1.2014
17, 19, 35, 37, 42
17 - Polystyrénové bloky, kvádre, tvarovky, preklady, vence a panely na izolačné účely; polystyrénové izolačné prvky; izolačné materiály; tepelné izolátory; predtvarované izolačné komponenty; polystyrén (polotovar); polystyrénové fólie;
plastové polotovary; tesniace, výplňové a izolačné materiály; izolačné plastové prvky; zvukovoizolačné materiály; tesniace obloženia; tesniace
tmely; gumové alebo plastové tesniace alebo výplňové hmoty; izolačné výplne; chemické zmesi
na uzatváranie trhlín; tesniace hmoty; izolačné
pásy; plastové fólie, nie na balenie; kovové izolačné fólie; izolačné prípravky na ochranu budov
od vlhkosti; izolačné farby; izolačné nátery; nekovové vystužovacie materiály na potrubia; plasty, syntetické látky (polotovary); kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda; syntetické živice (polotovary); nekovové ohybné rúry a hadice.
19 - Polystyrénové bloky, kvádre, tvarovky, preklady, vence a panely na stavebné účely; nekovové stavebné bloky obsahujúce izolačné materiály; debnenie na betón s výnimkou kovového;
plastové a polystyrénové debnenia na betón, predovšetkým ako stratené debnenie s izolačnými
vlastnosťami; nekovové stavebné dosky s izolačnými vlastnosťami; nekovové stavebné panely;
stavebné konštrukcie (nekovové); konštrukčné materiály (nekovové); nekovové stavebné materiály;
nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; debnenie pre stavebníctvo; stropy (nekovové),
stropné dosky (nekovové); priečky (nekovové);
podpery (nekovové); stojky (nekovové); nosníky
(nekovové); stožiare (nekovové); trámy (nekovové);
lepenka pre stavebníctvo; lepenkové platne pre
stavebníctvo; omietky (stavebný materiál); vonkajšie plášte budov (nekovové); obklady stien
a priečok (nekovové); obkladové materiály na
budovy (nekovové); lamelové obloženie (nekovové); dlažby (nekovové); dlaždice, obkladačky
pre stavebníctvo (nekovové); dielce, výrobky alebo prefabrikáty z betónu; betónové podpery, stĺpy; betón; stavebná malta; cement; rezivo (staveb-
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né drevo); dosky (stavebné drevo); spracované
drevo; stavebné sklo; izolačné stavebné sklo; hrubý štrk (stavebný materiál); kameniny pre stavebníctvo; umelý kameň; mozaiky pre stavebníctvo; rámové konštrukcie (nekovové); preklady
(nekovové); ploty (nekovové); strešné dosky (nekovové) s izolačnými vlastnosťami; strechy (nekovové); škridly (nekovové); nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen;
nekovové prenosné stavby; nekovové pomníky.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť so
stavebným materiálom, stenovými stavebnými
dielcami, stropnými stavebnými dielcami, strešnými prvkami, izolačnými panelmi a fóliami a iným
izolačným materiálom, s oceľovou výstužou, s oceľovými prútmi a polystyrénovým debnením;
zhromažďovanie rozličných výrobkov, najmä skôr
uvedených výrobkov (okrem dopravy) s cieľom
umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky
pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového
predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; analýzy nákladov; riadenie
obchodnej činnosti v stavebníctve; obchodný manažment a riadenie; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; marketingové štúdie; prieskum trhu; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; služby porovnávania cien;
organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných
veľtrhov; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných
objednávok; zásobovacie služby pre tretie osoby
(nákup tovarov a služieb pre iné podniky); subdodávateľské služby (obchodná pomoc); rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); predvádzanie
tovaru; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35, 37 a 42; poskytovanie rád a informácií
o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); výstavba
debnení na stavbách; stavebné poradenstvo; stavebný dozor; izolovanie stavieb; izolovanie proti
vlhkosti (stavebníctvo); murovanie, murárske práce; pokrývačské práce; montovanie lešení; inštalácia pracovných a stavebných plošín; prenájom
stavebných lešení, pracovných a stavebných plošín; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom stavebných mechanizmov; inštalácia, údržba a opravy strojov; sadrovanie, štukovanie; asfaltovanie; demolácia budov; tesárske práce; klampiarstvo a inštalatérstvo; antikorózne úpravy; inštalácia okien a dverí; stavebné informácie; informácie o opravách; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
42 - Vypracovanie stavebných výkresov; poradenstvo v oblasti úspory energie; rozpočtovanie
stavebných prác; technické konzultačné služby

v oblasti stavebného inžinierstva; architektúra (architektonické služby); technický výskum; geologický prieskum; štúdie technických projektov;
kontroly kvality; skúšky materiálov; inžinierska
činnosť; urbanistické plánovanie; poskytovanie
rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu
alebo verbálne.
(540) CSKONCEPT
(731) Janeková Mária, Ing., Hlavná 17, 930 40 Čakany,
SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

189-2014
5.2.2014
19, 35, 37
19 - Okná a dvere s výnimkou kovových; nekovové stavebné materiály; okrasné lišty s výnimkou kovových; ozdobné fasádne profily, nekovové obklady; obloženia pre stavebníctvo s výnimkou kovových; tepelné izolácie, zvukové alebo
izolácie proti hluku; stavebné dielce, ktoré majú
do seba zapadajúce výstupky a vybratia (zazubenie), napr. jazýčky, perá, drážky; stavebné dielce
charakterizované špeciálnym prierezom, stropné
konštrukcie čiastočne zhotovené na mieste; stavebné prvky vytvorené z rôznych druhov materiálov; interiérové ozdobné prvky; fasádne zatepľovacie dosky; interiérové ľahčené prvky; ozdobné rustikálne rámy, rozety.
35 - Reklamná a propagačná činnosť; propagácia
vlastných výrobkov; doplňovanie propagačnej
dokumentácie.
37 - Prípravné práce pre stavbu; stavba alebo opravy obytných domov; sadrovanie; stavby lešení;
stavebné práce; tapetovanie stien; budovanie stavieb bytových a občianskych; zhotovovanie stien,
stropov, podláh alebo striech na konštrukcie zvláštneho tvaru na mieste; poťahovanie, povrchové
úpravy alebo obkladacie práce, napr. stien a stropov; dekorovanie povrchov; demolácia a zemné
práce; búranie domov; maliarske a natieračské
práce.

(540)

(591) čierna, oranžová
(731) REKUNST, s.r.o., Pavlov Dvor 9, 946 54 Hurbanovo, SK;

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

190-2014
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
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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, 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.
(540)

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

213-2014
10.2.2014
9, 35
9 - Nosiče zvukových nahrávok; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače.
35 - Reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom predajných stánkov; lepenie plagátov.

(540) gothoom
(731) Beťko Peter, Pod sekvojou 31/3, 968 01 Nová
Baňa, SK;

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

218-2014
10.2.2014
41
41 - Tvorba rozhlasových a televíznych programov.
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(540)

(591) biela, zelená, svetlozelená, tmavozelená
(731) PRO DYNAMIK, o.z., Stredná 21, 821 04 Bratislava, SK;

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

226-2014
11.2.2014
9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41, 45
9 - Nahrané a nenahrané zvukové a zvukovoobrazové nosiče; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete).
16 - Tlačoviny; periodická a neperiodická tlač;
publikácie; knihy; plagáty; letáky; prospekty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; albumy; diáre;
poznámkové bloky; samolepky; papierové letáky; brožúry; nákupné karty (nie na hranie); ceruzky; perá (kancelárske potreby); písacie potreby; zápisníky; listový papier; reklamné tabule
z papiera, kartónu alebo lepenky; papierové obrúsky; puzdrá na písacie potreby; peračníky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; papierové
tašky a vrecká (na balenie).
18 - Výrobky z kože a koženky, ako sú kufre
a kufríky, cestovné tašky, tašky na športové potreby, vaky, plecniaky, školské tašky a kabelky;
dáždniky; slnečníky a vychádzkové palice; puzdrá a obaly z kože alebo koženky.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy; doplnky
odevov patriace do triedy 25.
28 - Hry, hračky a predmety na hranie patriace
do triedy 28; telocvičné a športové potreby patriace do triedy 28.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; rozhlasová reklama; sprostredkovanie obchodu s tovarom; organizovanie reklamných a komerčných výstav
a predvádzacích akcií tovarov a služieb; informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
38 - Rozhlasové vysielanie; spravodajské služby;
informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
41 - Tvorba a výroba rozhlasových programov;
vzdelávacia a zábavná činnosť; tvorba zábavných, vzdelávacích a publicistických programov;
tvorba rozhlasových dialógov; prenájom a požičiavanie nahrávok a zvukových nosičov; služby
nahrávacích štúdií; organizovanie súťaží, športových, kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských
podujatí; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie koncertov; 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; reportérske služby; tvorba rozhlasového spravodajstva; tvorba rozhlasových publicistických relácií; zverejňovanie textov (okrem
reklamných); poskytovanie elektronických publikácií on line (bez možnosti kopírovania); informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
45 - Spravovanie autorských práv.
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(540)

(540)

(591) čierna, červená
(731) Kodaj Milan, Ing., Rozmarínova 9, 821 04 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

230-2014
12.2.2014
29
29 - Slnečnicový olej (jedlý).

(731) Vodafix, s.r.o., Centrum 2408/23, 960 01 Zvolen,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(731) Nika Roster Media SE, Primátorska 296/38, 180 00
Praha, CZ;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

234-2014
12.2.2014
13, 41, 45
13 - Strelné zbrane; hlavne pušiek; pušky; munícia do strelných zbraní; pištole; náplecné pásy na
náboje; spreje na osobnú obranu; krátke strelné
zbrane.
41 - Akadémie (vzdelávanie); telesné cvičenie; poskytovanie zariadení na športovanie; organizovanie športových súťaží; praktický výcvik (ukážky); kurzy telesného cvičenia; odborné preškoľovanie; individuálne vyučovanie.
45 - Osobní strážcovia; nočné stráženie; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; bezpečnostné prehliadky tovární.

(540)

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

(540) Happybar
(731) HAPPYLIFE s.r.o., Pluhová 10/A, 831 03 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(591) bordová, čierna, biela
(731) RDA, s.r.o., Trenčianska 1885/27, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, SK;
(740) Štefanka Dávid, Mgr., Bratislava, SK;
237-2014
12.2.2014
1, 37, 40
1 - Chemické prípravky na čistenie vody; fosfáty
na úpravu pitnej vody; chemické činidlá (okrem
činidiel na lekárske a zverolekárske použitie);
priemyselné chemikálie; povrchovo aktívne chemické činidlá; silikáty; soli (chemické prípravky);
soli alkalických kovov.
37 - Čistenie a opravy kotlov; antikorózna úprava; údržba bazénov.
40 - Úprava vody.

241-2014
12.2.2014
5, 29, 30, 31
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske účely, potraviny pre dojčatá; potravinové
doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový
materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné
vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža;
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor,
med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva;
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad.
31 - Obilniny a poľnohospodárske, záhradnícke
a lesnícke výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina;
semená; rastliny a kvety; potrava pre zvieratá;
slad.

246-2014
13.2.2014
7, 35, 37
7 - Čerpadlá, pumpy (stroje).
35 - Odborné obchodné poradenstvo; poradenstvo
v obchodnej činnosti; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia;
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky).
37 - Oprava, údržba a montáž čerpadiel a púmp.

(540)

(591) modrá, sivá
(731) EURO PUMPS TECH s.r.o., Námestie sv. Michala 170/5, 919 30 Jaslovské Bohunice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

248-2014
12.2.2014
9, 18, 19, 20, 40, 42
9 - Obaly na notebooky; smartfóny; digitálne tablety.
18 - Koža a imitácie kože.
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19 - Drevené dyhy; obklad z dreva.
20 - Ozdobné predmety z dreva; drevené puzdrá
na balenie.
40 - Spracovanie dreva.
42 - Navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo.
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(554) trojrozmerná známka
(591) fialová, zlatá, tmavomodrá, biela
(731) ST. NICOLAUS a. s., Ul. 1. mája 113, 031 28
Liptovský Mikuláš, SK;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK;

(540)

(731) Potočan Pavol, Kňažská 426/9, 026 01 Dolný
Kubín, SK;

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

262-2014
17.2.2014
35, 41
35 - Marketing.
41 - Klubové služby (výchovno-zábavné); organizovanie športových súťaží.

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

249-2014
13.2.2014
3
3 - Kozmetické prípravky; éterické oleje; prípravky na čistenie zubov; kozmetické prípravky na
čistenie a starostlivosť o telo; kozmetické prípravky na čistenie pleti; dezodoranty na osobné použitie; kozmetické prípravky na čistenie a starostlivosť o pokožku, vlasy a pery; šampóny; vlasové
vody; krémy; mydlá; kozmetické prípravky do
kúpeľa; sprchovacie gély a sprchovacie oleje; kozmetické prípravky na opaľovanie a po opaľovaní;
kozmetické prípravky na starostlivosť o nohy
a chodidlá; najmä detské kozmetické prípravky,
ako sú detské mydlá, šampóny pre deti, púder pre
deti, krémy pre deti, kozmetické prípravky do
kúpeľa pre deti, detská pena do kúpeľa, detské
pleťové krémy, detské oleje; obrúsky impregnované kozmetickými olejmi a lotiónmi; obrúsky
napustené pleťovými vodami; kozmetické tampóny; vata na kozmetické účely; vatové tyčinky
na kozmetické účely; namáčacie prípravky, predpieracie prípravky, pracie prípravky, bieliace prípravky na čistenie bielizne a šatstva; dezinfekčné
mydlá, mydlové vločky.

(540)

(591) zelená, modrá
(731) Demín Dušan, Ing., J. Murgaša 10, 940 01 Nové
Zámky, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

251-2014
13.2.2014
33
33 - Vodka.

(591) modrá
(731) SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ, Trnavská
cesta 100, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Ernek Július, Mgr., Banská Bystrica, SK;

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

273-2014
18.2.2014
29, 30, 32
29 - Zemiakové hranolčeky; kyslá kapusta; nakladané uhorky; konzervovaná zelenina; varená
zelenina; syry; kandizované ovocie; krokety; rybie plátky (filé); ovocné rôsoly; ovocná dreň; mäso;
šunka; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); slanina; špik (potraviny); zelenina v štipľavom
náleve; nakladaná zelenina; klobásy, salámy, párky; paradajkový pretlak; zeleninové šaláty; ovocné šaláty.
30 - Cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie);
kávové príchute; aromatické prípravky do potravín; koreniny; nekysnutý chlieb; sucháre; sušienky,
keksy; mätové cukríky; cukríky; oblátky; sladké
žemle; kakao; káva; nepražená káva; rastlinné
prípravky (kávové náhradky); zákusky, koláče;
škorica (korenina); karamelky (cukríky); prípravky z obilnín; žuvačky; čaj; čokoláda; marcipán;
chuťové prísady; cukrovinky; cukrárske výrobky;
zmrzliny; palacinky; príchute do potravín (okrem
éterických olejov a olejových esencií); prírodné
sladidlá; korenie; perníky, medovníky; fondán
(cukrovinky); mliečne kakaové nápoje; mliečne
kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; chlieb;
med; plnené koláče; sendviče; pastilky (cukrovinky); jemné pečivárske výrobky; pečivo (rožky);
pizza; pudingy; pralinky; omáčky (chuťové prísady); pšeničná krupica; torty; pečivo s mäsovou
náplňou; mandľové cukrovinky; arašidové cukrovinky; príchute do nápojov, okrem olejových
esencií; ovsené potraviny; tyčinky so sladkým
drievkom (cukrovinky); kávové nápoje; kakaové
nápoje; čokoládové nápoje; kávové náhradky;
kandis (na povrch cukroviniek); marináda (chuťové prísady); kuskus (krupica); sladové výťažky
(potraviny); slad (potraviny); pikantné zeleninové
omáčky (chuťové prísady); paradajková omáčka;
majonézy; slané pečivo (krekery); ovocné želé
(cukrovinky); ryžové koláče; sójová omáčka; jogurty mrazené (mrazené potraviny); tacos (mexické jedlo); kukuričné placky (tortilly); ľadový
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čaj; čajové nápoje; zálievky na šaláty; tabbouleh
(libanonský šalát); quiches (slaný koláč); nátierka zo sójových bôbov (chuťové prísady); obilninové chuťovky; ryžové chuťovky; instantná kukuričná kaša (s vodou alebo s mliekom); kukuričná krupica; polevy na koláče; čokoládové peny; penové zákusky (cukrovinky); ovocné omáčky; marinády; syrové sendviče (cheeseburgers);
pesto (bazalková omáčka); polevy na šunku; cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov;
cereálne tyčinky.
32 - Ovocné džúsy; nealkoholické ovocné nápoje; vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); sódová voda (sifón); stolové vody; limonády; zeleninové džúsy (nápoje); sóda; šerbety (nápoje);
paradajkový džús (nápoj); nealkoholické nápoje;
mandľové mlieko (nápoj); sýtené vody; nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktaily; ovocné
nektáre; izotonické nápoje; arašidové mlieko (nealkoholický nápoj); mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; nealkoholické nápoje s aloou pravou.

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

280-2014
19.2.2014
35, 44
35 - Vydávanie reklamných textov, reklama, rozhlasová reklama, vzťahy s verejnosťou (public relaction), televízna reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, tvorba reklamných
filmov, marketing.
44 - Krvné banky (služby).

(540) Valentínska kvapka krvi
(731) Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

291-2014
20.2.2014
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 liečivými účinkami
na odstránenie svalovej a kĺbovej bolesti; vitamínové, minerálne a rastlinné prípravky na lekárske
účely; doplnky stravy s liečebnými účinkami.

(540)

(591) biela, červená, čierna
(731) KROTUCHEM, s.r.o., v konkurze, Levočská 9,
080 01 Prešov, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

278-2014
19.2.2014
35, 44
35 - Vydávanie reklamných textov, reklama, rozhlasová reklama, vzťahy s verejnosťou (public relaction), televízna reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, tvorba reklamných
filmov, marketing.
44 - Krvné banky (služby).

(540) Prázdninová kvapka krvi
(731) Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

279-2014
19.2.2014
35, 44
35 - Vydávanie reklamných textov, reklama, rozhlasová reklama, vzťahy s verejnosťou (public relaction), televízna reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, tvorba reklamných
filmov, marketing.
44 - Krvné banky (služby).

(540) Študentská kvapka krvi
(731) Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46
Bratislava, SK;

(591) biela, sivá, 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)

314-2014
21.2.2014
9, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 39, 41
9 - Ochranné prilby; ochranné prilby na športovanie; jazdecké prilby; okuliare (optika); slnečné
okuliare; okuliare na športovanie; výrobky očnej
optiky; retiazky na okuliare; šnúrky na okuliare;
rámy na okuliare; puzdrá na okuliare; zrkadlá
(optika); optické prístroje a nástroje; svetelné tabule; neónové reklamy; zobrazovacie dosky (fotografia); zariadenie na prenos zvuku; zvukové
nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; mikrofóny; reproduktorové
skrinky; prístroje na zaznamenávanie času; exponované filmy; magnetické identifikačné karty;
elektronické informačné tabule; elektronické publikácie (sťahovateľné); dekoratívne magnety; slúchadlá; identifikačné magnetické náramky; sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; šnúrky na mobilné telefóny.
16 - Papier; plagáty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky; papierové alebo kartónové vývesné tabule; albumy; ceruzky; noviny; papierové podložky pod poháre; lístky; útržkové bloky; držiaky
na písacie potreby; brožúry; zošity; poznámkové
zošity; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov
a zariadení; hárky papiera; obaly na doklady;
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knihy; obaly (papiernický tovar); grafiky; obtlačky; obálky (papiernický tovar); baliaci papier;
perá (kancelárske potreby); plniace perá; puzdrá
na perá, peračníky; písacie potreby; stojany na
perá a ceruzky; písacie súpravy (papiernický tovar); obaly na súpravy písacích potrieb; písacie
nástroje; grafické znaky; emblémy (papierové pečate); fotografie (tlačoviny); grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačoviny;
tlačené publikácie; prospekty, časopisy; listový
papier; školské potreby (papiernický tovar); papierové vreckovky; papierové servítky; papierové
obrusy; papierové utierky; papierové obrúsky
(prestieranie); záložky do kníh; stojany na fotografie; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na
kancelárske použitie; oznámenia (papiernický tovar); papierové zástavy; etikety okrem textilných;
samolepky (papiernický tovar); letáky; obálky na
dokumenty.
18 - Dáždniky; obaly na dáždniky; plecniaky;
nákupné tašky; cestovné tašky; puzdrá na kľúče;
športové tašky; tašky; obaly na kreditné karty
(náprsné tašky).
20 - Zobrazovacie tabule; pulty; nekovové identifikačné štítky; identifikačné náramky (nie kovové); vývesné štíty z dreva alebo plastov; reklamné nafukovacie predmety; príručné toaletné zrkadielka.
21 - Poháre, šálky, hrnčeky na pitie; fľaše; cestovné, turistické fľaše; podnosy (tácne); sklenené
nádoby; hrnčiarske výrobky; potreby pre domácnosť; papierové taniere; jednorazové taniere;
porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené umelecké predmety; slamky na pitie.
22 - Celtovina; markízy (plátenné strechy); stany;
vozové plachty; markízy zo syntetických materiálov.
24 - Nažehľovacie textílie; textilné materiály; obrusy (okrem papierových) cestovné deky; prikrývky; zástavy (okrem papierových); bytový
textil; textilné uteráky; textilné etikety.
25 - Oblečenie pre motoristov; čiapky; šály; priliehavé čiapky; čiapkové šilty; opasky (časti odevov); svetre; pulóvre; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; oblečenie; pokrývky hlavy; kombinézy (oblečenie); šatky a šály; tielka; športové
tričká, dresy; bundy; čelenky (oblečenie); šatky na
krk; tričká; šilty (pokrývky hlavy); športové tielka.
26 - Brošne (doplnky oblečenia); opaskové pracky; ozdoby do vlasov; pracky (odevné doplnky);
odznaky na odevy, nie z drahých kovov; nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky (galantéria),
štartovné čísla, ozdobné brošne.
27 - Koberčeky do automobilov.
28 - Hračky; hry; modely automobilov; autá (hračky); vozidlá (hračky); diaľkovo ovládané vozidlá
(hračky); skladacie modely (hračky); mäkké hračky; hračkárske modely; figúrky (hračky); lietajúce
taniere (hračky); hracie karty; hlavolamy (puzzle).
35 - Marketing; telemarketingové služby; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny,
vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov;
rozširovanie vzoriek tovaru; lepenie plagátov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom
reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama;
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rozhlasová reklama; televízna reklama; vzťahy
s verejnosťou (public relations); reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej
činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu;
odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; prenájom predajných stánkov; obchodné sprostredkovateľské služby.
39 - Prenájom pretekárskych vozidiel; prenájom
autokarov; prenájom dopravných prostriedkov;
prenájom vozidiel; prenájom automobilov; parkovanie automobilov (služby); doprava, preprava; sprostredkovanie dopravy.
41 - Organizovanie športových súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely;
diskotéky (služby); praktický výcvik (ukážky);
koučovanie (školenie); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online
poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; rezervácia vstupeniek
na zábavné predstavenia; organizovanie predstavení (manažérske služby); meranie času na športových podujatiach; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); poskytovanie zariadení na športovanie; organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; plánovanie
a organizovanie večierkov; informácie o možnostiach zábavy; vzdelávanie; školenia; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; zábava; rozhlasová zábava; televízna zábava; tvorba
divadelných alebo iných predstavení; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; prenájom športových plôch;
zábavné parky; vydávanie kníh; požičiavanie zvukových nahrávok; premietanie kinematografických filmov; organizovanie a vedenie tvorivých
dielní.
(540) Carat Tuning Party
(731) Vaverčák Dávid, Klobučnícka 4, 811 01 Bratislava, SK;
(740) SOLUTIONEERS´ LEGAL s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

315-2014
21.2.2014
25, 35, 41
25 - Oblečenie pre motoristov; čiapky; šály; priliehavé čiapky; čiapkové šilty; opasky (častí odevov); svetre; pulóvre; košele; košele s krátkym
rukávom; odevy; oblečenie; pokrývky hlavy; kombinézy (oblečenie); šatky a šály; tielka; športové
tričká, dresy; bundy; čelenky (oblečenie); šatky
na krk; tričká; šilty (pokrývky hlavy); športové
tielka.
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35 - Marketing; telemarketingové služby; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny,
vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov;
rozširovanie vzoriek tovaru; lepenie plagátov;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných
materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; vzťahy
s verejnosťou (public relations); reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej
činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu;
odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na
podporu predaja; tvorba reklamných filmov; prenájom predajných stánkov; obchodné sprostredkovateľské služby.
41 - Organizovanie športových súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely;
diskotéky (služby); praktický výcvik (ukážky);
koučovanie (školenie); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online
poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; rezervácia vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie predstavení (manažérske služby); meranie času na
športových podujatiach; požičiavanie športového
výstroja (okrem dopravných prostriedkov); poskytovanie zariadení na športovanie; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; plánovanie a organizovanie večierkov; informácie o možnostiach zábavy; vzdelávanie; školenia; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; zábava; rozhlasová zábava; televízna zábava; tvorba divadelných alebo iných predstavení; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie
a vedenie kongresov; prenájom športových plôch;
zábavné parky; vydávanie kníh; požičiavanie
zvukových nahrávok; premietanie kinematografických filmov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní.

(540)

(731) Vaverčák Dávid, Klobučnícka 4, 811 01 Bratislava, SK;
(740) SOLUTIONEERS´ LEGAL s.r.o., Bratislava, SK;

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

316-2014
24.2.2014
35
35 - Reklama; reklamné agentúry; marketing.

(540) Respect APP
(731) Respect APP s.r.o., Klariská 7, 811 03 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

318-2014
24.2.2014
35, 39
35 - Predvádzanie tovaru; zásobovacie služby pre
tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky).
39 - Distribúcia tovarov na dobierku.

(540) Italy With Love
(731) Slovák Bónová Lenka, Hany Meličkovej 35, 841 05
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

319-2014
24.2.2014
37, 40, 42
37 - Inštalácia, údržba a opravy strojov; lakovanie,
glazovanie; pieskovanie; inštalácia, údržba a opravy počítačov; oprava elektrických vedení.
40 - Obrábanie kovov.
42 - Priemyselné dizajnérstvo; štúdie technických
projektov; počítačové programovanie; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru;
údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov;
tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie
osoby); inštalácia počítačového softvéru; energetické audity; poradenstvo v oblasti informačných
technológií.

(540)

(591) modrá, červená, čierna
(731) INAT s. r. o., Kremnická 26, 851 01 Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

320-2014
24.2.2014
33
33 - Vína.

(554) trojrozmerná známka
(591) červená, hnedá, biela
(731) VÍNO-MASARYK s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
909 01 Skalica, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

cestovných šekov; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov);
úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; pôžičky (finančné úvery); finančné odhady
a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; financovanie (služby); finančné riadenie; bankové hypotéky; služby sporiteľní; finančný lízing; obchodovanie na burze s cennými papiermi; finančné analýzy; finančné poradenstvo; úverové kreditné karty (služby); úverové
debetné karty (služby); elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; informácie o poistení;
vydávanie cenných papierov; vydávanie kreditných kariet; služby v oblasti vyplácania dôchodkov; finančné sponzorstvo; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); záložné pôžičky; konzervatívne fondy (služby); poradenstvo
v oblasti splácania dlhov; sprostredkovanie na burze cenných papierov; poskytovanie finančných
informácií prostredníctvom webových stránok.
38 - Posielanie správ; telefonická komunikácia;
komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií
prostredníctvom počítača; elektronická pošta; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových
systémov; poskytovanie softvéru prostredníctvom
internetu (SaaS).

322-2014
24.2.2014
43
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného ubytovania; hotelierske služby; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie
prechodného ubytovania; požičiavanie stoličiek,
stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom prednáškových sál.

(540)

(731) Spojná, spol. s r.o., Štefánikova 4, 811 05 Bratislava, SK;
(740) WERNER & Co. s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

324-2014
24.2.2014
9, 35, 36, 38, 42
9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy); bankomaty; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); čítacie zariadenia (zariadenia
na spracovanie údajov); mincové mechanizmy;
magnetické identifikačné karty; stroje na počítanie a triedenie peňazí; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); kódované magnetické karty; magnetické nosiče
údajov.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; zostavovanie výpisov z účtov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných
podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti;
reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public
relations); televízna reklama; poradenské služby
pri riadení obchodnej činnosti; prieskum trhu;
správa počítačových súborov; odborné obchodné
alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske
(ekonomické) predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama
na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne
spracovanie obchodných objednávok; zostavovanie štatistík; marketing; obchodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach.
36 - Platenie splátok; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie poistenia; bankovníctvo;
poisťovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; garancie,
záruky, kaucie; zmenárenské služby; vydávanie
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(540)

(731) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;

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

325-2014
24.2.2014
9, 35, 36, 38, 42
9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy); bankomaty; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); čítacie zariadenia (zariadenia
na spracovanie údajov); mincové mechanizmy;
magnetické identifikačné karty; stroje na počítanie a triedenie peňazí; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); kódované magnetické karty; magnetické nosiče údajov.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; zostavovanie výpisov z účtov;
poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej
činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri
riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; rekla-
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ma; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public
relations); televízna reklama; poradenské služby
pri riadení obchodnej činnosti; prieskum trhu;
správa počítačových súborov; odborné obchodné
alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske
(ekonomické) predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama
na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne
spracovanie obchodných objednávok; zostavovanie štatistík; marketing; obchodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach.
36 - Platenie splátok; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie poistenia; bankovníctvo;
poisťovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; garancie,
záruky, kaucie; zmenárenské služby; vydávanie
cestovných šekov; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov);
úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; pôžičky (finančné úvery); finančné odhady
a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; financovanie (služby); finančné riadenie; bankové hypotéky; služby sporiteľní; finančný lízing; obchodovanie na burze
s cennými papiermi; finančné analýzy; finančné
poradenstvo; úverové kreditné karty (služby);
úverové debetné karty (služby); elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; informácie
o poistení; vydávanie cenných papierov; vydávanie kreditných kariet; služby v oblasti vyplácania
dôchodkov; finančné sponzorstvo; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); záložné
pôžičky; konzervatívne fondy (služby); poradenstvo v oblasti splácania dlhov; sprostredkovanie
na burze cenných papierov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok.
38 - Posielanie správ; telefonická komunikácia;
komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií
prostredníctvom počítača; elektronická pošta; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových
systémov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS).

(540)

(591) modrá, žltá, biela
(731) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;

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

326-2014
24.2.2014
5
5 - Farmaceutické prípravky na humánne použitie, kortikosteroidy.

(540) MOMMOX
(731) Novartis AG, CH-4002 Basel,, CH;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Hörmannová, Tomeš,
Patentová a známková kancelária, Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

330-2014
18.2.2014
35, 37, 40, 42
35 - Maloobchodné služby alebo veľkoobchodné
služby s klimatizačnými zariadeniami; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom;
kopírovanie, reprografia alebo rozmnožovanie
dokumentov; fotokopírovanie; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prenájom kopírovacích strojov; profesionálne, odborné obchodné
alebo podnikateľské poradenstvo; pomoc a poradenstvo pri riadení a vedení obchodnej činnosti;
poskytovanie pomoci pri riadení, vedení obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenské
služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; franchising týkajúci sa výchovy
a vzdelávania; obchodný manažment a podnikové poradenstvo.
37 - Stavebníctvo, stavebná činnosť; poradenskokonzultačná činnosť v stavebníctve; stavebný dozor; prenájom stavebných strojov a zariadení;
prehliadky, údržba a opravy elektrických zariadení; inštalácia, údržba a opravy strojov a motorov; oprava opotrebovaných alebo poškodených
strojov a motorov; inštalácia, renovácia, čistenie,
opravy a údržba elektrotechnických zariadení;
inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov;
odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení;
inštalácia, údržba a opravy počítačov, počítačového hardvéru; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov.
40 - Likvidácia odpadu; spracovanie odpadu;
spaľovanie odpadu; recyklácia odpadu; spracovanie nebezpečného odpadu; recyklácia nebezpečného odpadu; spaľovanie nebezpečného odpadu; likvidácia nebezpečného odpadu; triedenie
odpadu a recyklovateľného materiálu; likvidácia
odpadových elektrotechnických zariadení.
42 - Poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačov; poradenstvo v oblasti
počítačových programov; prenájom počítačového
softvéru; inštalácia počítačových programov; servis počítačových programov; aktualizovanie počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení; grafické dizajnérstvo;
priemyselné dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti
úspory energie; štúdie technických projektov,
projektová činnosť; inžinierske práce; projektovanie stavieb; vypracovanie stavebných výkresov; urbanistické plánovanie; výzdoba interiérov;
zememeračstvo.
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(540)

(540)

(591) sivá, modrá, červená
(731) ProEl - Slovakia, s. r. o., A. Pietra 10645/17, 036 01
Martin, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina - Strážov, SK;

(731) J - K, s.r.o., Vajanského nábr. 10, 811 02 Bratislava, SK;

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

335-2014
21.2.2014
29, 30, 32, 33, 43
29 - Hovädzie hamburgery; hamburgery; čerstvé
mäso.
30 - Burritos (pšeničné placky); dochucovadlá do
potravín, najmä z kečupu a omáčky (salsy); dresingy do šalátov; čokoládové tyčinky; čokoládové sladkosti; cukor; granulovaný cukor; hroznový cukor; sirup ako poleva; ovocný sirup; javorový sirup; glukózový sirup používaný ako potravinárske sladidlo; kávové plnky; aromatické
čaje (s výnimkou čajov na liečivé použitie); balené čaje (s výnimkou čajov na liečivé použitie);
bezkofeínová káva; bylinkové čaje; čaj; cesto na
palacinky a lievance; biscotti (čajové pečivo);
kukuričné pukance.
32 - Koktaily na báze piva; kvas (nealkoholický
nápoj); ležiak; nealkoholické pivo; nízkoalkoholické pivo; pivo; pivo obohatené minerálmi; pivo
s kávovou príchuťou; porter (silné čierne pivo);
shandy (pivo s limonádou); sladové pivo; stout
(silné čierne pivo); svetlé pivo; nealkoholický
aperitív; čiastočne mrazené ľadové nápoje (ľadová kaša); ovocné džúsy; energetické nápoje;
energetické nápoje s obsahom kofeínu; guaranové nápoje; iné nealkoholické nápoje; izotonické
nápoje; nealkoholický jablkový mušt; nealkoholický koktail; medové nealkoholické nápoje; citronády; limonády; nealkoholické nápoje s ovocnou príchuťou; nealkoholické perlivé nápoje; nealkoholický zázvorový nápoj (ginger ale); hroznová šťava; koncentrované ovocné šťavy; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; mrazené
ovocné nápoje; nealkoholické ovocné nápoje;
ovocné nápoje; fľašková pitná voda; fľašková
voda; minerálna voda; minerálne vody (nápoje);
neperlivá voda; ochutené vody; okysličená voda;
perlivá voda; pitná voda; pramenitá voda; sóda;
sódová voda (sódovka); stolové vody; citrónový
nápoj s cukrom; prášky na prípravu šumivých
nápojov.
33 - Aperitívy; horké alkoholické nápoje; hruškový mušt (alkoholický); jablčné mušty (alkoholické); liehoviny a destiláty; horké likéry; nízkoalkoholické nápoje; ovocné mušty; destilované
nápoje; destilované alkoholické nápoje; bourbon
whisky; brandy, vínovica; alkoholizované víno;
biele víno; červené víno; nápoje obsahujúce víno
(vínne streky); nízkoalkoholické víno; šumivé víno; varené víno; víno na varenie; alkoholické nápoje vyrobené z vína a ovocnej šťavy; koktaily.
43 - Jedálenské služby; služby hostincov; grily
(reštaurácie); denné bary; čajovne; bufety (rýchle
občerstvenie); bufetové služby; služby barov; ketering; keteringové služby.

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

339-2014
26.2.2014
35, 36, 45
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie,
odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, dražby.
36 - Prenájom bytov, daňové odhady (služby),
faktoring, finančné informácie, finančné poradenstvo, finančné služby, finančný manažment, investovanie kapitálu, prenájom nehnuteľností, správa
nehnuteľností, sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami, realitné kancelárie, prenájom kancelárskych priestorov, sprostredkovanie (maklérstvo), správcovstvo.
45 - Advokátske služby, arbitrážne služby, poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva,
služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva,
licencie na počítačové programy (právne služby),
právny výskum.

(540) STEINIGER
(731) STEINIGER / law firm, s.r.o., Jasovská 17, 851 07
Bratislava, SK;

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

361-2014
28.2.2014
29, 35, 40
29 - Saláma ako mäsový výrobok.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 29; podpora nákupu
a predaja tovarov uvedených v triede 29 pre tretie
osoby; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov uvedených v triede 29; reklamné služby.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo; rozoberanie, spracovanie a konzervovanie mäsa; údenie potravín.

(540)

(591) biela, červená, čierna, hnedá, hnedo-červená,
hnedo-žltá, sivá, zelená, žltá
(731) MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
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362-2014
28.2.2014
29, 35, 40
29 - Saláma ako mäsový výrobok.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 29; podpora nákupu
a predaja tovarov uvedených v triede 29 pre tretie
osoby; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov uvedených v triede 29; reklamné služby.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo; rozoberanie, spracovanie a konzervovanie mäsa; údenie potravín.

(540)

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

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

363-2014
28.2.2014
3, 5, 35, 44
3 - Voňavkárske výrobky; éterické oleje; kozmetické prípravky; vlasové vody.
5 - Farmaceutické výrobky; hygienické výrobky
na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne
látky na lekárske účely; potravinové doplnky pre
ľudí; výživové doplnky.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment,
obchodná správa; obchodná administratíva.
44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu
a krásu ľudí; kozmetické salóny; kadernícke salóny.

(540)

(731) VLASOVÝ WELLNESS s. r. o., Nevädzová 14,
960 01 Zvolen, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

368-2014
3.3.2014
16, 35
16 - Kartón, lepenka; papiernický tovar; lepenková alebo papierové škatule.
35 - Aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií.

(540) DAMITO
(731) DAMITO s. r. o., Brunovce 86, 916 25 Brunovce, SK;

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

369-2014
3.3.2014
16, 25, 41
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu
alebo lepenky; albumy; obrazy; tlače (rytiny); noviny; periodiká; lístky; brožúry; katalógy; knihy;
písmená (tlačiarenské typy); grafiky; emblémy (papierové pečate); fotografie (tlačoviny); pečiatky;
účtovné knihy; zoznamy; tlačivá (formuláre); pohľadnice; tlačoviny; podklady na tlačenie, nie
textilné; tlačené publikácie; krajčírske strihy; nákresy; portréty; prospekty; perá (kancelárske potreby); kalendáre; samolepky pre domácnosť a na
kancelárske použitie; komiksy; letáky.
25 - Oblečenie pre motoristov; obuv; sandále na
kúpanie; obuv na kúpanie; pančuchy; pančuchy
absorbujúce pot; spodné časti pančúch; baretky;
pracovné plášte; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); čiapky; pleteniny;
vysoká obuv; celé topánky; ramienka na dámsku
bielizeň; šnurovacie topánky; goliere (časti odevov); šály; krátke kabátiky; pánske spodky; priliehavé čiapky; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov);
klobúkové kostry; čiapkové šilty; opasky (časti odevov); šály; župany; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pánske podväzky; podväzky; podväzky na pančuchy; sáry čižiem; vložky do topánok; košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; kovové časti na obuv; kožušiny (oblečenie);
snímateľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety;
kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); detské nohavičky; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; zvršky topánok; gamaše; jazdecké
krátke nohavice; nohavice; cyklistické oblečenie;
vrchné ošatenie; rukavice; hotové podšívky (časti
odevov); šatky, šály; šerpy; pleteniny (oblečenie);
košeľové sedlá; plátenná obuv; kožušinové štóly;
futbalová obuv (kopačky); cylindre (klobúky);
gabardénové plášte; korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; galoše; tielka; pružné pásky na gamaše;
závoje, čepce (časti rehoľných odevov); gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; pleteniny (oblečenie); sukne; oblečenie pre
bábätká; livreje; športové tričká, dresy; manžety
(časti odevov); zástery; rukávniky; manipuly (časti
kňazského rúcha); palčiaky; mitra (pokrývka hlavy); papuče; peleríny; kožušinové kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; pánske spodky; podprsenky; kabátiky; podpätky na obuv; tógy; lemy
na obuv; uniformy; bundy; saká; papierové odevy; závoje; kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papierové;
podošvy na obuv; topánky; podpätky; topánky na
šport; nánožníky, nie elektricky vyhrievané; štuple na kopačky; športová obuv; čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou);
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spodničky; lyžiarska obuv; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky na krk; telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; mantily; maškarné kostýmy; sárí; tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; sprchovacie čiapky; vesty pre rybárov; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); ozdobné vreckovky (časti
odevov); papierové klobúky (oblečenie); masky
na spanie; nohavicové sukne; pončá; sarongy; lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka.
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; služby estrádnych umelcov;
filmové štúdiá; organizovanie vedomostných
alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesné cvičenie; prenájom dekorácií
na predstavenia; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie
reklamných); gymnastický výcvik; požičovne kníh
(knižnice); vydávanie kníh; tvorba rozhlasových
a televíznych programov; koncertné siene (služby); služby orchestrov; divadelné predstavenia;
tvorba divadelných alebo iných predstavení; televízna zábava; pózovanie modelov výtvarným
umelcom; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie
a vedenie kongresov; diskotéky (služby); informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; fitnes kluby (zdravotné
a kondičné cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých
vystúpení; premietanie kinematografických filmov; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie
športových súťaží; plánovanie a organizovanie
večierkov; praktický výcvik (ukážky); nahrávacie
štúdiá (služby); informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; tábory
na športové sústredenia; organizovanie a vedenie
tvorivých dielni (výučba); organizovanie súťaží
krásy; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; postsynchronizácia, dabing; organizovanie
plesov; organizovanie predstavení (manažérske
služby); online vydávanie elektronických kníh
a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; hudobné skladateľské služby; nočné kluby; online poskytovanie
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie;
poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); reportérske služby; prekladateľské služby; fotografovanie na mikrofilm;
služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; písanie textov (okrem reklamných);
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; koučovanie (školenie); prenájom športových plôch;
služby diskdžokejov; tlmočnícke služby; služby
osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; odborné preškoľovanie; hudobná
tvorba; školské služby (vzdelávanie); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez
možnosti kopírovania); individuálne vyučovanie.
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(540)

(731) Luxury Flava s.r.o., Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

370-2014
3.3.2014
29, 35, 43
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.

(540)

(731) Gogola Andrej, Beňovského 6, 841 01 Bratislava, SK;
(740) US Consulting, s.r.o., Kráľová pri Senci, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

372-2014
3.3.2014
5
5 - Lieky a liečivé prípravky na liečbu vysokého
krvného tlaku a kardiovaskulárnych porúch u ľudí.

(540) Glenmark Prindex
(731) Glenmark Pharmaceuticals Limited, Glenmark
House; B.D.Sawant Marg, Chakala, Anheri (East),
400099 Mumbai, IN;
(740) DEDÁK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

373-2014
3.3.2014
35, 36, 45
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení
obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; odborné posudky efektívnosti podnikov; dražby; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský výskum; prepisovanie
správ (kancelárske práce); poradenské služby pri
riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné
alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; spracovanie textov;
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb
(pre tretie osoby); subdodávateľské služby (ob-
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chodná pomoc); fakturácie; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie
obchodných transakcií pre tretie osoby.
36 - Likvidácia podnikov (finančné služby).
45 - Právny výskum; advokátske služby.

vozidiel; nápravy vozidiel; nákladné dodávkové
autá; vyklápacie vozíky; podvozky automobilov;
automobilové karosérie; karosérie dopravných prostriedkov; sklápacie zadné steny nákladných vozidiel (časti pozemných vozidiel), výklopné vozíky.
37 - Inštalácia, údržba a opravy strojov; údržba
vozidiel; inštalácia a opravy výťahov; údržba
a opravy motorových vozidiel; mazanie vozidiel;
leštenie vozidiel; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi, lakovanie, glazovanie.

(540) winding
(731) Advokátska kancelária Mišík s.r.o., Prievozská 4B,
821 09 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

374-2014
3.3.2014
5
5 - Lieky a liečivé prípravky na liečbu vysokého
krvného tlaku a kardiovaskulárnych porúch u ľudí.

(540)

Glenmark Prindex Perindopril
terc-butylamin p.o.

(731) Glenmark Pharmaceuticals Limited, Glenmark
House; B.D.Sawant Marg, Chakala, Anheri (East),
400099 Mumbai, IN;
(740) DEDÁK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;

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

376-2014
3.3.2014
25, 28, 35, 41
25 - Odevy, obuv a prikrývky hlavy.
28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú v iných triedach; ozdoby na vianočné
stromčeky.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.

(540)

(591) čierna, biela, červená
(731) HCS SK, s.r.o., Šenkvická cesta, 902 01 Pezinok,
SK;
(740) Tyko Lukáš, JUDr., Pezinok, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

378-2014
3.3.2014
36
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo); úverové
agentúry; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; pôžičky (finančné úvery); správcovstvo; financovanie (služby); finančné riadenie; obchodovanie na burze s cennými papiermi; finančné analýzy; finančné poradenstvo; finančné informácie;
vydávanie cenných papierov; úschova cenností;
sprostredkovanie na burze cenných papierov.

(540)

(540)

(731) Český atletický svaz, Diskařská 100, 169 00 Praha - Strahov, CZ;

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

377-2014
3.3.2014
7, 12, 37
7 - Zdvíhadlá, elevátory, podstavce (stojany, rámy) strojov, mechanické lopatové nakladače, nákladné výťahy, nakladacie rampy, mechanické
navíjacie zariadenia, zdvíhacie prístroje, zdvíhacie zariadenia; manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie), automatické manipulátory (stroje), hydraulické motory; hydraulický riadiaci mechanizmus strojov, motorov a hnacích
strojov, hydraulické zariadenia na otváranie alebo zatváranie dverí (časti strojov), automobilové
karosérie, karosérie dopravných prostriedkov;
sklápacie zadné steny nákladných vozidiel (časti
pozemných vozidiel), výklopné vozíky.
12 - Zdvíhacie vozíky; závesné tlmiče na dopravné prostriedky; ťažné zariadenia vozidiel; nákladné autá, kamióny; automobilové podvozky;
vyklápače (časti nákladných automobilov); kapoty na vozidlá; manipulačné vozíky; podvozky

(731) Across Investment Management, a.s., Mlynské
nivy 45, 821 09 Bratislava, SK;
(740) VALIŠ LEGAL, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

379-2014
3.3.2014
9, 35, 36
9 - Elektronický informačný portál (softvér), dáta, databáza a iné informačné produkty v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach každého druhu s výnimkou magnetických.
35 - Marketingové štúdie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; personálne poradenstvo; podpora predaja (pre tretie osoby); služby porovnávania cien;
posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti;
prieskum trhu; obchodný prieskum; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti.
36 - Finančné poradenstvo; finančné služby; informácie o poistení; finančné informácie; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné
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konzultačné služby; uzatváranie poistiek; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie (maklérstvo).
(540)

(591) čierna, oranžová, modrá, biela
(731) x-poistenie s. r. o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

380-2014
3.3.2014
6, 36, 37
6 - Kovové stavebné a konštrukčné materiály;
kovové stavebné nosníky.
36 - Finančné služby pre výstavbu domov, zrubov a iných stavieb, realitné kancelárie, sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, prenájom obchodných priestorov, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, oceňovanie a odhady nehnuteľností, poisťovníctvo, finančné služby, peňažníctvo, sprostredkovateľská
činnosť s nehnuteľnosťami, bankové služby, oceňovanie pre poistenie, bankovníctvo, finančné informácie, finančné záruky, predaj na splátky,
úverové financovanie predaja, poistenie, poradenstvo v oblasti poistenia.
37 - Stavebné činnosti, stavebníctvo, montáž
a stavba drevených domov, zrubov, montovaných
domov a stavieb, opravy a údržba, kontrola stavebných plánov, čistenie interiérov a exteriérov
budov, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie stavieb, interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie, štukovanie, sadrovanie, tapetovanie, montáž a opravy výťahov, montovanie lešení, murárstvo, pokrývačské práce, demolácia budov, dozor
nad stavbami, inštalácia, údržba a opravy strojov,
prístrojov a zariadení vrátane vykurovacích, vodovodných, vodárenských, ventilačných, klimatizačných, protipožiarnych, plynových, zabezpečovacích, osvetľovacích systémov a zariadení,
klampiarstvo a inštalatérstvo, prenájom stavebných
strojov a zariadení, prenájom čistiacich strojov,
stavebné informácie, informácie o údržbe a opravách, odborné poradenstvo v stavebníctve, prenájom stavebného náradia.

(540)

(731) Kittler Anton, Lodenica - Vlčie Hrdlo 10453,
821 07 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

396-2014
5.3.2014
28
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na
vianočný stromček; kompletný sortiment hračiek
pre dojčatá, bábätká, batoľatá a deti.
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(540) Rastieme šikovne
(731) MATTEL, INC., 333 Continental Boulevard, El
Segundo, California 90245-5012, US;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava,
SK;

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

400-2014
6.3.2014
5, 30, 32
5 - Farmaceutické výrobky; potravinové doplnky
pre ľudí.
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža;
múka a obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; kvasnice, prášky do pečiva; soľ.
32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540) VITACE
(731) OBAS Trade, s.r.o., Sadová 3018/10, 916 01 Stará Turá, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

401-2014
6.3.2014
29
29 - Jedlé oleje a tuky.

(540) VitaPalm
(731) TAE AgriCo s.r.o., Santražiny 575, 760 01 Zlín,
CZ;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

402-2014
6.3.2014
29, 35, 40
29 - Mäsový výrobok.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 29; podpora predaja
tovarov uvedených v triede 29 (pre tretie osoby);
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov uvedených v triede 29.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo; rozoberanie, spracovanie a konzervovanie mäsa; údenie potravín.

(540) DOLNOZEMSKÁ KLOBÁSA
(731) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

403-2014
6.3.2014
29, 35, 40
29 - Mäsový výrobok.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 29; podpora predaja
tovarov uvedených v triede 29 (pre tretie osoby);
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov uvedených v triede 29.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo; rozoberanie, spracovanie a konzervovanie mäsa; údenie potravín.

(540) MONARCHIA
(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)
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404-2014
6.3.2014
35, 36, 41, 45
35 - Zakladanie obchodných spoločností (obchodný manažment a podnikové poradenstvo),
odborné poradenstvo v oblasti obchodnej analýzy, odborné obchodné a podnikateľské poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií.
36 - Daňové poradenstvo (s výnimkou účtovníctva), advokátske úschovy (úschovné služby).
41 - Organizovanie a vedenie odborných seminárov a školení.
45 - Advokátske služby, právne poradenstvo v oblasti podnikania a obchodu, mimosúdne riešenie
sporov, mediačné služby, služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva, poradenstvo v oblasti
práv duševného vlastníctva, poradenské služby
v oblasti udeľovania licencií na práva duševného
vlastníctva, overovanie podpisov.

(540) HH Partners
(731) Havel, Holásek & Partners s.r.o. advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha - Nové
Město, CZ;

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

405-2014
6.3.2014
35, 36, 41, 45
35 - Zakladanie obchodných spoločností (obchodný manažment a podnikové poradenstvo),
odborné poradenstvo v oblasti obchodnej analýzy, odborné obchodné a podnikateľské poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií.
36 - Daňové poradenstvo (s výnimkou účtovníctva), advokátske úschovy (úschovné služby).
41 - Organizovanie a vedenie odborných seminárov a školení.
45 - Advokátske služby, právne poradenstvo
v oblasti podnikania a obchodu, mimosúdne riešenie sporov, mediačné služby, služby v oblasti
ochrany duševného vlastníctva, poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva, poradenské služby v oblasti udeľovania licencií na práva duševného vlastníctva, overovanie podpisov.

(540) HHP, advokátska kancelária
(731) Havel, Holásek & Partners s.r.o. advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha - Nové
Město, CZ;

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

406-2014
5.3.2014
5, 10, 16, 35, 41, 44
5 - Lieky; lieky vo forme tabliet; tekuté lieky, lieky vo forme nápojov; farmaceutické lieky v podobe jednotkových dávok; antipyretiká (lieky
proti horúčke); narkotiká; drogy na liečebné účely; lieky na zmiernenie bolesti; krémy na zmierňovanie bolesti; lieky na liečbu srdcovocievnych
ochorení; lieky na liečbu vysokého krvného tlaku; lieky na liečenie alergie; rádioterapeutické
lieky; lieky na nevoľnosť; lieky na zažívacie problémy; lieky proti kašľu; farmaceutické zmesi
v podobe očných kvapiek; lieky proti reume;
farmaceutické roztoky na lokálne vyplachovanie;
farmaceutické zlúčeniny na liečbu prieduškových
a pľúcnych chorôb; lieky určené na podávanie

inhaláciou; farmaceutické prípravky na inhalovanie, určené na liečenie pľúcnej hypertenzie; farmaceutické prípravky na posilnenie; farmaceutické prípravky na liečbu alkoholizmu; farmaceutické prípravky na liečbu hormonálnych porúch
a na prevenciu osteoporózy; farmaceutické prípravky na liečbu psoriázy; farmaceutické prípravky na liečbu a prevenciu rakoviny; lieky
na zastavovanie krvácania; farmaceutické lieky
v podobe kladných inotropických činidiel; gastrointestinálne lieky; chemické antikoncepčné prípravky; kapsuly na lieky; lekárničky prvej pomoci (vybavené); dávkovače liekov (naplnené); potravinové doplnky na posilnenie imunitného systému; zdravotné doplnky výživy vyrobené prevažne z vitamínov; sušené mlieko (pre dojčatá);
dietetické prípravky na lekárske účely; potravinové prípravky na lekárske účely; dezinfekčné
prostriedky; liečivá pre ľudskú potrebu; bahno na
kúpele; soli do minerálnych kúpeľov; terapeutické prípravky do kúpeľa; liečivé prípravky do kúpeľa; obklady (teplé zábaly); tinktúry (farmaceutické prípravky); liečivá na kurie oká; náplasti na
kurie oká; kyseliny na farmaceutické účely; leukoplast; náplasti na lekárske účely; lepidlá na
umelé chrupy; antibakteriálne farmaceutické prípravky; buničina na farmaceutické účely; zdravotnícke materiály na bandážovanie; zdravotnícke obväzy; obväzy tlakové; hygienické výrobky
na lekárske použitie; chemikálie na farmaceutické
účely; dermatologické farmaceutické látky; diagnostické činidlá na farmaceutické účely; farmaceutické antialergické prípravky a látky; farmaceutické hydratačné gély; linimenty (tekuté masti); masti na farmaceutické účely; masti proti popáleninám; liečivé potravinové doplnky na výživné účely; farmaceutické prípravky na čistenie
akné; mentol; bylinkové čaje na lekárske použitie; potravinové doplnky obsahujúce vitamíny,
aminokyseliny, minerály a stopové prvky; imunologické výrobky; bielkovinové jedlá na dietetické účely pre osoby s poruchami zažívacieho
systému; bielkovinové potraviny na dietetické
účely (upravené pre lekárske účely); bylinkové
zmesi používané ako dietetické prísady pre osoby
so špeciálnymi stravovacími nárokmi; dietetické
a výživné doplnky; farmaceutické sladidlá; dietetické cukrovinky na lekárske účely; cukrovinky
s liečivými prísadami; dietetické doplnky na ľudskú spotrebu, vydávané bez lekárskeho predpisu,
určené pre osoby so špeciálnymi požiadavkami
na stravu v dôsledku zdravotného stavu; dietetické doplnky na ľudskú spotrebu, vydávané bez lekárskeho predpisu, obsahujúce hlavne minerály;
dietetické doplnky obsahujúce ženšen na lekárske použitie; dietetické doplnky pre dojčatá; dietetické doplnky pre ľudí, vydávané bez lekárskeho predpisu, obsahujúce hlavne vitamíny; dietetické doplnky pre ľudí, vydávané bez lekárskeho
predpisu, obsahujúce stopové prvky; dietetické
doplnky s obsahom materskej kašičky na lekárske použitie; dietetické doplnky s obsahom niacínu na lekárske použitie; dietetické džemy na
lekárske účely; bylinkové potravinové doplnky
na osobné špeciálne stravovacie požiadavky; dietetické extrakty na lekárske účely; dietetické látky na lekárske účely, používané pri riadení
hmotnosti; dietetické mliečne koktaily na lekár-
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ske účely; dietetické nápoje upravené na lekárske
účely; dietetické potravinové doplnky; dietetické
potravinové prípravky s nízkym obsahom tuku
(upravené na lekárske účely); dietetické potraviny na lekárske účely, vyrobené z cukru a sladidiel; dietetické výrobky na zverolekárske účely;
farmaceutické prípravky používané ako dietetické prísady do jedla; izotonické nápoje pre osoby
so špeciálnymi dietetickými potrebami vyvolanými zdravotným stavom; lecitín používaný ako
dietetický doplnok; modifikované želatínové škroby do potravín pre osoby s dietetickými ochoreniami; soľ upravená na dietetické účely; rastlinné
zmesi používané ako dietetické doplnky pre ľudí
so špeciálnymi nárokmi (liečebnými); aktívne
špecifické imunoterapeutické činidlá; činidlá na
aktiváciu imunologických funkcií metabolizmu;
imunoglobulínové prípravky; imunologické séra
s protilátkami na lekárske použitie; farmaceutické, zverolekárske výrobky; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá.
10 - Aplikátory liekov; teplomery na lekárske účely; tlakomery krvného tlaku; stetoskopy; prístroje
na umelé dýchanie; resuscitačné prístroje; vibromasážne prístroje; UV-lampy na lekárske účely; nepremokavé plachty na postele; ortopedické
vložky; zdravotná obuv; pančuchy na kŕčové žily; lekárnické vstrekovacie zariadenia; korzety na
zdravotnícke účely; zvieracie kazajky; lekárske
nástroje na testovanie používania drog; zubné
prístroje a nástroje; masky pre zdravotnícky personál; umelé končatiny; urologické prístroje a nástroje; odsávačky; lancety; kanyly; ihly na lekárske účely; striekačky na lekárske účely; špachtle;
uretrálne injekčné striekačky; vrecká na lekárske
použitie na zber vzoriek moču; elektricky vyhrievané vankúše na lekárske účely; vankúše proti preležaninám; podporná bandáž; pinzety zdravotných sestier; nosidlá pre pacientov; infúzne
čerpadlá na podávanie liekov; kvapkadlá na podávanie liekov, predávané prázdne; aerosólové
dávkovače na lekárske účely; lekárske nástroje
na monitorovanie terapeutických liekov; lekárske
pumpy na podávanie liekov v odmeranom množstve; odmerné lyžičky na dávkovanie liekov; špeciálne nádoby na lekársky odpad; nádoby na
moč; načúvacie prístroje pre hluchých; chrániče
sluchu; inhalátory; barly; detské fľaše; detské
cumle; hygienické misky; antikoncepčné prípravky s výnimkou chemických; prístroje a nástroje
chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske;
umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; šijacie materiály.
16 - Farmaceutické informačné letáky; tlačené
periodické publikácie v oblasti zdravotnej starostlivosti; informačné letáky súvisiace s hodnotením osobných zdravotných rizík; tlačené materiály v oblasti zdravotného vzdelávania; tlačené
publikácie týkajúce sa liekov; časopisy (periodiká); noviny; periodická a neperiodická tlač; tlačoviny; osvedčenia; reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky; kartónové reklamné materiály na rozširovanie; kartónové reklamné značky;
plagáty všetkých druhov a rozmerov; pútače z papiera alebo lepenky; tlačené publikácie; katalógy;
databázy na papierových nosičoch; komiksy; papier, kartón, lepenka; papierové vlajky; papierové zástavky; dekoratívne papierové doplnky; šab-
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lóny na kreslenie a maľovanie; papierové obrúsky; papierové obrusy; papierové utierky; vrecia
a vrecká z papiera alebo plastických materiálov
na balenie; vrecúška a tašky z papiera alebo plastických materiálov ako obalové materiály; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť;
samolepky na auto (papiernický tovar); lepidlá na
kancelárske účely alebo pre domácnosť; netextilné etikety; fotografie (tlačoviny); papiernický tovar a písacie potreby; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; grafické zobrazenia; papierové propagačné
materiály; podložky na písanie; záložky do kníh;
knihy; brožúry; formuláre (tlačoviny); príručky;
prospekty; pečiatky; pečate; zoraďovače (kancelárske potreby); hárky papiera; obálky (papierenský tovar); obálky na dokumenty (kancelárske
potreby); kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité
ako reklamné alebo darčekové predmety; spisové
obaly (papiernický tovar); tlačiarenské výrobky;
písacie súpravy (papiernický tovar); perá (kancelárske potreby); násadky na perá; obaly na doklady; tabule na zapichovanie oznamov; stojany
na fotografie; stojany na perá a ceruzky; knihárske stroje a prístroje (kancelárske potreby); laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby);
kopírovacie zariadenia.
35 - Odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri predaji liekov,
farmaceutických výrobkov, výživových a potravinových doplnkov, dietetických prípravkov,
zdravotníckych pomôcok a potrieb; maloobchodné a veľkoobchodné služby s farmaceutikami
a zdravotníckymi pomôckami; maloobchodné
a veľkoobchodné služby so zdravotníckymi potrebami; maloobchodné a veľkoobchodné služby
s tovarmi uvedenými v triedach 5 a 10 tohto zoznamu; zhromažďovanie uvedených výrobkov
pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných
predajní, prostredníctvom katalógového predaja
alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom
telenákupu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; distribúcia reklamných vzoriek;
predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); služby ako záznam, prepis, kompilácia
alebo systemizácia písomných oznámení a záznamov; kompilácia matematických alebo štatistických údajov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; online reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; organizovanie reklamných a obchodných predvádzacích akcií na propagáciu výrobkov a služieb; analýzy nákladov;
sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; podpora predaja pre tretie osoby; vzťahy s verejnosťou (public relations); spracovanie textov; sprostredkovanie obchodu s liekmi, liečivami, dietetickými látkami; reklamná a propagačná činnosť;
vydávanie a rozširovanie periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely; vydávanie reklamných textov; kancelárske práce v podobe evidencie dokladov preukazujúcich príjem
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a výdaj omamných a psychotropných látok; obchodný manažment; marketingové štúdie; marketing; prieskum trhu a verejnej mienky; rozširovanie propagačnej tlače; komerčné využitie internetu v oblasti komunikačných internetových médií
a vyhľadávacích služieb; administratívne spracovanie obchodných objednávok; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz;
zbieranie informácií súvisiacich s používaním
farmaceutík do počítačových databáz; administratívne spravovanie záznamov a registrov o zdravotnom stave ľudí; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; správa počítačových súborov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 41 a 44 tohto zoznamu; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu
alebo verbálne.
41 - Vzdelávacie služby v oblasti lekárnictva;
vzdelávacie služby pre dospelých v oblasti farmácie; školenia zamerané na zdravotnícku prvú
pomoc; odborné vzdelávanie v oblasti prevencie
problémov spojených s drogami; akadémie (vzdelávanie); odborné preškoľovanie; koučovanie (školenie); kluby zdravia; výchovno-zábavné klubové
služby; vzdelávanie týkajúce sa užívania drog;
organizovanie a vedenie sympózií; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov; vydávanie kníh,
časopisov, periodicky vychádzajúcich tlačovín,
zborníkov s výnimkou vydávania reklamných,
propagačných a náborových textov; elektronická
edičná činnosť v malom (DPT služby); vzdelávanie; zábava; organizovanie seminárov, kongresov, konferencií, kolokvií, školení, regionálnych
stretnutí, výmenných programov uvedených v tejto triede, kultúrnych, športových, vzdelávacích
a zábavných podujatí; organizovanie hier, zábavy; organizovanie verejných nahrávok; online vydávanie elektronických časopisov, novín a kníh;
online poskytovanie elektronických publikácií
(bez možnosti kopírovania); editovanie písaných
textov, s výnimkou na reklamné účely; tvorba
a vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo
náborových; formátovanie textov nie na reklamné účely; publikovanie vzdelávacích textov, najmä z oblasti medicíny, s výnimkou na reklamné
účely; vyučovanie; fotografovanie; informácie
o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie vedomostných
alebo zábavných súťaží; kurzy telesného cvičenia; poskytovanie rád a informácií o uvedených
službách prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
44 - Lekárnické služby (príprava predpísaných
liekov); dávkovanie farmaceutických prípravkov
(služby farmaceutov); farmaceutické poradenstvo; farmaceutické služby; poskytovanie farmaceutických informácií, najmä informácií o novinkách v kategorizácii liečiv, liekov, dietetických
potravín a zdravotníckych pomôcok, informácií
o nových liekoch a liečivách, informácií o do-

platkoch za lieky a informácií o zdravotníckej legislatíve; odborné poradenstvo pri poskytovaní
zdravotníckych potrieb; rozbory návykových látok na prítomnosť drog (služby farmaceutov); lekárske poradenstvo; poradenstvo v oblasti imunológie; kozmetické poradenstvo; lekárske poradenstvo v oblasti diétneho stravovania; odborné
lekárske poradenstvo v oblasti výživy; odborné
poradenstvo v oblasti zdravia; poradenstvo v oblasti alergií; poskytovanie informácií v oblasti výživy (lekárske poradenstvo); poskytovanie informácií o zdravotníckej starostlivosti; poskytovanie
telocvičných zariadení na účely zdravotníckej
starostlivosti a liečebnej rehabilitácie; detoxikácia toxikomanov; lekárske služby; zdravotnícke
služby; veterinárne služby; terapeutické služby; telemedicínske služby; aromaterapeutické služby;
alternatívna medicína; starostlivosť o hygienu
a krásu ľudí alebo zvierat; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS,
počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
(540)

(591) zelená
(731) Družstvo lekární, družstvo, Geromettu 1, 010 01
Žilina, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

408-2014
7.3.2014
9, 38, 41
9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nosiče.
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie.
41 - Organizovanie a vedenie koncertov.

(540) Gustav Brom big band
(731) VV systém, s.r.o., Drotárska cesta 43, 811 02
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

409-2014
7.3.2014
35, 36, 38, 41
35 - Televízna reklama.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami.
38 - Televízne vysielanie.
41 - Tvorba rozhlasových a televíznych programov; produkcia filmov; reportérske služby; televízna zábava.

(540)

(591) červená, biela
(731) Roberts & Boyd, s. r. o., Majerníkova 8, 841 05
Bratislava, SK;
(740) BG:LEGAL, s. r. o., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

ranie poistiek; poistky životné; poistno-technické
služby (štatistika); poradenstvo v oblasti poistenia; záručná pôžička; pôžičky (finančné); prenájom fariem; prenájom kancelárskych priestorov;
platobné prevody vykonávané elektronicky; realitné kancelárie; sporiteľne; správcovstvo; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie záruk;
sprostredkovanie (maklérstvo); ubytovacie kancelárie (byty); úschovne služby; úschova v bezpečnostných schránkach; úverové banky; služby
úverových debetných kariet; služby úverových
kreditných kariet; uzatváranie poistiek proti požiaru; vyberanie nájomného; vydávanie cenných
papierov; vydávanie kreditných kariet; prevádzkovanie záložní; zbieranie peňazí na dobročinné
účely; zmenárenské služby; zriaďovanie fondov.

423-2014
10.3.2014
3
3 - Kozmetické prípravky, vlasové vody, vlasová
kozmetika.

(540) Kallos cosmetics
(731) Majerík Ondrej, Dubková 69, 020 55 Lazy pod
Makytou, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

427-2014
10.3.2014
5, 35
5 - Humánne a veterinárne farmaceutické prípravy a ich substancie; farmaceutické drogy; liečivá;
liečivé prípravky; chemické prípravky pre lekárstvo, hygienu a farmáciu; fungicídne, insekticídne a dezinfekčné prípravky; lieky v podobe baktericídnych prípravkov; posilňujúce prípravky (toniká); dietetické prípravky na lekárske použitie;
výživové doplnky na lekárske účely.
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska činnosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a sprostredkovanie obchodu s tovarmi.

(540) MEDOSPIR
(731) MEDOCHEMIE LTD., Constantinoupoleos Str.,
P.O.Box 51409, CY-3505 Limassol, CY;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

454-2014
13.3.2014
36
36 - Finančné analýzy; bankové služby priamo
k zákazníkom (homebanking); bankovníctvo; burzové maklérstvo; prenájom bytov; vydávanie cenín; úschova cenností; vydávanie cestovných šekov; colné služby; daňové odhady (služby); služby na využívanie dôchodkových fondov; elektronický prevod kapitálu; faktoring; spravovanie financií; finančné informácie; finančné odhady
a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné služby; finančné sponzorstvo; finančný lízing; garancie; záruky; kaucie; hypotéky (poskytovanie pôžičiek); informácie o poistení; kapitálové investície; investovanie kapitálu; kancelárie zaoberajúce
sa inkasovaním pohľadávok; ručenie; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); finančné konzultačné služby;
konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; kurzové záznamy na burze; likvidácia podnikov (finančné služby); inkasovanie nájomného; vedenie
nájomných domov; oceňovanie nákladov na opravu; oceňovanie a odhady nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; poistenie proti nehodám; finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); oceňovanie a odhady (daňové); oceňovanie alebo odhadovanie numizmatických zbierok; oceňovanie
mincí; oceňovanie nehnuteľností; oceňovanie starožitností; oceňovanie šperkov; oceňovanie umeleckých diel; oceňovanie známok; organizovanie
dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; overovanie šekov; platenie splátok; zdravotné poistenie; poistenie (pri námornej preprave); uzatvá-
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(540) XXL REAL
(731) ASSET ONE, spol. s r.o., Bajkalská 9/B, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Mišík Viktor, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

455-2014
12.3.2014
16, 35, 41
16 - Tlačené publikácie; časopisy (periodiká);
noviny; periodická a neperiodická tlač; tlačoviny;
osvedčenia; knihy; brožované knihy; formuláre
(tlačoviny); príručky; prospekty; pečiatky; pečate; hárky papiera; zošity; kalendáre; ročenky;
kartotékové lístky; katalógy; databázy na papierových nosičoch; časové rozvrhy (tlačoviny);
obálky (papierenský tovar); obálky na dokumenty (kancelárske potreby); spisové obaly (papiernický tovar); tlačiarenské výrobky; vyučovacie
pomôcky okrem prístrojov a zariadení; zoraďovače, šanóny (na voľné listy); reklamné tabule
z papiera, kartónu alebo lepenky; kartónové reklamné materiály na rozširovanie; kartónové reklamné značky; plagáty všetkých druhov a rozmerov; pútače z papiera alebo lepenky; komiksy;
papier, kartón, lepenka; papierové vlajky; papierové zástavky; dekoratívne papierové doplnky;
šablóny na kreslenie a maľovanie; papierové obrúsky; papierové obrusy; papierové utierky; vrecia
a vrecká z papiera alebo plastických materiálov
na balenie; vrecúška a tašky z papiera alebo plastických materiálov ako obalové materiály; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť;
samolepky na auto (papiernický tovar); lepidlá na
kancelárske účely alebo pre domácnosť; netextilné etikety; fotografie (tlačoviny); papiernický tovar a písacie potreby; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; grafické zobrazenia; papierové propagačné
materiály; podložky na písanie; záložky do kníh;
kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné alebo darčekové predmety; písacie súpravy
(papiernický tovar); perá (kancelárske potreby);
násadky na perá; obaly na doklady; tabule na zapichovanie oznamov; stojany na fotografie; adresné štítky do adresovacích strojov; stojany na
perá a ceruzky; školské potreby (papiernický tovar); knihárske stroje a prístroje (kancelárske potreby); laminovačky na dokumenty (kancelárske
potreby); kopírovacie zariadenia.
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35 - Odborné obchodné poradenstvo; pomoc pri
riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení
obchodných alebo priemyselných podnikov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; poradenstvo
pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti;
sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; personálne poradenstvo; podpora predaja pre tretie
osoby; analýzy nákladov; obchodný manažment;
marketingové štúdie; marketing; prieskum trhu
a verejnej mienky; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; obchodné odhady; rozširovanie propagačnej tlače; vzťahy s verejnosťou (public relations); služby ako záznam, prepis, kompilácia alebo systemizácia písomných oznámení a záznamov; kompilácia matematických alebo štatistických údajov; spracovanie textov; komerčné informačné kancelárie; komerčné využitie internetu
v oblasti komunikačných internetových médií
a vyhľadávacích služieb; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby);
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; správa počítačových súborov; administratívne spracovanie obchodných objednávok;
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných oznamov;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); grafická úprava tlačovín na reklamné účely; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; organizovanie reklamných a obchodných predvádzacích akcií na propagáciu výrobkov a služieb; vydávanie
a rozširovanie periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely; vydávanie reklamných
textov; aktualizovanie reklamných materiálov;
rozmnožovanie dokumentov; sprostredkovateľne
práce; maloobchodné a veľkoobchodné služby
s tovarmi uvedenými v triede 16 tohto zoznamu;
zhromažďovanie uvedených výrobkov pre tretie
osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo
elektronickými prostriedkami, prostredníctvom
webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; poskytovanie
rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu alebo
verbálne.
41 - Koučovanie (školenie); vzdelávanie; školské
služby (vzdelávanie); akadémie (vzdelávanie);
odborné preškoľovanie; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; školenia; vyučovanie; individuálne
vyučovanie; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická
činnosť); mentoring; praktický výcvik (ukážky);
výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie kolokvií, regionálnych stretnutí a výmenných programov uvedených v tejto
triede; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); elektronická

edičná činnosť v malom (DPT služby); vydavateľská a nakladateľská činnosť, s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; vydávanie kníh, časopisov a periodicky vychádzajúcich tlačovín, s výnimkou vydávania reklamných,
propagačných a náborových textov; online vydávanie elektronických časopisov, novín a kníh;
online poskytovanie elektronických publikácií
(bez možnosti kopírovania); editovanie písaných
textov, s výnimkou na reklamné účely; formátovanie textov, s výnimkou na reklamné účely; príprava textov určených na vydávanie, s výnimkou
na reklamné účely; publikovanie vzdelávacích
textov, s výnimkou na reklamné účely; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových súťaží; organizovanie
hier, zábavy; fotografovanie; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie plesov; organizovanie predstavení
(manažérske služby); kluby zdravia; zábava; požičovne kníh (knižnice); organizovanie a vedenie
tvorivých dielní (výučba); tvorba rozhlasových
a televíznych programov; online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; prekladateľské
služby; tlmočnícke služby; tlmočenie posunkovej
reči; nahrávanie videopások; poskytovanie rád
a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty,
SMS, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
(540)

(731) Chmela Rudolf, Riazanská 56, 831 03 Bratislava,
SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

458-2014
13.3.2014
9, 16, 35, 41
9 - Nosiče informácií všetkého druhu patriace do
triedy 9, zahŕňajúce nosiče zvuku a obrazu; elektronické publikácie (sťahovateľné).
16 - Nosiče informácií všetkého druhu patriace
do triedy 16, zahŕňajúce tlačoviny, časopisy, knihy, fotografie, letáky, kalendáre, booklety, prospekty, manuály.
35 - Inzertná a reklamná činnosť; poradenská činnosť v odbore reklamy a propagácie; marketing,
marketingová komunikácia vrátane klientingu
a vzťahy s verejnosťou (public relations); obchodné poradenstvo; organizovanie a uzatváranie obchodných transakcií, organizovanie kontraktov
na nákup a predaj tovaru; reklama a marketing
prostredníctvom internetu; prevádzkovanie virtuálnych obchodných stredísk na internete, najmä
v oblasti inzercie, reklamy, marketingu, klientingu, vzťahy s verejnosťou (public relations) a vydavateľstva; elektronické prijímanie objednávok týchto služieb a organizovanie predaja.
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41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; vydavateľská činnosť, s výnimkou reklamných materiálov;
služby na rozvoj fyzických a duševných schopností osôb, na zábavu a na upútanie pozornosti.

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

(540)

(731) ANTECOM s.r.o., Blatenská 2166/7, 148 00 Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

471-2014
14.3.2014
16, 35, 39, 41
16 - Papier, plagáty; reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky; tlače (rytiny); noviny; periodiká; brožúry; kartón, lepenka; katalógy; knihy; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; prospekty; časopisy (periodiká); ročenky; kalendáre.
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; reklama; vzťahy s verejnosťou;
reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení
obchodnej činnosti; prieskum trhu; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; prieskum verejnej mienky; spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie
osoby); prehľad tlače (výstrižkové služby); písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín
na reklamné účely; marketing.
39 - Doručovanie novín a časopisov.
41 - Akadémie (vzdelávanie); vydávanie textov
(okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
kongresov; organizovanie a vedenie seminárov;
online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); koučovanie (školenie).

(540)

(591) červená, biela, modrá, sivá
(731) Europäische Medienunion s.r.o., Jeséniova 10,
831 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

476-2014
17.3.2014
25, 26
25 - Odevy; obuv a prikrývky hlavy.
26 - Čipky a výšivky; stužky a šnúrky; gombíky,
háčiky a očká; špendlíky a ihly; umelé kvety.

(540)

(731) Tomáš Kostrzeva / Anchar Clothing, Senická 623/2,
031 04 Liptovský Mikuláš, SK;
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482-2014
17.3.2014
9, 38
9 - Telekomunikačné vysielače; zariadenia na spracovanie údajov; vysielače (telekomunikácie); optické vlákna; modemy; koaxiálne káble; káble
s optickými vláknami.
38 - Vysielanie káblovej televízie; komunikácia
prostredníctvom optických sietí; prenájom modemov; prenájom telekomunikačných prístrojov;
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do
svetovej počítačovej siete; služby vstupu do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripájanie);
poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; bezdrôtové vysielanie.

(540) KINET
(731) KINET s.r.o., Diviaky nad Nitricou 203, 972 25
Diviaky nad Nitricou, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

489-2014
18.3.2014
16, 21, 42
16 - Grafické zobrazenia.
21 - Keramické výrobky pre domácnosť; hrnčiarske výrobky.
42 - Grafické dizajnérstvo.

(540)

(591) modrá
(731) modranska, s.r.o., Štefánikova 66, 900 01 Modra,
SK;
(740) Advokátska kancelária Jana Peschlová, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

490-2014
18.3.2014
35, 36, 41
35 - Nábor zamestnancov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský
výskum; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; prieskum trhu; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);
vydávanie reklamných alebo náborových textov.
36 - Finančné analýzy; bankové hypotéky; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking);
faktoring; finančné informácie; finančné poradenstvo; finančné služby; informácie o poistení;
kapitálové investície; finančné konzultačné služby; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva;
poistenie pri námornej preprave; zdravotné poistenie; životné poistenie; poistnotechnické služby
(štatistika); poradenstvo v oblasti poistenia; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; pôžičky (finančné úvery); sprostredkovanie na burze cenných papierov; investovanie kapitálu; sprostredkovanie poistenia.
41 - Odborné preškoľovanie; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organi-
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zovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; školenie; vyučovanie, vzdelávanie; vzdelávacie služby.

(540)

(591) modrá, žltá
(731) LOYALTERS Services s.r.o., Hraničná 18, 821 05
Bratislava, SK;

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

493-2014
19.3.2014
14, 18, 20
14 - Amulety (klenotnícke výrobky); náramky
(klenotnícke výrobky); prívesky (klenotnícke výrobky); puzdrá na chronometre (na meracie prístroje, na hodinky); klenotnícke výrobky; klenoty;
medailóny (klenotnícke výrobky); ozdoby (klenotnícke výrobky); prívesky na kľúče (bižutéria).
18 - Peňaženky; puzdrá na kľúče.
20 - Vešiaky na kľúče.

(540)

(731) Markusek Marek, Štefánikova 189, 941 11 Palárikovo, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

505-2014
20.3.2014
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; papierové utierky; etikety s výnimkou
textilných.

35 - Reklamná činnosť; prenájom reklamného
času vo všetkých komunikačných médiách, ako
aj v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch;
televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov a materiálov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie reklamných textov a materiálov; obchodný manažment a poradenstvo; prezentácia výrobkov a služieb v komunikačných médiách; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja;
vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v tejto
triede; komerčné informačné kancelárie; produkcia reklamných filmov; služby výberu umelcov
do zábavných relácií, spevákov, tanečníkov a nových tvárí (modeliek, modelov, hostesiek).
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov; interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; interaktívne vysielacie a komunikačné služby; telefonická komunikácia, komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov, poskytovanie telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného
pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos a šírenie správ, informácií, publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu; tlačové kancelárie; poradenské a informačné služby v oblasti
služieb uvedených v tejto triede.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; výroba hudobných programov; výroba
interaktívnych televíznych programov a hier; interaktívna zábava; hudobno-skladateľské služby;
organizovanie zábavných, kultúrnych, športových
a vzdelávacích podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží; organizovanie kvízov,
hier a súťaží; súťaže prevádzkované prostredníctvom telefónu; zábavné služby; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov
a podujatí; zábavné parky; služby poskytované
v prázdninových táboroch (zábava); služby klubov zdravia (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 vý-
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nimkou reklamných textov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie
elektronických publikácií online; vydávanie a zverejňovanie elektronických publikácií; elektronická edičná činnosť (DTP služby); organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; modelingové služby pre umelcov; kempingové služby spojené so športovým programom; telesné cvičenia;
zábavné služby nočných klubov; poskytovanie
počítačových hier (online); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy a rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti šoubiznisu; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov,
videorekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom športového výstroja,
s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske
služby; poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania; organizovanie lotérií a stávkových hier;
poradenské a informačné služby v oblasti služieb
uvedených v tejto triede; všetky uvedené služby
tiež vrátane služieb poskytovaných prostredníctvom internetu, online a interaktívnych počítačových služieb.

(540)

(731) ARCO-Art Agency s. r. o., Nám. hraničiarov 27,
851 03 Bratislava, SK;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540) CHARTSHOW
(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)

506-2014
21.3.2014
9, 16, 35, 41
9 - Nahrávky umeleckej produkcie, umeleckých
vystúpení a hudby na zvukových a obrazových
nosičoch.
16 - Tlačoviny; knihy; publikácie; plagáty; brožúry; prospekty; pohľadnice; fotografie; kalendáre.
35 - Reklamné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; tvorba propagačných
a informačných materiálov; odborné obchodné
riadenie umeleckých činností; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav.
41 - Organizovanie a vedenie kultúrnych, vzdelávacích a zábavných podujatí; organizovanie
a vedenie koncertov; organizovanie hudobných
predstavení; organizovanie hudobných festivalov;
organizovanie umeleckých predstavení; služby orchestrov; organizovanie živých vystúpení; služby
nahrávacích štúdií; služby koncertných siení; hudobné skladateľské služby; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné, kultúrne a hudobné predstavenia; online poskytovanie elektronických publikácií, online poskytovanie hudobných audio- a videozáznamov; nahrávanie audioa videozáznamov; hudobná tvorba; vzdelávacia
činnosť v oblasti hudby; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydávanie
publikácií.
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522-2014
24.3.2014
9, 35, 37, 42
9 - Monitory (počítačový hardvér); podložky pod
myš; myši (informatika); nabíjačky batérií; obaly
na notebooky; počítače; počítačové klávesnice;
počítačové pamäte; nahraté počítačové programy; počítačový softvér; počítač – zápisník (notebook); prenosné počítače; telefónne prístroje.
35 - Prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; podpora predaja (pre
tretie osoby); predvádzanie tovaru; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky).
37 - Informácie o opravách; inštalácia, údržba a opravy počítačov.
42 - Aktualizovanie počítačových programov;
prenájom počítačov; počítačové programovanie;
inštalácia počítačových programov; poradenstvo
v oblasti počítačových programov; prenájom počítačového softvéru.

(540)

(731) m:zone s.r.o., Dukelská 852/28, 952 01 Vráble, SK;
(740) Advokátska kancelária Majeriková & Partners
s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

531-2014
25.3.2014
11
11 - Lustre.

(591) fialová, čierna
(731) LEDeco solution s.r.o., Javornícka 27, 974 05 Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

532-2014
25.3.2014
16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 42
16 - Brožúry; časopisy; etikety s výnimkou textilných; fotografie; grafické zobrazenia; katalógy;
lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové
alebo papierové obaly na fľaše; tlačené reklamné
materiály; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie.
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29 - Maslo; údeniny; kyslá kapusta; džemy; nakladané uhorky; smotana (mliečne výrobky); syry; ovocné rôsoly; mliečne výrobky; slanina;
marmelády; vajcia; párky; bravčová masť; plátky
sušeného ovocia; masové konzervy.
30 - Cestoviny; bylinkové čaje (nie na lekárske
použitie); koreniny; koláče; čokoláda; kurkuma
(potravina); korenie; perníky; medovníky; múka;
krúpy (potraviny); makaróny; chlieb; mlynárske
výrobky; rezance; sušienky; pečivo (rožky); slad
(potraviny); slané pečivo (krekery); smotana (kyslá smotana).
31 - Čerstvé ovocie a zelenina; nespracované arašidy, mandle a orechy; sezam; čerstvý hlávkový
šalát; čerstvé šampiňóny; čerstvé uhorky; čerstvé
zemiaky.
32 - Nealkoholické nápoje; ovocné džúsy; zeleninové džúsy (nápoje); ovocné nektáre; nealkoholický jablkový mušt; kvas (nealkoholický nápoj); medové nealkoholické nápoje; mixované
ovocné alebo zeleninové nápoje; sýtené vody;
stolové vody; minerálne vody.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; aperitívy; jablčné mušty (alkoholické) digestíva (liehoviny a likéry); víno; medovina.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi zatriedenými v triedach 16, 29, 30, 31, 32 a 33; reklamná činnosť; maloobchodné a veľkoobchodné
služby s tovarmi zatriedenými v triedach 16, 29,
30, 31, 32 a 33; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav alebo veľtrhov; on
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom;
marketing.
39 - Informácie o možnostiach dopravy; rezervácia dopravy; sprostredkovanie dopravy; zostavovanie cestovných a turistických programov podľa
individuálnych požiadaviek klientov; balenie tovarov.
41 - Organizácia a vedenie konferencií, kongresov a seminárov; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; plánovanie a organizovanie
večierkov; organizovanie a vedenie tvorivých
dielní; organizovanie a vedenie kultúrnych programov; vydavateľská činnosť, okrem reklamných
textov; školenia; vzdelávanie; služby mimoškolského vzdelávania; odborné preškoľovanie; individuálne vyučovanie.
42 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); sprostredkovanie ubytovania v hoteloch a penziónoch; sprostredkovanie
ubytovania a poskytnutia stravy; bufety rýchleho
občerstvenia.

(540)

(591) žltá, tmavožltá, okrová, oranžová, svetlozelená,
tmavozelená, fialová, hnedá, svetločervená, tmavočervená
(731) Ako chutí vidiek, s.r.o., Tatranské námestie 4582/3,
058 01 Poprad, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

571-2014
31.3.2014
5, 35
5 - Humánne a veterinárne farmaceutické prípravy a ich substancie; farmaceutické drogy; liečivá;
liečivé prípravky; chemické prípravky pre lekárstvo, hygienu a farmáciu; fungicídne, insekticídne a dezinfekčné prípravky; lieky v podobe baktericídnych prípravkov; posilňujúce prípravky
(toniká); dietetické prípravky na lekárske použitie; výživové doplnky na lekárske účely.
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska činnosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a sprostredkovanie obchodu s tovarmi.

(540) DELMAR
(731) MEDOCHEMIE LTD., Constantinoupoleos Str.,
P.O.Box 51409, CY-3505 Limassol, CY;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;

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

573-2014
1.4.2014
36, 37, 45
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; bankovníctvo;
realitné kancelárie; sprostredkovateľská činnosť
s nehnuteľnosťami; prenájom nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností; bankové hypotéky; finančné poradenstvo; finančné
informácie; informácie o poistení; prenájom kancelárskych priestorov.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); opravy
a inštalácie elektrických spotrebičov, výťahov,
inžinierskych sietí, okien, dverí, podláh.
45 - Právne služby; bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku.

(540)

(591) biela, čierna, červená
(731) XEMAR s.r.o., M. Rázusa 22, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

577-2014
2.4.2014
43
43 - Reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie; bufety (rýchle občerstvenie).

(540)

(591) čierna, oranžová, zelená, biela
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(731) Jávorka Viktor, Bc., Malotejedská 167/74A, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(740) Méri Tamás, Vrakúň - Nekyje na Ostrove, SK;

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

5001-2014
8.1.2014
32, 33, 35
32 - Nealkoholické nápoje akéhokoľvek druhu,
najmä nealkoholické mušty, ovocné a zeleninové
džúsy, nektáre a výťažky; nealkoholické aperitívy a koktaily; prírodné a sýtené pramenité a stolové vody a minerálne vody vrátane ochutených
vôd; limonády; koncentrované nealkoholické nápoje a instantné prášky na výrobu nealkoholických nápojov; dietetické a energetické neliečebné nápoje vrátane vitaminizovaných a ionizovaných nápojov; prípravky na výrobu nealkoholických nápojov, napr. prášky, granule, tablety, koncentráty a sirupy; nealkoholické ovocné výťažky;
výluhy a iné prípravky na prípravu nealkoholických nápojov vrátane ich príchutí.
33 - Alkoholické nápoje, najmä vína akéhokoľvek druhu, napr. stolové, akostné, odrodové vrátane prívlastkových a ľadových, šumivé, perlivé,
likérové a aromatizované, a to prírodné, ovocné
a bylinné; alkoholické mušty, liehoviny a likéry,
napr. vínne, ovocné, bylinné a zeleninové destiláty vrátane macerátov a výluhov; ušľachtilé a rezané destiláty; alkoholické aperitívy a koktaily;
koncentráty na prípravu alkoholických nápojov
a liehové esencie.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (import, export) s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi; inzertné a reklamné služby
vrátane zverejňovania reklamných a náborových
textov a ich rozširovania; prieskum a analýza trhu; informačný servis v oblasti obchodu a reklamy; pomoc pri prevádzkovaní obchodu; obchodné zastúpenie tretích subjektov; organizovanie
reklamných akcií a prehliadok tovaru; odborná
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, reklamy a propagácie.

(540) ASCONI
(731) F.C.P. ASCONI S.R.L., Puhoi, MD-6824 okres
Ialoveni, MD;
(740) Konečná & Šafář, s.r.o., Bratislava, SK;

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

5002-2014
8.1.2014
6, 7, 9, 37, 45
6 - Kovové ploty; kovové pletivo; drôtené pletivo; železný drôt; drobný železiarsky tovar; kovové brány; kovové západky na brány; visacie
zámky; kovové stĺpiky; kovový stavebný materiál; kovové skrutky a matice; kovové nity.
7 - Elektrické otvárače dverí.
9 - Elektrické zariadenia proti krádeži; elektronické zariadenia periférnej ochrany objektov; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu.
37 - Výstavba plotov a montáž plotových systémov; stavebníctvo; stavebná činnosť.
45 - Periférna ochrana objektov; poradenstvo v oblasti bezpečnosti.
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(540)

(591) zelená, žltá
(731) BC TORSION, spol. s r.o., Štverník 662, 906 13
Brezová pod Bradlom, SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5011-2014
10.1.2014
25
25 - Baretky; čiapky; boxerky; šály; župany; pulóvre – svetre; ponožky; košele; odevy; klobúky;
pančuchy; kostýmy – obleky; konfekcia; gamaše;
nohavice; rukavice; legíny; tielka; kabáty; pleteniny – mikiny; sukne; športové tričká – dresy; papuče; pyžamá; šaty; pánske spodky; bundy; saká;
plavky; body; koženkové odevy; kožené odevy;
tričká, trigovice; dámske nohavičky; športové tielka; obuv; sandále; šľapky; tenisky.

(540) TEMSTER
(731) AZIA CENTRUM s.r.o., Hlavná 17, 916 25 Brunovce, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5013-2014
13.1.2014
9, 41, 42
9 - Počítačový softvér, počítačové hry (softvér).
41 - Vzdelávanie; organizovanie a vedenie seminárov, konferencií, kolokvií, kongresov, sympózií; lektorská činnosť.
42 - Poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); prenájom počítačového softvéru.

(540) Territoria
(731) Kmotrík Alexander, PharmDr., MPH, Agátová 12,
927 00 Šaľa, SK; Čemický Tibor, Mgr., Viničná 38,
841 10 Bratislava, SK;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5014-2014
14.1.2014
9, 16, 25, 35, 41, 45
9 - Nosiče zvuku a obrazu; zvukové a zvukovo-obrazové záznamy na nosičoch; gramofónové
platne; zvukové nahrávky na diskoch; magnetické pásky, zvukové nahrávky na magnetických
páskach; videokazety, nahrávky na videokazetách; nahrávky na magnetických, kompaktných,
optických kompaktných, optických diskoch a DVD
(digitálnych videodiskoch); svetelné reklamy;
kreslené filmy.
16 - Fotografie (tlačoviny); notové predlohy; knihy.
25 - Odevy patriace do tejto triedy; obuv a prikrývky hlavy.
35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov.
41 - Zábava; športová a kultúrna činnosť; výroba
kultúrnych predstavení; organizovanie živých
vystúpení; výroba zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, výroba videofilmov; nahrávacie
štúdiá; klubové služby, hudobná tvorba.
45 - Spravovanie autorských práv.
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puzdrá na hrebene; elektrické hrebene; pudrenky;
toaletné pomôcky; rozprašovače na voňavky;
aerosólové dávkovače (nie na lekárske účely).
26 - Stuhy do vlasov; sponky do vlasov (ozdobné);
ozdoby do vlasov; vlásenky na tvarovanie účesov; sponky do vlasov; vlasové ihlice; sieťky na
vlasy; umelé vlasy; vrkoče (zapletené vlasy); parochne; príčesky; papierové natáčky; natáčky na
vlasy.
44 - Salóny krásy; kadernícke salóny; manikúra;
soláriá (služby); služby vizážistov.

(540) KARPINA
(731) Deák Peter, Ladislava Dérera 10, 831 01 Bratislava, SK;

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

5015-2014
16.1.2014
3, 8, 11, 20, 21, 26, 44
3 - Lepidlá na lepenie umelých vlasov; mandľový olej; mandľové mydlo; mydlá; kozmetické
prípravky do kúpeľa; mydlá na holenie; vatové
tyčinky na kozmetické použitie; bieliace krémy
na pokožku; laky na nechty; prípravky na líčenie;
vlasové vody; farby na vlasy; prípravky na vlasovú onduláciu; umelé mihalnice; kozmetické
prípravky na mihalnice; kozmetické taštičky; kozmetické prípravky (kozmetika); vata na kozmetické účely; kozmetické krémy; prípravky na odstraňovanie líčidiel; dezinfekčné mydlá; prípravky na odstránenie lakov; odfarbovače; odlakovače; toaletné vody; depilačný vosk; výťažky z kvetov (parfuméria); líčidlá; peroxid vodíka na kozmetické použitie; pleťové vody na kozmetické
účely; čistiace toaletné mlieka; toaletné prípravky; kozmetické prípravky na obočie; neutralizačné prípravky na trvalú onduláciu; parfumy; umelé nechty; prípravky na ošetrovanie nechtov; parfumérske výrobky; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; pomády na kozmetické účely;
púder (kozmetika); dezodoračné mydlá; mydielka;
ceruzky na obočie; mandľové mlieko na kozmetické použitie; kozmetické prípravky na opaľovanie; soli do kúpeľa nie na lekárske použitie;
kozmetické prípravky na zoštíhlenie; lepidlá na
nalepovanie umelých mihalníc; obrúsky napustené pleťovými vodami; voda po holení; lak na vlasy; voňavé zmesi (potpourris); umývacie prípravky na osobnú hygienu; prípravky z aloy pravej na
kozmetické účely; lesky na pery; ozdobné nálepky na nechty; ochranné prípravky na opaľovanie.
8 - Nožnice; kliešte na kučeravenie vlasov; nožnice; kliešte na nechty; klieštiky; epilačné pinzety; pedikúrové súpravy; puzdrá na holiace potreby; želiezka na vlasovú onduláciu; kulmy na vlasy; taštičky s holiacimi potrebami; pilníky na
nechty; pinzety; elektrické pilníky na nechty; leštičky na nechty (elektrické alebo neelektrické);
elektrické alebo neelektrické nožnice na strihanie
vlasov; elektrické alebo neelektrické kliešte na
nechty; manikúrové súpravy; prístroje na prepichovanie uší; depilačné strojčeky (elektrické alebo neelektrické); elektrické manikúrové súpravy;
klieštiky na očné riasy.
11 - Ohrievače vzduchu; sušiče na vlasy; lampy
na kučeravenie vlasov; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; soláriá (prístroje); prístroje na
hydromasážne kúpele.
20 - Nábytok; vešiaky na odevy; skrinky s umývadlom (nábytok); toaletné stolíky; zrkadlá; kadernícke kreslá; sklenené tabule na zrkadlá; príručné toaletné zrkadielka; stojany na uteráky (nábytok).
21 - Kropidlá; obaly na mydlá; kefky na nechty;
vlasy na kefy a štetky; hrebene; kozmetické pomôcky; nástroje na čistenie na ručný pohon; riedke hrebene na rozčesávanie vlasov; tašky alebo
kufríky na toaletné potreby; dávkovače mydla;

(540)

(591) zelená, čierna, biela
(731) PRIME - SK, s.r.o., Údernícka 15/6093, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Vodová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5020-2014
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)

5031-2014
21.1.2014
9, 35, 41, 42
9 - Počítačový softvér; účtovný počítačový softvér; elektronické databázy; programové vybavenie pre informačné technológie a komunikácie
v elektronických, dátových a komunikačných sieťach; periodické a neperiodické publikácie v elektronickej podobe.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi; obchodná činnosť prostredníctvom siete internet s tovarmi
uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; reklamná,
inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom
akéhokoľvek média; riadenie počítačových databáz; zber a systematizácia informácií do počítačových databáz; automatizované spracovanie
dát; správa počítačových systémov na skladovanie a zálohovanie dát.
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41 - Organizovanie a vedenie seminárov, kurzov
a školení v oblasti výpočtovej techniky a účtovného počítačového softvéru; vydávanie periodických a neperiodických publikácií v elektronickej
forme s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania).
42 - Navrhovanie, vývoj a implementácia počítačových softvérov; navrhovanie, vývoj a implementácia účtovných počítačových softvérov;
úpravy a aktualizovanie počítačových softvérov;
poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu
(SaaS); prenájom počítačového softvéru.

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

(540)

(591) tmavomodrá, bledomodrá
(731) iInvoices s.r.o., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
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5042-2014
24.1.2014
9, 35, 41
9 - Elektronické stieracie žreby na lotériové hry
(softvér).
35 - Reklamné, inzertné a propagačné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
rozhlasová a televízna reklama; reklamné služby
uskutočňované prostredníctvom spotrebiteľských
lotérií; vydávanie reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom.
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie lotérií
a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie hier o peniaze; organizovanie elektronickej
žrebovej lotérie; organizovanie spotrebiteľských
lotérií; organizovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; organizovanie doplnkových televíznych hier k lotériám;
tvorba televíznych programov.

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

5035-2014
21.1.2014
5
5 - Akaricídy (prípravok na ničenie roztočov);
fungicídy na poľnohospodárske, záhradnícke
a záhradkárske použitie; insekticídy na poľnohospodárske, záhradnícke a záhradkárske použitie; herbicídy na poľnohospodárske, záhradnícke
a záhradkárske použitie; akaricídy na poľnohospodárske, záhradnícke a záhradkárske použitie;
insekticídy na kontrolu termitov; prípravky na
ničenie škodcov.

(540) NISSORUN
(731) NIPPON SODA CO., LTD., 2-1, Ohtemachi
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008165, JP;
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(591) biela, čierna, sivá, odtiene modrej
(731) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5041-2014
23.1.2014
35, 41, 42
35 - Reklama (on line) na počítačovej komunikačnej sieti.
41 - Organizovanie plesov a tanečných zábav; informácie o možnostiach zábavy a rozptýlenia;
organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; zábava, pobavenie; vydávanie kníh, publikácií a textov s výnimkou reklamných alebo náborových.
42 - Vytváranie a udržiavanie počítačových (webových) stránok pre zákazníkov.

(540)

(731) Nemec Ján, Ing., Pri starej prachárni 4, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

5043-2014
24.1.2014
9, 35, 41
9 - Elektronické stieracie žreby na lotériové hry
(softvér).
35 - Reklamné, inzertné a propagačné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
rozhlasová a televízna reklama; reklamné služby
uskutočňované prostredníctvom spotrebiteľských
lotérií; vydávanie reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom.
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie lotérií
a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie hier o peniaze; organizovanie elektronickej
žrebovej lotérie; organizovanie spotrebiteľských
lotérií; organizovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových
stávok prostredníctvom internetu; organizovanie
doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba
televíznych programov.

(540)

(591) čierna, odtiene zelenej, odtiene žltej
(731) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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5044-2014
24.1.2014
9, 35, 41
9 - Elektronické stieracie žreby na lotériové hry
(softvér).
35 - Reklamné, inzertné a propagačné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
rozhlasová a televízna reklama; reklamné služby
uskutočňované prostredníctvom spotrebiteľských
lotérií; vydávanie reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom.
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie lotérií
a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie hier o peniaze; organizovanie elektronickej
žrebovej lotérie; organizovanie spotrebiteľských
lotérií; organizovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; organizovanie doplnkových televíznych hier k lotériám;
tvorba televíznych programov.

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

5076-2014
29.1.2014
41, 43, 44
41 - Kurzy telesného cvičenia; organizovanie a vedenie seminárov; informácie o možnostiach rekreácie; poskytovanie zariadení na oddych rekreáciu; služby osobných trénerov (fitnes cvičenie);
telesné cvičenie; vzdelávacie služby.
43 - Príprava a dodávka jedál na objednávku do
domu; stravovacie služby.
44 - Alternatívna medicína; fyzioterapia; kúpele;
salóny krásy.

(540)

(591) čierna, modrá, sivá
(731) ELSAN, s.r.o., Osadná 11, 831 03 Bratislava, SK;
(740) BUŽEK & TEREM advokáti s.r.o., Bratislava,
SK;

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

(591) čierna, biela, hnedá, červená, ružová, odtiene žltej, odtiene modrej
(731) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5046-2014
24.1.2014
25, 30, 35
25 - Čelenky; čiapky; klobúky; konfekcia (odevy); oblečenie; obuv; odevy; kabáty; pyžamá; rukavice; spodná bielizeň; šály; župany.
30 - Cukríky; cukrovinky; ľadový čaj; čaj; čokoláda; čokoládové nápoje; torty; kakao; kakaové
nápoje; káva; kávové príchute; kávové nápoje;
mliečne kávové nápoje; jemné pečivárske výrobky; sušienky; zákusky, koláče.
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných
materiálov; reklama; prenájom reklamných plôch;
on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod.

(540) Objavte jedinečný svet Tchibo
(731) Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co. KG,
Am Heisterbusch 11, 19258 Gallin, DE;
(740) ACCEPTUM, s.r.o., Bratislava, SK;

5077-2014
29.1.2014
41, 43, 44
41 - Kurzy telesného cvičenia; organizovanie a vedenie seminárov; informácie o možnostiach rekreácie; poskytovanie zariadení na oddych rekreáciu; služby osobných trénerov (fitnes cvičenie);
telesné cvičenie; vzdelávacie služby.
43 - Príprava a dodávka jedál na objednávku do
domu; stravovacie služby.
44 - Alternatívna medicína; fyzioterapia; kúpele;
salóny krásy.

(540)

(591) čierna, modrá, sivá
(731) ELSAN, s.r.o., Osadná 11, 831 03 Bratislava, SK;
(740) BUŽEK & TEREM advokáti s.r.o., Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5080-2014
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 dielce 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 pre kolesá vozidiel; kolesá
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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 pomocou telešopingových 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 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 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 (le-
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táky, 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)

(591) modrá, čierna, strieborno-sivá
(731) AeroMobil, s.r.o., Búdková 28, 811 04 Bratislava,
SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5081-2014
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 dielce 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 pre 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 pro-
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striedkov; 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 telešopingových 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 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 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)

5082-2014
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 dielce 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 pre 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 týka-

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
júce sa motorových vozidiel, častí motorových
vozidiel a príslušenstva pre motorové vozidlá;
maloobchodné a veľkoobchodné služby pomocou telešopingových 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 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 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.
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(540)

(731) AeroMobil, s.r.o., Búdková 28, 811 04 Bratislava,
SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5083-2014
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 dielce 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 pre 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 pomocou
telešopingových 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

190

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
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 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 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)

5089-2014
31.1.2014
9, 16, 33, 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; reklamné materiály z papiera; papiernický tovar a písacie potreby; vzdelávacie a učebné
potreby okrem prístrojov; papierové propagačné
materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; fotografie; 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;
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; papierové utierky; etikety s výnimkou textilných.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; víno;
vopred pripravené miešané alkoholické nápoje
(nie s pivom); koktaily na báze vína.
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 oznamov, prospektov, vzoriek; 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
ochutnávok vín na podporu predaja; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informačné
služby v oblasti uvedených v tejto triede; komerčné informačné kancelárie; produkcia reklamných
filmov; služby výberu umelcov, účinkujúcich do
zábavných relácií, spevákov, tanečníkov a nových
tvárí (modeliek, modelov, hostesiek); maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov; interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; interaktívne vysielacie a komunikačné služby; telefonická komunikácia, komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; poskytovanie telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného
pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos a šírenie správ, informácií, publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu; tlačové kancelárie; poradenské a informačné služby v oblasti
služieb uvedených v tejto triede.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
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 a zábava 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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(540)

(591) zlatá, čierna, odtiene purpurovej, červenej
(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)

5103-2014
11.2.2014
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.
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)

(591) zelená, červená, žltá, modrá
(731) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5104-2014
11.2.2014
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.
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.
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(540)

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

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

5105-2014
11.2.2014
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.
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.

5115-2014
17.2.2014
29, 30, 35
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža;
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor,
med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva;
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchodné a veľkoobchodné služby pre tovary
zahrnuté v triedach 29 a 30; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod
a veľkoobchod; organizovanie veľtrhov a výstav;
marketing; propagačný marketing; produktový
marketing; podpora predaja; distribúcia reklamných materiálov; zákaznícke vernostné služby na
komerčné, propagačné a/alebo reklamné účely;
organizovanie a usporadúvanie podujatí na obchodné alebo reklamné účely.

(540)

(540)

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

5113-2014
14.2.2014
9, 35, 36, 42
9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické,
kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje
a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie
elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych
záznamov; mechanizmy mincových prístrojov;
registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačové
programy; hasiace prístroje.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo;
nehnuteľnosti (služby).
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru.

(540) FINVIZ
(731) Klimo Ivan, Košická 50, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Gálik Tomáš, JUDr., Bratislava, SK;

(731) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH
& Co. KG, Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf, DE;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5120-2014
18.2.2014
16, 35, 41
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu
alebo lepenky; pohľadnice; ceruzky; noviny; periodiká; brožúry; mechanické ceruzky; fotografie
(tlačoviny); pastelky; plniace perá.
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny,
vzorky); rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných materiálov; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama;
obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy
s verejnosťou (public relations); televízna reklama; reklamné agentúry; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu (marketing research); organizovanie
obchodných alebo reklamných výstav; prenájom
reklamných plôch; spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; organizovanie obchod-
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ných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama
na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; subdodávateľské služby (obchodná pomoc); zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja;
tvorba reklamných filmov; obchodný manažment
pre športovcov; marketing; telemarketingové služby; prenájom predajných stánkov; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; tvorba rozhlasových a televíznych
programov; divadelné predstavenia; televízna zábava; poskytovanie zariadení na športovanie; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); informácie o možnostiach rekreácie; prenájom štadiónov; organizovanie a vedenie seminárov; tábory na športové sústredenia;
organizovanie a vedenie sympózií; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; on line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografovanie; prenájom športových
plôch.
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liek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu (marketing research); organizovanie
obchodných alebo reklamných výstav; prenájom
reklamných plôch; spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama
na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; subdodávateľské služby (obchodná pomoc); zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja;
tvorba reklamných filmov; obchodný manažment
pre športovcov; marketing; telemarketingové služby; prenájom predajných stánkov; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; tvorba rozhlasových a televíznych
programov; divadelné predstavenia; televízna zábava; poskytovanie zariadení na športovanie; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); informácie o možnostiach rekreácie; prenájom štadiónov; organizovanie a vedenie seminárov; tábory na športové sústredenia; organizovanie a vedenie sympózií; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; on
line poskytovanie elektronických publikácií (bez
možnosti kopírovania); fotografovanie; prenájom
športových plôch.

(540)

(540)
(731) ROKO, a. s., Majakovského 9, 811 04 Bratislava,
SK;
(740) Advokátska kancelária Dvorecký & Bohunický
s.r.o., Bratislava, SK;

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

5121-2014
18.2.2014
16, 35, 41
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu
alebo lepenky; pohľadnice; ceruzky; noviny; periodiká; brožúry; mechanické ceruzky; fotografie
(tlačoviny); pastelky; plniace perá.
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny,
vzorky); rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných materiálov; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama;
obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy
s verejnosťou (public relations); televízna reklama;
reklamné agentúry; predvádzanie (služby mode-

(591) červená, modrá
(731) ROKO, a. s., Majakovského 9, 811 04 Bratislava,
SK;
(740) Advokátska kancelária Dvorecký & Bohunický
s.r.o., Bratislava, SK;

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

5122-2014
19.2.2014
9, 35, 36, 42
9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické,
kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje
a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie
elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych
záznamov; mechanizmy mincových prístrojov;
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registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačové
programy; hasiace prístroje.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo;
nehnuteľnosti (služby).
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru.

(540) SCREENER.COM
(731) Klimo Ivan, Košická 50, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Gálik Tomáš, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5126-2014
20.2.2014
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) Rio FRESH
(731) McCarter a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava,
SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5135-2014
21.2.2014
9, 42
9 - Počítače; nahraté operačné programy; počítačový softvér (nahratý); počítačové softvérové
aplikácie (sťahovateľné); počítačové programy,
softvérové programy pre oblasť finančného riadenia a na tvorbu finančných prognóz, pre manažment, obchodné prípady, podvojné účtovníctvo, majetok, personalistiku a administráciu informačných systémov; dokumentácia k počítačovým programom, (nie ako papierová príručka).
42 - Tvorba softvéru, konzultačné a poradenské
služby v oblasti softvérových produktov a informačných systémov; počítačové programovanie;
aktualizovanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových dát; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na
počítačových stránkach (webových stránkach);
inštalácia počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov
(nie fyzický); poradenstvo v oblasti informačných technológií; prenájom webových serverov;
poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu
(SaaS); prenájom počítačových serverov (serverhosting); zálohovanie údajov mimo pracoviska;
poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing).

(540)

(591) čierna, modrá, červená, biela
(731) EMEL BRATISLAVA, s. r. o., Švabinského 21,
851 01 Bratislava, SK;

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

5137-2014
21.2.2014
7, 9, 11, 35, 39, 40, 41, 42
7 - Kompresory; turbokompresory; parné kondenzátory (časti strojov); kondenzačné zariadenia;
generátory prúdu (zdroje prúdu); vodovodné vykurovacie zariadenia (časti strojov); generátory
elektriny; zariadenia na stláčanie, odsávanie a prepravu plynov; hydraulické turbíny; parné stroje;
pneumatické zariadenia na potrubnú dopravu;
turbíny (nie do pozemných vozidiel); kompresory (stroje); prevodové skrine (nie na pozemné
vozidlá); parné generátory alebo kotly (stroje);
kompresory chladiacich zariadení; výmenníky tepla (časti strojov); hydraulické motory; vrtné veže
(plávajúce alebo neplávajúce); hydraulický riadiaci mechanizmus strojov, motorov a hnacích
strojov; pneumatický riadiaci mechanizmus strojov a motorov; pomocné generátorové agregáty;
veterné turbíny.
9 - Elektrické cievky; urýchľovače častíc; elektromagnetické cievky; ampérmetre; transformátory (elektrotechnika); skriňové rozvádzače (elektrotechnika); betatróny (urýchľovače elektrónov);
plášte elektrických káblov; prístroje na reguláciu
tepla; rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); elektrické zásuvky; prúdové usmerňovače; cyklotróny; elektrické ističe; rozvodné panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); indikátory strát elektrickej energie; elektrické meracie zariadenia; elektrické káble; rozvodové systémy elektrického vedenia; spojky elektrického
vedenia; elektrické drôty; magnetické drôty; galvanické články; ionizačné prístroje (nie na ionizáciu vzduchu alebo vody); elektrické batérie
(články); elektrické akumulátory; fotovoltické články; materiály na elektrické vedenie (drôty, káble); solárne články; elektrické výbojky (nie osvetľovacie).
11 - Výhrevné akumulátory; vykurovacie telesá;
regenerátory tepla; zariadenia na teplovodné kúrenie; výhrevné kotly; vodovodné zariadenia;
výmenníky tepla; ionizátory na úpravu vzduchu
a vody; príslušenstvo na reguláciu vodných alebo
plynových zariadení a na vodovodné alebo plynové potrubia; parné akumulátory; tepelné čerpadlá; solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie; solárne pece.
35 - Reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);
rozširovanie reklamných oznamov; písanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; rozširovanie vzoriek tovarov; grafická úprava tlačovín
na reklamné účely; prenájom reklamných plôch;
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prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; tvorba reklamných filmov; rozhlasová reklama; televízna reklama; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; podpora predaja (pre tretie osoby); vzťahy s verejnosťou (public relations); marketingové štúdie; organizovanie
obchodných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; odborné
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti;
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; zásielkové reklamné služby; rozmnožovanie dokumentov; lepenie plagátov; predvádzanie tovaru;
hospodárske (ekonomické) predpovede; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
tretie osoby); poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií; komerčné informačné kancelárie; obchodné odhady; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; poradenstvo pri
riadení podnikov; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; subdodávateľské služby (obchodná pomoc); zostavovanie štatistík.
39 - Rozvod elektriny; distribúcia energie.
40 - Výroba energie; prenájom generátorov.
41 - Vydávanie kníh; on line vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); písanie textov (okrem reklamných); formátovanie textov (nie na reklamné účely); vydávanie textov (okrem reklamných); fotografické reportáže; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie plesov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; informácie
o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní;
výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie športových súťaží; organizovanie súťaží krásy; zábavné parky; cirkusy; služby estrádnych
umelcov; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie; individuálne vyučovanie; online poskytovanie elektronických publikácií (bez
možnosti kopírovania); on line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); poskytovanie zariadení na karaoke; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; zábava.
42 - Technický výskum; štúdie technických projektov; inžinierska činnosť; fyzikálny výskum;
strojársky výskum; vedecký výskum; expertízy
(inžinierske práce); poradenstvo v oblasti úspory
energie; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; vedecké laboratórne služby; energetické
audity; výskum a vývoj nových výrobkov (pre
zákazníkov); tvorba softvéru; údržba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvé-
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ru; požičiavanie počítačového softvéru; inštalácia
počítačového softvéru; návrh počítačových systémov; analýzy počítačových systémov; počítačové programovanie; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo v oblasti informačných technológií; zhotovovanie kópií počítačových programov; diaľkové monitorovanie
počítačových systémov; grafické dizajnérstvo;
tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie
osoby); obnovovanie počítačových databáz; hosťovanie na počítačových stránkach (webových
stránkach); poskytovanie internetových vyhľadávačov.
(540)

(731) INFRANOVA s.r.o., Panská 9, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Cvik Pavol, JUDr., Bratislava, SK;

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

5138-2014
21.2.2014
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)

5158-2014
24.2.2014
34
34 - Elektronické cigarety na použitie ako alternatíva k tradičným cigaretám; elektronické cigarety; náplne do elektronických cigariet predávané
bez obsahu; žuvací tabak; práškový tabak, najmä
snus; šnupací tabak; cigarety s obsahom tabakových náhradiek, nie na lekárske účely.

(540)

(731) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., No.118, Hongta Avenue, Hongta District, Yuxi, Yunnan, CN;
(740) Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Bratislava,
SK;
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inštalácia okien a dverí v multisenzorických miestnostiach; inštalačné a opravárske služby v oblasti multisenzorických miestností a senzorických
a terapeutických pomôcok a ich komponentov;
poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
42 - Dizajn multisenzorických miestností; architektonické poradenstvo v oblasti multisenzorických miestností; grafické dizajnérstvo multisenzorických miestností; interiérový dizajn multisenzorických miestností; výskumné služby vzťahujúce sa na zmyslové činnosti; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.

5159-2014
24.2.2014
34
34 - Elektronické cigarety na použitie ako alternatíva k tradičným cigaretám; elektronické cigarety; náplne do elektronických cigariet predávané
bez obsahu; žuvací tabak; práškový tabak, najmä
snus; šnupací tabak; cigarety s obsahom tabakových náhradiek, nie na lekárske účely.

(540)

(731) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., No.118, Hongta Avenue, Hongta District, Yuxi, Yunnan, CN;
(740) Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5160-2014
24.2.2014
34
34 - Elektronické cigarety na použitie ako alternatíva k tradičným cigaretám; elektronické cigarety; náplne do elektronických cigariet predávané
bez obsahu; žuvací tabak; práškový tabak, najmä
snus; šnupací tabak; cigarety s obsahom tabakových náhradiek, nie na lekárske účely.

(540)

(591) čierna, červená
(731) 3lobit, s. r .o., Dobšinského 14, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(731) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., No.118, Hongta Avenue, Hongta District, Yuxi, Yunnan, CN;
(740) Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Bratislava,
SK;

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

5161-2014
24.2.2014
35, 37, 42
35 - Maloobchod a veľkoobchod so senzorickými
a terapeutickými pomôckami a ich komponentmi,
najmä s nasledujúcimi tovarmi, a to aj prostredníctvom internetu: optické, elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, počítačové programy
využívajúce monitory, osvetlenie, zvukové a videoprístroje a nástroje, osvetľovacie prístroje
a zariadenia, nábytok, bytový textil, vankúše, zrkadlá, výrobky z plastov, matrace, karimatky,
meniace sa rohože, hudobné nástroje, hračky
a hry, športové a gymnastické potreby, časti a príslušenstvo pre všetky tieto tovary; sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi; obchodné
informácie a rady spotrebiteľom v oblasti senzorických a terapeutických pomôcok a ich komponentov; poradenské, konzultačné a informačné
služby týkajúce sa uvedených služieb; obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35,
37 a 42 tohto zoznamu.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť), stavebné
úpravy a stavebné poradenstvo v oblasti multisenzorických miestností; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie, tapetovanie, sadrovanie a štukovanie multisenzorických miestností;

(540)

5162-2014
24.2.2014
35, 37, 42
35 - Maloobchod a veľkoobchod so senzorickými
a terapeutickými pomôckami a ich komponentmi, najmä s nasledujúcimi tovarmi, a to aj prostredníctvom internetu: optické, elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, počítačové programy využívajúce monitory, osvetlenie, zvukové
a videoprístroje a nástroje, osvetľovacie prístroje
a zariadenia, nábytok, bytový textil, vankúše, zrkadlá, výrobky z plastov, matrace, karimatky, meniace sa rohože, hudobné nástroje, hračky a hry,
športové a gymnastické potreby, časti a príslušenstvo pre všetky tieto tovary; sprostredkovanie
obchodu s uvedenými tovarmi; obchodné informácie a rady spotrebiteľom v oblasti senzorických a terapeutických pomôcok a ich komponentov; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb; obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach
35, 37 a 42 tohto zoznamu.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť), stavebné úpravy a stavebné poradenstvo v oblasti multisenzorických miestností; interiérové a exteriérové
maľovanie a natieranie, tapetovanie, sadrovanie
a štukovanie multisenzorických miestností; inštalácia okien a dverí v multisenzorických miestnostiach; inštalačné a opravárske služby v oblasti multisenzorických miestností a senzorických a terapeutických pomôcok a ich komponentov; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
42 - Dizajn multisenzorických miestností; architektonické poradenstvo v oblasti multisenzorických miestností; grafické dizajnérstvo multisenzorických miestností; interiérový dizajn multisenzorických miestností; výskumné služby vzťahujúce sa na zmyslové činnosti; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.

SENSA-SHOP
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(731) 3lobit, s. r .o., Dobšinského 14, 811 05 Bratislava,
SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;

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

5163-2014
25.2.2014
3, 4, 7, 11, 12, 35, 37
3 - Autokozmetika zaradená do tejto triedy.
4 - Oleje, aditíva, mazadlá a pohonné hmoty zaradené do tejto triedy.
7 - Súčasti motorových vozidiel patriace do triedy 7.
11 - Osvetľovacie prostriedky na pozemné vozidlá a elektrické bicykle, všetko patriace do tejto
triedy.
12 - Pozemné vozidlá, automobily, prípojné vozidlá, motorky, elektrické bicykle, ich súčasti,
komponenty, príslušenstvo, náhradné súčiastky
a doplnky zaradené do tejto triedy.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, export-import, veľkoobchod, špecializovaný maloobchod, všetko s výrobkami zaradenými do tried 3, 4, 7, 11, 12, marketing, propagácia, reklama a inzercia prostredníctvom všetkých
druhov médií.
37 - Záručné a iné opravy a servis motorových
vozidiel.

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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5166-2014
27.2.2014
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(540) OLD HEROLD
(731) OLD HEROLD, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05
Trenčín, SK;

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

5167-2014
27.2.2014
33
33 - Konzumné a značkové liehoviny, destiláty.

(591) hnedá, zlatá, čierna, biela
(731) OLD HEROLD, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05
Trenčín, SK;

(540)

(591) sivá, žltá, čierna, biela
(731) Auto Kelly a. s., U Tvrze 65, 100 00 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

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

5165-2014
26.2.2014
35, 39
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; komerčné informačné kancelárie; obchodné sprostredkovateľské služby; účtovníctvo;
vedenie účtovných kníh; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne
poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov;
marketingové štúdie a reklama; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; príprava miezd a výplatných listín; príprava a vyhotovenie daňových
priznaní; marketing a prieskum trhu; sekretárske
služby.
39 - Prenájom registračného sídla spoločnosti.

(540)

(591) modrá, červená, čierna, sivá
(731) SlovakConsult s. r. o., Dopravná 51, 831 06 Bratislava, SK;

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

5168-2014
27.2.2014
5
5 - Farmaceutické prípravky a substancie.

(540) THAXIS
(731) Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78,
IS-220 Hafnarfjordur, IS;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5195-2014
10.3.2014
13, 16, 25, 28
13 - Ručné strelné zbrane, puzdrá, zásobníky.
16 - Katalógy, baliaci papier, brožúry, listový papier, formuláre, fotografie, kalendáre, diáre, knihy, škatule lepenkové alebo papierové, obálky,
obaly, písacie potreby, periodiká, plagáty, podložky, prospekty, publikácie, zápisníky, vizitky.
25 - Odevy; športové tričká; vesty; košele; bundy;
obuv; čapice.
28 - Hry a hračky, najmä plastové i neplastové
hračky v podobe napodobenín ručných zbraní.

(540)

(731) Česká zbrojovka a.s., Svatopluka Čecha 1283,
688 27 Uherský Brod, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
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10 (511)
(511)
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5197-2014
12.3.2014
11, 35
11 - Ohrievače, vreckové ohrievače, elektrické aj
neelektrické ohrievače na nohy, ohrievače prstov
na nohách, ohrievače rúk, telové ohrievače, chemické ohrievače (balíčky naplnené chemickými
látkami s ohrievacou schopnosťou), ohrievadlá,
elektrické a neelektrické zariadenia na vyhrievanie postelí, elektrické ohrievacie podušky nie na
lekárske použitie, elektrické ohrievacie vankúše
a prikrývky okrem vankúšov a prikrývok na lekárske účely, ohrievače do postele, vyhrievacie
fľaše, elektrické ohrievače na detské fľaše, vyhrievacie nádoby, vyhrievacie telesá, vyhrievacie
zariadenia.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce.

(540) Teplošky
(731) Beyond Borders, s.r.o., Jašíkova 3151/13, 821 03
Bratislava, SK;
(740) Gajdošová Slávka, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5198-2014
12.3.2014
43
43 - Hotelierske služby; bary (služby); bufety (rýchle občerstvenie); kaviarne; reštaurácie (jedálne);
samoobslužné reštaurácie.

(540)

(591) oranžová, zelená, biela
(731) ZLATÝ BAMBUS, spol. s r.o., Prievozská 14/a,
821 09 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5199-2014
13.3.2014
21, 29, 30, 32, 35, 43
21 - Čajníky (neelektrické) vyrobené z kovu, medi, keramiky, porcelánu a skla; tepelne izolované
nádoby na nápoje, hrnčeky, poháriky, poháre,
misky, podšálky, podložky nie z papiera a nie
ako prestieranie, sklenené dávkovače na ľadový
čaj; potreby na podávanie čaju, najmä šľahacie
metly, cedidlá, naberačky, čajové vajíčka, čajové
lúhovacie sitká, poklopy na čajníky, dózy na čaj;
čajová minisada vyrobená z dreva pozostávajúca
z metličky, klieští na horúce viečka, čajovej naberačky, lyžičky, chashaku (lyžička matcha používaná pri japonskom čajovom obrade) a bambusové nádobky; plechové dózy na čaj, trojnožky, podnosy na čajové servisy; sošky z čínskeho
porcelánu, porcelánu, skla, krištáľového skla, kameniny alebo terakoty; figúrky z čínskeho porcelánu, porcelánu, skla, krištáľového skla, kameniny alebo terakoty; dekoratívne ozdoby z čínskeho
porcelánu, porcelánu, skla, krištáľového skla, kameniny alebo terakoty.

29 - Mliečne koktaily a mliečne nápoje; sójové nápoje používané ako náhrada mlieka; sójové mlieko; potravinové tyčinky na báze sóje; jogurt, nápoje na báze jogurtu; spracované orechy, korenené orechy, pražené orechy; orechové mlieko a orechové šťavy.
30 - Čaje a čajové zmesi; sladkosti, najmä mentolové bonbóny s príchuťou čaju; med v tvare lyžičky; nápoje na báze bylinného čaju; nápoje
a koncentráty na báze čaju a bylinného čaju,
s ovocnou príchuťou; mrazené sladkosti s príchuťou čaju, bylinného čaju a ovocia; kakao, čaje
bylinné a iné ako bylinné; čaj, kakao a nápoje;
nápoje pripravené na báze práškovej čokolády
a nápoje pripravené na báze vanilky; šťavy na
pridávanie do nápojov; čokoládový sirup; ochucovacie sirupy pridávané do nápojov; instantný
čaj; zmrzlina a mrazené cukrovinky, najmä zmrzlina, mliečna zmrzlina, mrazené jogurty, mrazené
dezerty na báze sóje; sladkosti a cukrovinky, najmä čokoláda, cukor, kandizované mandle a mrazené sladkosti; pekárske výrobky, najmä muffiny, koláčiky, sušienky, cookies, pečivo a chlieb;
potravinové tyčinky, najmä cereálne a ovsené tyčinky; cukor; korenie; med; agáve; dochucovacie
sirupy na prípravu nápojov.
32 - Nealkoholické nápoje s príchuťou čaju; nápoje na báze ovocia a štiav; ovocné koncentráty
a pyré používané ako prísady do nápojov; nápojové koncentráty a sirupy na zhotovovanie mrazených miešaných nápojov na báze ovocia; perlivé nápoje na báze ovocia a štiav a sódové nápoje;
tekuté a práškové nápojové zmesi na báze čaju na
prípravu ovocných nápojov; nealkoholické nápoje; energetické nápoje; nápoje na báze sóje, ktoré
nie sú náhradami mlieka.
35 - Obchodná administratíva; riadenie obchodnej činnosti; franchising, najmä poskytovanie odbornej pomoci pri zakladaní a prevádzke reštaurácií, kaviarní, čajovní a bufetov; služby maloobchodných predajní v oblasti: kávy, čaju, kakaa,
balených a hotových potravín, elektrických a neelektrických spotrebičov vzťahujúcich sa k čaju,
domácich potrieb, kuchynských potrieb, výrobkov zo skla, darčekových predmetov, tanierov, mís,
skladovacích kontajnerov, sošiek, figúrok, dekoračných ozdôb, oblečenia, sviečok, kadidla, vonných látok pre domácnosť, produktov osobnej
starostlivosti, hudobných nahrávok a kníh; veľkoobchodná distribúcia, veľkoobchod a veľkoobchodné objednávacie služby v oblasti: kávy, čaju,
kakaa, balených a hotových potravín, elektrických
a neelektrických spotrebičov na čaj, domácich
potrieb, kuchynských potrieb, sklenených predmetov, darčekových predmetov, tanierov, mís,
skladovacích kontajnerov, sošiek, figúrok, dekoračných ozdôb, oblečenia, sviečok, kadidla, vonných látok pre domácnosť, hudobných nahrávok
a kníh; služby zásielkového predaja a zásielkového predaja z katalógu, on-line objednávacie
služby cez počítač, on-line maloobchodné služby
cez počítač prostredníctvom priamej ponuky obchodníkov zamerané na koncových používateľov, on-line objednávacie služby a on-line maloobchodné služby v oblasti: kávy, čaju, kakaa, balených a hotových potravín, elektrických a neelektrických spotrebičov na čaj, domácich potrieb,
kuchynských potrieb, sklenených predmetov,
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darčekových predmetov, tanierov, mís, skladovacích kontajnerov, sošiek, figúrok, dekoračných
ozdôb, oblečenia, sviečok, kadidla, vonných látok pre domácnosť, hudobných nahrávok a kníh;
on-line počítačový register darčekov a s tým súvisiace služby objednávok z registra darčekov.
43 - Reštaurácie, kaviarne, jedálne, bufety, čajové bary a čajovne; reštaurácie s možnosťou odnesenia si jedál so sebou a služby reštaurácií s odnesením si jedla so sebou; keteringové služby;
zmluvné gastronomické služby; príprava jedál
a nápojov.
(540) TEAVANA
(731) Teavana Corporation, 3630 Peachtree Rd NE,
Suite 1480, Atlanta, GA 30326, IS;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5202-2014
14.3.2014
7
7 - Chladiace systémy bez oleja, lineárne rezonančné kompresory s premenlivou kapacitou, hermetické kompresory na chladenie, chladiace systémy vrátane kondenzačných jednotiek a uzatvorených jednotiek.

(540)

(554) trojrozmerná známka
(591) oranžová, modrá, biela
(731) Whirlpool S.A., Avenida das Nacoes Unidas N°
12.995 32°andar, Sao Paulo, BR;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

5211-2014
18.3.2014
30, 32
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža;
tapioka a ságo; múka a výrobky z obilia; chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor,
med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva;
soľ; horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady;
korenie; ľad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540) JAMIESON
(731) Barát Ladislav, Kalinkovo 253, 900 43 Kalinkovo, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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5221-2014
27.3.2014
9, 35, 38, 42
9 - Elektrické a elektronické komunikačné a telekomunikačné prístroje a nástroje; elektrické a elektronické prístroje a nástroje, všetky na spracovanie, zaznamenávanie, ukladanie, prenos, vyhľadávanie alebo príjem dát; prístroje a nástroje na
zaznamenávanie, prenos, zosilnenie alebo reprodukciu zvuku, obrazu, informácií alebo kódovaných údajov; kamery; fotografické prístroje, nástroje a zariadenia; prístroje, nástroje a zariadenia
na spracovanie obrazu; televízne a rádiové prístroje; telekomunikačné, rádiové a televízne vysielače a prijímače; prístroje umožňujúce prístup
k vysielaným alebo prenášaným programom; hologramy; počítače; periférne zariadenia počítačov; programované elektronické obvody nesúce
údaje; počítačové programy; počítačový softvér;
disky a pásky ako magnetické nosiče údajov; nenahrané a nahrané magnetické karty; elektronické dátové karty; elektronické pamäťové karty; inteligentné čipové karty (smart cards); karty s mikroprocesormi; karty s integrovanými obvodmi;
elektronické identifikačné karty; elektronické telefónne karty; elektronické telefónne kreditné
karty; elektronické kreditné karty; elektronické
platobné karty; karty na elektronické hry určené
na použitie s telefónmi; kompaktné disky (CD
ROM); magnetické, digitálne a optické nosiče
údajov; magnetické, digitálne a optické médiá na
nahrávanie a ukladanie údajov (nenahrané a nahrané); počítačový softvér dodávaný z internetu;
elektronické publikácie (kopírovateľné) poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; počítačový softvér a telekomunikačné prístroje (vrátane modemov) umožňujúce pripojenie
k databázam, miestnym sieťam a internetu; počítačový softvér umožňujúci telekonferenčné, videokonferenčné a videofónne služby; počítačový
softvér umožňujúci prehľadávanie a vyhľadávanie údajov; počítačový softvér umožňujúci prístup k databázam, telekomunikačným službám,
počítačovým sieťam a elektronickým výveskám
(electronic bulletin boards); softvér na počítačové hry; digitálna hudba (kopírovateľná) poskytovaná z počítačových databáz alebo internetu; digitálna hudba (kopírovateľná) poskytovaná z MP3
webových internetových stránok; zariadenia na
prehrávanie hudby získanej z internetu; MP3
prehrávače; fotografie, obrázky, grafiky, zvukové
úryvky hudobných diel alebo ústnych prejavov,
filmy, videonahrávky a audiovizuálne programy
(kopírovateľné) poskytované z počítačových databáz alebo z internetu; diaľkové monitorovacie
prístroje; počítačový softvér na použitie v diaľkovom monitorovaní; satelitné vysielače a prijímače; telekomunikačné a vysielacie satelity; rádiotelefónne signalizačné stanice a telefónne stožiare; elektrické vodiče a káble; optické káble;
odporové vodiče; elektródy na použitie s telefónnymi prístrojmi, počítačmi a batériami; telekomunikačné systémy a zariadenia; terminály pre
telefónne siete; telefónne ústredne (zariadenia);
zariadenia na vstup, ukladanie, konverziu a spracovanie telekomunikačného signálu; telefónne
zariadenia; zariadenia pre pevné, prenosné, mo-
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bilné, hands-free alebo zvukovo aktivované telefóny; multimediálne terminály; interaktívne terminály na zobrazenie a objednávanie tovarov a služieb; elektrické paginovacie, rádiopaginovacie
a rádiotelefónne prístroje; telefóny, mobilné telefóny a telefónne slúchadlá; faxovacie prístroje;
príslušenstvá pre telefóny a telefónne slúchadlá
a súpravy; adaptéry na použitie s telefónmi; nabíjačky batérií na použitie s telefónmi; jednotky na
upevnenie na stole alebo v aute so zabudovanými
reproduktormi umožňujúce používanie telefónnych súprav bez držania rukami (hands-free); držiaky telefónnych súprav do vozidiel; tašky, puzdrá a obaly špeciálne upravené na držanie alebo
nosenie prenosných telefónov a telefónnych zariadení a príslušenstva; počítačové osobné organizéry; antény; elektrické batérie; mikroprocesory; počítačové klávesnice; modemy; kalkulačky;
displejové obrazovky; elektronické globálne zameriavacie systémy; elektronické navigačné, sledovacie a zameriavacie prístroje; monitorovacie
(iné než in vivo monitorovacie) prístroje; rádiové
prístroje; elektrické riadiace, testovacie (iné než
in vivo testovacie), signalizačné, kontrolné a učebné prístroje; optické a elektrooptické prístroje;
videofilmy; audiovizuálne prístroje a zariadenia;
prístroje a zariadenia na elektronické hry fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; elektrické a elektronické príslušenstvo a periférne zariadenia určené a prispôsobené na použitie s počítačmi; časti nezahrnuté v iných triedach na tovary uvedené v triede 9 tohto zoznamu.
35 - Reklama; reklama a propagácia podnikania;
obchodný manažment; obchodná správa; organizácia a manažment obchodných stimulačných alebo vernostných schém; obchodné alebo podnikateľské informačné služby; administratívne spracovanie e-mailových príkazov; organizovanie obchodných prezentácií pre tretie osoby; výskum
a prieskumy v oblasti obchodu alebo podnikania;
služby obchodných prognóz; zabezpečenie obchodných alebo podnikateľských, pisárskych a sekretárskych služieb; monitoring spravodajstva a najnovších udalostí a vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); usporadúvanie a vedenie prehliadok na obchodné účely;
maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; zhromažďovanie výrobkov
pre tretie osoby (s výnimkou dopravy) s cieľom
umožniť im pohodlné prezeranie a kúpu týchto
výrobkov; zhromažďovanie, pre potreby tretích
strán, rôznych telekomunikačných, výpočtových,
elektronických a elektrických výrobkov, súčiastok, súčastí a príslušenstva pre uvedené výrobky,
dátových kariet, bezpečnostných zariadení a vybavenia, odevov, obuvi, pokrývok hlavy, doplnkov, textílií, domácej bielizne, batožiny a tašiek,
tlačených materiálov a papiernických výrobkov,
darčekových predmetov, hračiek, hier a športového vybavenia, šperkov, časomerných prístrojov, vybavenia a nástrojov do domácnosti, nábytku a zariadenia, kozmetiky a výrobkov osobnej
starostlivosti, farmaceutických produktov, čistiacich výrobkov, zdravotníckych výrobkov, potravín a potravinárskych výrobkov na ľudskú spotrebu, nápojov, s cieľom umožniť zákazníkom
pohodlne prezerať a zakúpiť tieto výrobky; usporiadanie dražieb na internete; obchodné adminis-

tratívne služby v oblasti internetových dražieb;
obchodný manažment v oblasti počítačov; reklamné služby spojené s propagáciou e-obchodu;
poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti
obchodných dodávok a propagácie komodít (okrem dopravy a prepravy) a v oblasti výberu a vystavovania tovarov; poskytovanie informácií a poradenstva potenciálnym kupujúcim v oblasti nákupu komodít a tovarov; zoraďovanie údajov
v počítačových databázach; prepisovanie; kompilácia reklám na účely ich uvádzania prostredníctvom internetu; kompilovanie adresárov na účely
ich publikovania prostredníctvom internetu; zbieranie údajov do počítačových databáz; administratívne spracovanie dát; odkazovacie telefónne
služby (pre neprítomných predplatiteľov); administratívne spracovanie telefónnych správ; elektronická inventarizácia.
38 - Telekomunikačné služby; telefonické služby,
komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov, faxové služby, telexové služby, služby zberu a prenosu správ a odkazov, rádiové paginovacie služby, služby presmerovania hovorov, hlasová odkazová služba, informácie o telefónnych číslach a elektronická pošta; prenos a príjem zvuku,
dát, obrazov, hudby a informácií; on-line informačné služby týkajúce sa telekomunikácií; prenos dát prostredníctvom telekomunikácií; satelitné komunikačné služby; vysielanie alebo prenos
rozhlasových alebo televíznych programov a filmov, telešopingových a webšopingových programov; služby videotextu a teletextu a služby
elektronického systému výberu údajov cez TV;
poskytovanie webového priestoru na reklamy tovarov a služieb; vysielanie a príjem multimediálnych obsahov prostredníctvom elektronických
komunikačných sietí; poskytovanie videospráv;
videokonferenčné služby; služby videotelefonických hovorov; telekomunikácia informácií (vrátane webových stránok), počítačových programov a akýchkoľvek iných dát; poskytovanie používateľského prístupu k internetu; poskytovanie
telekomunikačných pripojení k internetu alebo
k databázam; poskytovanie diskusných fór online; poskytovanie prístupu k digitálnym hudobným webovým stránkam na internete; poskytovanie prístupu k MP3 webovým stránkam na internete; poskytovanie digitálnej hudby prostredníctvom telekomunikácií; poskytovanie prístupu
k telekomunikačným infraštruktúram pre iných
operátorov; poskytovanie prístupu k elektronickým online sieťam na vyhľadávanie informácií;
poskytovanie telekomunikačného pripojenia; prenos správ a obrazov prostredníctvom počítačov;
komunikácia prostredníctvom počítačov; služby
spravodajských agentúr; prenos spravodajstva
a informácií o aktuálnych udalostiach; prenájom
zariadení, nástrojov, inštalácií alebo komponentov na použitie pri poskytovaní uvedených služieb; poradenské, informačné a konzultačné služby týkajúce sa všetkých služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu; prenájom prístupového času k počítačovej databáze; prenájom prístupového
času k počítačovým správam (message boards)
a k počítačovým sieťam.
42 - Vedecké a technologické služby, výskum
a dizajnérstvo týkajúce sa týchto služieb; služby
laboratórneho výskumu; manažment výskumných,
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dizajnových a vývojových projektov; výskum,
dizajn a vývoj produktov; technický výskum; výskumné, dizajnové a vývojové služby týkajúce sa
počítačov, počítačových programov, počítačových
systémov, riešení počítačových softvérových aplikácií, systémov na spracovanie údajov, manažmentu údajov, systémov na spracovanie informácií uložených v počítači, komunikačných služieb,
komunikačných riešení, komunikačných aplikácií, komunikačných systémov a sieťových prepojení a poskytovanie technického poradenstva, informácií a rád k uvedeným službám; technické
testovanie, skúšanie; priemyselné testovanie, skúšanie; príprava technických reportov, správ a štúdií; navrhovanie počítačového hardvéru; údržba,
aktualizácia a navrhovanie počítačového firmvéru, počítačového softvéru a počítačových programov; počítačové programovanie; poskytovanie
informácií v oblasti počítačov a počítačových sieťových zariadení; služby technického poradenstva a konzultačné služby v oblasti informačných
technológií; navrhovanie a vývoj počítačových
systémov a telekomunikačných systémov a zariadení; prevádzkové podporné služby pre počítačové siete, telekomunikačné siete a siete na
prenos dát, s výnimkou údržby a opráv hardvéru;
počítačové programovanie poskytované prostredníctvom internetu; prenájom počítačov; tvorba
a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov;
grafické dizajnérstvo; obnovovanie počítačových
databáz; tvorba a udržiavanie intranetových stránok pre zákazníkov; hosťovanie na webových
stránkach; inštalácia a údržba počítačového softvéru; poskytovanie internetových vyhľadávačov;
predpoveď počasia; interiérové dizajnérstvo; informácie a poradenstvo v oblasti služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu.
(540)

(591) zelená, biela
(731) Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

5222-2014
27.3.2014
9, 35, 38, 42
9 - Elektrické a elektronické komunikačné a telekomunikačné prístroje a nástroje; elektrické a elektronické prístroje a nástroje, všetky na spracovanie, zaznamenávanie, ukladanie, prenos, vyhľadávanie alebo príjem dát; prístroje a nástroje na zaznamenávanie, prenos, zosilnenie alebo reprodukciu zvuku, obrazu, informácií alebo kódovaných údajov; kamery; fotografické prístroje, nástroje a zariadenia; prístroje, nástroje a zariadenia
na spracovanie obrazu; televízne a rádiové prístroje; telekomunikačné, rádiové a televízne vysielače a prijímače; prístroje umožňujúce prístup
k vysielaným alebo prenášaným programom; hologramy; počítače; periférne zariadenia počíta-

201

čov; programované elektronické obvody nesúce
údaje; počítačové programy; počítačový softvér;
disky a pásky ako magnetické nosiče údajov; nenahrané a nahrané magnetické karty; elektronické dátové karty; elektronické pamäťové karty; inteligentné čipové karty (smart cards); karty s mikroprocesormi; karty s integrovanými obvodmi;
elektronické identifikačné karty; elektronické telefónne karty; elektronické telefónne kreditné
karty; elektronické kreditné karty; elektronické
platobné karty; karty na elektronické hry určené
na použitie s telefónmi; kompaktné disky (CD
ROM); magnetické, digitálne a optické nosiče
údajov; magnetické, digitálne a optické médiá na
nahrávanie a ukladanie údajov (nenahrané a nahrané); počítačový softvér dodávaný z internetu;
elektronické publikácie (kopírovateľné) poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; počítačový softvér a telekomunikačné prístroje (vrátane modemov) umožňujúce pripojenie
k databázam, miestnym sieťam a internetu; počítačový softvér umožňujúci telekonferenčné, videokonferenčné a videofónne služby; počítačový
softvér umožňujúci prehľadávanie a vyhľadávanie údajov; počítačový softvér umožňujúci prístup k databázam, telekomunikačným službám,
počítačovým sieťam a elektronickým výveskám
(electronic bulletin boards); softvér na počítačové hry; digitálna hudba (kopírovateľná) poskytovaná z počítačových databáz alebo internetu; digitálna hudba (kopírovateľná) poskytovaná z MP3
webových internetových stránok; zariadenia na
prehrávanie hudby získanej z internetu; MP3 prehrávače; fotografie, obrázky, grafiky, zvukové úryvky hudobných diel alebo ústnych prejavov, filmy,
videonahrávky a audiovizuálne programy (kopírovateľné) poskytované z počítačových databáz
alebo z internetu; diaľkové monitorovacie prístroje; počítačový softvér na použitie v diaľkovom monitorovaní; satelitné vysielače a prijímače; telekomunikačné a vysielacie satelity; rádiotelefónne signalizačné stanice a telefónne stožiare; elektrické vodiče a káble; optické káble; odporové vodiče; elektródy na použitie s telefónnymi prístrojmi, počítačmi a batériami; telekomunikačné systémy a zariadenia; terminály pre telefónne siete; telefónne ústredne (zariadenia); zariadenia na vstup, ukladanie, konverziu a spracovanie telekomunikačného signálu; telefónne zariadenia; zariadenia pre pevné, prenosné, mobilné, hands-free alebo zvukovo aktivované telefóny; multimediálne terminály; interaktívne terminály na zobrazenie a objednávanie tovarov a služieb; elektrické paginovacie, rádiopaginovacie
a rádiotelefónne prístroje; telefóny, mobilné telefóny a telefónne slúchadlá; faxovacie prístroje;
príslušenstvá pre telefóny a telefónne slúchadlá
a súpravy; adaptéry na použitie s telefónmi; nabíjačky batérií na použitie s telefónmi; jednotky na
upevnenie na stole alebo v aute so zabudovanými
reproduktormi umožňujúce používanie telefónnych súprav bez držania rukami (hands-free); držiaky telefónnych súprav do vozidiel; tašky, puzdrá a obaly špeciálne upravené na držanie alebo
nosenie prenosných telefónov a telefónnych zariadení a príslušenstva; počítačové osobné organizéry; antény; elektrické batérie; mikroprocesory; počítačové klávesnice; modemy; kalkulačky;
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displejové obrazovky; elektronické globálne zameriavacie systémy; elektronické navigačné, sledovacie a zameriavacie prístroje; monitorovacie
(iné než in vivo monitorovacie) prístroje; rádiové
prístroje; elektrické riadiace, testovacie (iné než
in vivo testovacie), signalizačné, kontrolné a učebné prístroje; optické a elektrooptické prístroje;
videofilmy; audiovizuálne prístroje a zariadenia;
prístroje a zariadenia na elektronické hry fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; elektrické a elektronické príslušenstvo a periférne zariadenia určené a prispôsobené na použitie s počítačmi; časti nezahrnuté v iných triedach na tovary uvedené v triede 9 tohto zoznamu.
35 - Reklama; reklama a propagácia podnikania;
obchodný manažment; obchodná správa; organizácia a manažment obchodných stimulačných
alebo vernostných schém; obchodné alebo podnikateľské informačné služby; administratívne
spracovanie e-mailových príkazov; organizovanie obchodných prezentácií pre tretie osoby; výskum a prieskumy v oblasti obchodu alebo podnikania; služby obchodných prognóz; zabezpečenie obchodných alebo podnikateľských, pisárskych a sekretárskych služieb; monitoring spravodajstva a najnovších udalostí a vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); usporadúvanie a vedenie prehliadok na
obchodné účely; maloobchodné služby s tovarmi
uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; zhromažďovanie výrobkov pre tretie osoby (s výnimkou
dopravy) s cieľom umožniť im pohodlné prezeranie a kúpu týchto výrobkov; zhromažďovanie,
pre potreby tretích strán, rôznych telekomunikačných, výpočtových, elektronických a elektrických výrobkov, súčiastok, súčastí a príslušenstva
pre uvedené výrobky, dátových kariet, bezpečnostných zariadení a vybavenia, odevov, obuvi,
pokrývok hlavy, doplnkov, textílií, domácej bielizne, batožiny a tašiek, tlačených materiálov a papiernických výrobkov, darčekových predmetov,
hračiek, hier a športového vybavenia, šperkov, časomerných prístrojov, vybavenia a nástrojov do domácnosti, nábytku a zariadenia, kozmetiky a výrobkov osobnej starostlivosti, farmaceutických
produktov, čistiacich výrobkov, zdravotníckych
výrobkov, potravín a potravinárskych výrobkov
na ľudskú spotrebu, nápojov, s cieľom umožniť
zákazníkom pohodlne prezerať a zakúpiť tieto
výrobky; usporiadanie dražieb na internete; obchodné administratívne služby v oblasti internetových dražieb; obchodný manažment v oblasti
počítačov; reklamné služby spojené s propagáciou e-obchodu; poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti obchodných dodávok a propagácie komodít (okrem dopravy a prepravy)
a v oblasti výberu a vystavovania tovarov; poskytovanie informácií a poradenstva potenciálnym kupujúcim v oblasti nákupu komodít a tovarov; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; prepisovanie; kompilácia reklám na účely
ich uvádzania prostredníctvom internetu; kompilovanie adresárov na účely ich publikovania prostredníctvom internetu; zbieranie údajov do počítačových databáz; administratívne spracovanie
dát; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); administratívne spracovanie
telefónnych správ; elektronická inventarizácia.

38 - Telekomunikačné služby; telefonické služby,
komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov, faxové služby, telexové služby, služby zberu a prenosu správ a odkazov, rádiové paginovacie služby, služby presmerovania hovorov, hlasová odkazová služba, informácie o telefónnych
číslach a elektronická pošta; prenos a príjem zvuku, dát, obrazov, hudby a informácií; on-line informačné služby týkajúce sa telekomunikácií; prenos dát prostredníctvom telekomunikácií; satelitné komunikačné služby; vysielanie alebo prenos
rozhlasových alebo televíznych programov a filmov, telešopingových a webšopingových programov; služby videotextu a teletextu a služby
elektronického systému výberu údajov cez TV;
poskytovanie webového priestoru na reklamy tovarov a služieb; vysielanie a príjem multimediálnych obsahov prostredníctvom elektronických
komunikačných sietí; poskytovanie videospráv;
videokonferenčné služby; služby videotelefonických hovorov; telekomunikácia informácií (vrátane webových stránok), počítačových programov a akýchkoľvek iných dát; poskytovanie používateľského prístupu k internetu; poskytovanie
telekomunikačných pripojení k internetu alebo
k databázam; poskytovanie diskusných fór online; poskytovanie prístupu k digitálnym hudobným webovým stránkam na internete; poskytovanie prístupu k MP3 webovým stránkam na internete; poskytovanie digitálnej hudby prostredníctvom telekomunikácií; poskytovanie prístupu
k telekomunikačným infraštruktúram pre iných
operátorov; poskytovanie prístupu k elektronickým online sieťam na vyhľadávanie informácií;
poskytovanie telekomunikačného pripojenia; prenos správ a obrazov prostredníctvom počítačov;
komunikácia prostredníctvom počítačov; služby
spravodajských agentúr; prenos spravodajstva
a informácií o aktuálnych udalostiach; prenájom
zariadení, nástrojov, inštalácií alebo komponentov na použitie pri poskytovaní uvedených služieb; poradenské, informačné a konzultačné služby týkajúce sa všetkých služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu; prenájom prístupového času k počítačovej databáze; prenájom prístupového
času k počítačovým správam (message boards)
a k počítačovým sieťam.
42 - Vedecké a technologické služby, výskum
a dizajnérstvo týkajúce sa týchto služieb; služby
laboratórneho výskumu; manažment výskumných,
dizajnových a vývojových projektov; výskum,
dizajn a vývoj produktov; technický výskum; výskumné, dizajnové a vývojové služby týkajúce sa
počítačov, počítačových programov, počítačových systémov, riešení počítačových softvérových aplikácií, systémov na spracovanie údajov,
manažmentu údajov, systémov na spracovanie
informácií uložených v počítači, komunikačných
služieb, komunikačných riešení, komunikačných
aplikácií, komunikačných systémov a sieťových
prepojení a poskytovanie technického poradenstva, informácií a rád k uvedeným službám;
technické testovanie, skúšanie; priemyselné testovanie, skúšanie; príprava technických reportov,
správ a štúdií; navrhovanie počítačového hardvéru; údržba, aktualizácia a navrhovanie počítačového firmvéru, počítačového softvéru a počítačových programov; počítačové programovanie; pos-
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kytovanie informácií v oblasti počítačov a počítačových sieťových zariadení; služby technického poradenstva a konzultačné služby v oblasti informačných technológií; navrhovanie a vývoj počítačových systémov a telekomunikačných systémov a zariadení; prevádzkové podporné služby
pre počítačové siete, telekomunikačné siete a siete na prenos dát, s výnimkou údržby a opráv hardvéru; počítačové programovanie poskytované
prostredníctvom internetu; prenájom počítačov;
tvorba a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov; grafické dizajnérstvo; obnovovanie počítačových databáz; tvorba a udržiavanie intranetových stránok pre zákazníkov; hosťovanie na
webových stránkach; inštalácia a údržba počítačového softvéru; poskytovanie internetových vyhľadávačov; predpoveď počasia; interiérové dizajnérstvo; informácie a poradenstvo v oblasti
služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu.
(540)

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

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

5223-2014
27.3.2014
36
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby).

5227-2014
28.3.2014
33
33 - Konzumné a značkové liehoviny, destiláty.

(591) modrá, zlatá, červená, zelená, biela, žltá
(731) OLD HEROLD, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05
Trenčín, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(591) zelená, biela
(731) Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;

203

5232-2014
31.3.2014
5
5 - Farmaceutické prípravky.

(540) HERBIMOS
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto, SI;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

5233-2014
1.4.2014
29
29 - Jedlé oleje a tuky.

(540)

(591) modrá RGB 64 200 244, sivá RGB 88 88 90
(731) K Finance, spol. s r.o., Kalinčiakova 31, 831 04
Bratislava, SK;
(740) ANDELOVÁ & Co., s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5224-2014
28.3.2014
35, 41, 42
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru.

(540) ud4d
(731) UD4D s.r.o., Verdiho 671/19, 149 00 Chodov,
Praha, CZ;
(740) Glatzová & Co., s.r.o., Bratislava, SK;

(591) zelená, biela, sivá, čierna
(731) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava,
SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

5234-2014
1.4.2014
29
29 - Jedlé oleje a tuky.

(731) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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(540) BELOBAZA
(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d. d., Danica 5,
48000 Koprivnica, HR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

služby v oblasti obytných nehnuteľností; poradenské služby v oblasti stavebného dizajnu; služby interiérového dizajnu; nábytkový dizajn; poradenstvo týkajúce sa interiérového dizajnu; plánovanie (dizajn) prístavieb budov.

5238-2014
2.4.2014
5
5 - Farmaceutické produkty.

5239-2014
3.4.2014
36, 37, 42
36 - Realitné služby; služby realitných kancelárií
v oblasti obytných nehnuteľností; služby realitných agentúr v oblasti predaja a prenájmu budov;
finančné poradenstvo; finančné plánovanie; finančný manažment; financovanie nehnuteľností;
služby finančného manažmentu; finančné investičné a poradenské služby; finančné poradenské
služby a konzultačné služby; finančné služby súvisiace s nehnuteľným majetkom a budovami; finančné služby v oblasti nehnuteľností; finančné
služby v oblasti nákupu nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami.
37 - Stavebný dozor; stavebný dozor pri stavebných opravách; stavebný projektový manažment;
dohľad nad stavebnými prácami; stavebný dozor
pri výstavbe budov; stavba domov na objednávku; stavebné práce na obytných stavbách; stavebné práce na priemyselných stavbách; stavebné poradenstvo; stavba objektov na vidieku; výstavba obytných domov; výstavba prístavieb domov; informačné služby týkajúce sa výstavby
budov; konzultácie v oblasti stavebného dozoru;
projektový manažment priamo na mieste týkajúce sa výstavby budov; poradenské služby v oblasti stavebníctva; poradenstvo týkajúce sa výstavby budov; poradenstvo v oblasti výstavby;
stavebné služby týkajúce sa výstavby budov; stavebné a staviteľské služby; stavebníctvo (stavebná činnosť); budovanie základov stavieb; murovanie, murárske práce; murárstvo; murárske služby; murárske práce; poradenské služby týkajúce
sa renovácie stavieb; poradenské služby v oblasti
údržby budov; poradenstvo týkajúce sa úprav
budov; poradenstvo týkajúce sa opráv budov; poskytovanie informácií v oblasti stavebníctva; poskytovanie informácií v oblasti stavebného priemyslu; projektový manažment stavby priamo na
mieste; renovácia budov; výstavba budov; výstavba častí budov; výstavba domov; výstavba
domov na zákazku; výstavba nehnuteľností; výstavba základov budov; zákazková výstavba budov.
42 - Projektovanie domov; navrhovanie domov;
projektovanie stavieb; vypracovávanie plánov domov; kontrola kvality stavebných materiálov;
rozpočtovanie stavebných prác; stavebný výskum;
stavebný dizajn; služby v oblasti počítačového
dizajnu stavebných projektov; plánovanie (dizajn)
budov; dizajnové služby; vizuálny dizajn; služby
v oblasti dizajnovania budov; dizajnérske služby
týkajúce sa nehnuteľností; navrhovanie interiérov
budov; dizajn bytového zariadenia; návrhárske

(540)

(591) čierna, zelená, sivá, biela
(731) Pilko Daniel, Soblahovská 1111/33, 911 01 Trenčín, SK;
(740) Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová,
s.r.o., Trenčín, SK;

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

5240-2014
3.4.2014
5, 30
5 - Farmaceutické prípravky; potravinové doplnky pre ľudí; posilňujúce prípravky (toniká); liečivé čaje; bylinkové čaje na lekárske použitie;
liečivé byliny; výťažky z liečivých rastlín; tinktúry (farmaceutické prípravky).
30 - Bylinkové čaje nie na lekárske použitie; čaj.

(540) EUDIABEN
(731) FYTOPHARMA, a.s., Duklianskych hrdinov 47/651,
901 27 Malacky, SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5250-2014
7.4.2014
3
3 - Čistiace prípravky.

(540) AJAX ACTIVE FORCE
(731) Colgate-Palmolive Company (A Delaware Corporation), 300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022,
US;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

5466-2007
6088-2007
5686-2011
5811-2011
172-2012
5795-2012
331-2013
682-2013
763-2013
873-2013
874-2013
928-2013
934-2013
967-2013
968-2013
1084-2013
1085-2013
1119-2013
1122-2013
1207-2013
1212-2013
1223-2013
1324-2013
1386-2013
1409-2013
1414-2013
1415-2013
1457-2013
1468-2013
1470-2013
1472-2013

237133
237134
237012
237069
237070
237013
237137
237072
237136
237014
237015
237016
237017
237073
237074
237075
237018
237019
237076
237077
237078
237020
237079
237021
237080
237081
237082
237022
237083
237023
237084

1478-2013
1479-2013
1486-2013
1510-2013
1543-2013
1590-2013
1606-2013
1607-2013
1623-2013
1624-2013
1627-2013
1629-2013
1631-2013
1651-2013
1673-2013
1679-2013
1682-2013
1685-2013
1687-2013
1688-2013
1689-2013
1695-2013
1699-2013
1720-2013
1733-2013
1738-2013
1739-2013
1740-2013
1741-2013
1744-2013
1749-2013

237085
237024
237086
237025
237087
237026
237088
237089
237090
237091
237027
237092
237028
237029
237093
237094
237030
237031
237032
237033
237034
237035
237036
237095
237037
237038
237039
237040
237041
237096
237097

1751-2013
1758-2013
1759-2013
1765-2013
1766-2013
1770-2013
1771-2013
1772-2013
1775-2013
1787-2013
1788-2013
1789-2013
1817-2013
1819-2013
1820-2013
1843-2013
1845-2013
1850-2013
1851-2013
1854-2013
1865-2013
1866-2013
1895-2013
1911-2013
1912-2013
1913-2013
1915-2013
1937-2013
1938-2013
1991-2013
1993-2013

237042
237043
237044
237045
237098
237046
237047
237048
237099
237100
237101
237102
237049
237050
237051
237103
237052
237104
237105
237053
237106
237107
237054
237055
237108
237109
237056
237057
237058
237059
237060

1994-2013
1998-2013
1999-2013
2000-2013
2013-2013
2014-2013
2016-2013
2017-2013
2062-2013
2085-2013
5050-2013
5107-2013
5108-2013
5313-2013
5314-2013
5315-2013
5316-2013
5317-2013
5318-2013
5471-2013
5472-2013
5473-2013
5474-2013
5475-2013
5479-2013
5482-2013
5483-2013
5486-2013
5487-2013
5536-2013

237061
237062
237110
237111
237112
237113
237114
237115
237116
237063
237064
237065
237066
237067
237117
237118
237119
237120
237121
237122
237123
237124
237125
237126
237127
237128
237129
237130
237131
237068

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

237012
15.4.2014
24.10.2021
5686-2011
24.10.2011
8.1.2014
FELKON, s. r. o., Braneckého 21, 949 01 Nitra,
SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

237013
15.4.2014
12.11.2022
5795-2012
12.11.2012
8.1.2014
Kmeťová Lenka, Ing., Macov 69, 930 32 Macov,
SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

237014
15.4.2014
20.5.2023
873-2013
20.5.2013
8.1.2014
Wrigley, s. r. o., Sokolovská 270, 190 00 Praha, CZ;

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

237015
15.4.2014
20.5.2023
874-2013
20.5.2013
8.1.2014
Wrigley, s. r. o., Sokolovská 270, 190 00 Praha, CZ;

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

237016
15.4.2014
27.5.2023
928-2013
27.5.2013
8.1.2014
Jakab Kristián, Kasárenská 1552/26, 943 01 Štúrovo, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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237017
15.4.2014
28.5.2023
934-2013
28.5.2013
8.1.2014
EXTRADING s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, SK;

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

237018
15.4.2014
24.6.2023
1085-2013
24.6.2013
8.1.2014
DEREK & NOMAR s.r.o., Záhradnícka 15, 811 07
Bratislava, SK;
(740) NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska
kancelária, s. r. o., Bratislava, SK;

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

237019
15.4.2014
1.7.2023
1119-2013
1.7.2013
8.1.2014
Výboh Martin, Papraďová 5720/5, 821 01 Bratislava, SK;
(740) BBH advokátska kancelária, s.r.o., Bratislava, SK;

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

237020
15.4.2014
15.7.2023
1223-2013
15.7.2013
8.1.2014
WIX-FILTRON Sp. z o.o., ul. Wroclawska 145,
63-800 Gostyń, PL;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

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

237021
15.4.2014
2.8.2023
1386-2013
2.8.2013
8.1.2014
Kochanová Ľubica, Mgr. Art., Čerešňová 5/A,
900 25 Chorvátsky Grob, SK;

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

237022
15.4.2014
9.8.2023
1457-2013
9.8.2013
8.1.2014
Minárik Marek, Ing., Tr. A. Hlinku 24, 949 01 Nitra, SK;

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

237023
15.4.2014
13.8.2023
1470-2013
13.8.2013
8.1.2014
PPK SK s.r.o., Dilongova 52, 080 01 Prešov, SK;

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

237024
15.4.2014
14.8.2023
1479-2013
14.8.2013
8.1.2014
Radoma Trade SK s.r.o., Štúrova 420/9, 082 22
Šarišské Michaľany, SK;

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

237025
15.4.2014
22.8.2023
1510-2013
22.8.2013
8.1.2014
Hilding Anders Česká republika, a.s., Roztoky
u Jilemnice 215, 512 31 Roztoky u Jilemnice, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237026
15.4.2014
3.9.2023
1590-2013
3.9.2013
8.1.2014
DINO Slovakia spol. s r.o., Sídl. Poľana 776/19,
066 01 Humenné, SK;

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

237027
15.4.2014
6.9.2023
1627-2013
6.9.2013
8.1.2014
R&B Mědílek spol. s r.o., Boženy Němcové 371,
542 01 Žacléř, CZ;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;

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

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

237028
15.4.2014
9.9.2023
1631-2013
9.9.2013
8.1.2014
GD Bau s. r. o., Gáňska 903, 925 32 Veľká Mača,
SK;

237029
15.4.2014
10.9.2023
1651-2013
10.9.2013
8.1.2014
EMER group, s.r.o., Lipského 1155/2, 841 01 Bratislava, SK;
(740) Baša Miroslav, Trnava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237030
15.4.2014
12.9.2023
1682-2013
12.9.2013
8.1.2014
Roľnícke družstvo Čierne - Svrčinovec, Horná
1632, 022 01 Čadca, SK;
(740) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK;

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

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

237031
15.4.2014
13.9.2023
1685-2013
13.9.2013
8.1.2014
Faktor Pavol, Ing., Stará Bystrica 105, 023 04
Stará Bystrica, SK;
(740) Hudcovičová Zuzana, Mgr., Bratislava, SK;

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

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

237032
15.4.2014
16.9.2023
1687-2013
16.9.2013
8.1.2014
MARKODESART s. r. o., I. Houdeka 60/5, 034 01
Ružomberok, SK;

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

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

237033
15.4.2014
16.9.2023
1688-2013
16.9.2013
8.1.2014
MARKODESART s. r. o., I. Houdeka 60/5, 034 01
Ružomberok, SK;

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

237034
15.4.2014
16.9.2023
1689-2013
16.9.2013
8.1.2014
L. K. Permanent, spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03
Bratislava, SK;
(740) MAKARA advokátska kancelária s. r. o., Bratislava, SK;

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

237035
15.4.2014
16.9.2023
1695-2013
16.9.2013
8.1.2014
Ceumed s.r.o., Komenského 856, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
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237036
15.4.2014
16.9.2023
1699-2013
16.9.2013
8.1.2014
Ošťádal Bohuslav, Mgr., Vilová 6, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Steiniger Ondrej, JUDr., Bratislava, SK;

237037
15.4.2014
20.9.2023
1733-2013
20.9.2013
8.1.2014
Ošťádal Bohuslav, Mgr., Vilová 6, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Steiniger Ondrej, JUDr., Bratislava, SK;

237038
15.4.2014
23.9.2023
1738-2013
23.9.2013
8.1.2014
Komrska Peter, Štefánikova 33, 811 05 Bratislava, SK;
(740) PROLEGAL, s.r.o., Bratislava, SK;

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

237039
15.4.2014
23.9.2023
1739-2013
23.9.2013
8.1.2014
Komrska Peter, Štefánikova 33, 811 05 Bratislava, SK;
(740) PROLEGAL, s.r.o., Bratislava, SK;

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

237040
15.4.2014
23.9.2023
1740-2013
23.9.2013
8.1.2014
Komrska Peter, Štefánikova 33, 811 05 Bratislava, SK;
(740) PROLEGAL, s.r.o., Bratislava, SK;

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

237041
15.4.2014
23.9.2023
1741-2013
23.9.2013
8.1.2014
Komrska Peter, Štefánikova 33, 811 05 Bratislava, SK;
(740) PROLEGAL, s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237042
15.4.2014
24.9.2023
1751-2013
24.9.2013
8.1.2014
Brezovan Marián, Scherera 20, 921 01 Piešťany,
SK;

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

237043
15.4.2014
25.9.2023
1758-2013
25.9.2013
8.1.2014
Cech kachliarov, Kremnička 10, 974 05 Banská
Bystrica, SK;

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

237044
15.4.2014
25.9.2023
1759-2013
25.9.2013
8.1.2014
Cech kachliarov, Kremnička 10, 974 05 Banská
Bystrica, SK;

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

237045
15.4.2014
25.9.2023
1765-2013
25.9.2013
8.1.2014
MEDICO UNO WORLDWIDE (CYPRUS) LTD,
Grigori Axfentiou 2, AKAMIA CENTER, 401,
6023 Larnaca, CY;
(740) Advokátska kancelária Dvorecký & Bohunický
s.r.o., Bratislava, SK;

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

237048
15.4.2014
25.9.2023
1772-2013
25.9.2013
8.1.2014
IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Nagytétényi út 29,
H-1222 Budapest, HU;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;

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

237049
15.4.2014
3.10.2023
1817-2013
3.10.2013
8.1.2014
ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka
pri Dunaji, SK;
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK;

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

237050
15.4.2014
3.10.2023
1819-2013
3.10.2013
8.1.2014
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava,
SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

237051
15.4.2014
3.10.2023
1820-2013
3.10.2013
8.1.2014
ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, SK;
Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

237046
15.4.2014
25.9.2023
1770-2013
25.9.2013
8.1.2014
IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Nagytétényi út 29,
H-1222 Budapest, HU;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;

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

237052
15.4.2014
4.10.2023
1845-2013
4.10.2013
8.1.2014
SLÁVIA TRADE s. r. o., Františkánska 5, 040 01
Košice, SK;

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

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

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

237047
15.4.2014
25.9.2023
1771-2013
25.9.2013
8.1.2014
IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Nagytétényi út 29,
H-1222 Budapest, HU;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;

237053
15.4.2014
7.10.2023
1854-2013
7.10.2013
8.1.2014
Guráň Ján, Ing., Studenohorská 2061/19, 841 03
Bratislava, SK;
(740) Jánošíková Denisa, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

237054
15.4.2014
11.10.2023
1895-2013
11.10.2013
58205/2013
4.7.2013
CH
8.1.2014
JT International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211
Geneva 26, CH;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

237055
15.4.2014
16.10.2023
1911-2013
16.10.2013
8.1.2014
MAFER, s.r.o., Plynárenská 4, 821 09 Bratislava,
SK;

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

237056
15.4.2014
16.10.2023
1915-2013
16.10.2013
8.1.2014
MAFER, s.r.o., Plynárenská 4, 821 09 Bratislava,
SK;

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

209

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

237060
15.4.2014
24.10.2023
1993-2013
24.10.2013
8.1.2014
MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava,
SK;
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o., Bratislava, SK;

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

237061
15.4.2014
24.10.2023
1994-2013
24.10.2013
8.1.2014
MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava,
SK;
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o., Bratislava, SK;

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

237062
15.4.2014
24.10.2023
1998-2013
24.10.2013
8.1.2014
PJR s. r. o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, SK;
(740) Kvasňovský Miloš, JUDr., Bratislava, SK;

237057
15.4.2014
17.10.2023
1937-2013
17.10.2013
8.1.2014
BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hraničná 664/16, 058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

237063
15.4.2014
6.11.2023
2085-2013
6.11.2013
8.1.2014
ROIL TRADE, s. r. o., Krížna 12, 811 07 Bratislava, SK;

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

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

237064
15.4.2014
30.1.2023
5050-2013
30.1.2013
8.1.2014
Crossfit Bratislava, s.r.o., Ulica Svornosti 43,
821 06 Bratislava, SK;

237058
15.4.2014
17.10.2023
1938-2013
17.10.2013
8.1.2014
BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hraničná 664/16, 058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

237059
15.4.2014
24.10.2023
1991-2013
24.10.2013
8.1.2014
MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava,
SK;
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o., Bratislava, SK;

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

237065
15.4.2014
12.2.2023
5107-2013
12.2.2013
8.1.2014
AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P.,
645 East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237066
15.4.2014
12.2.2023
5108-2013
12.2.2013
8.1.2014
AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P.,
645 East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

237067
15.4.2014
6.5.2023
5313-2013
6.5.2013
8.1.2014
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

237068
15.4.2014
8.10.2023
5536-2013
8.10.2013
8.1.2014
SKY CONTROL, s.r.o., ul. Svornosti 43, 821 06
Bratislava, SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

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

237069
15.4.2014
28.11.2021
5811-2011
28.11.2011
3.5.2012
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)

237070
15.4.2014
2.2.2022
172-2012
2.2.2012
3.5.2012
Top Diagnostics s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 1, 010 01
Žilina, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(646)

237072
15.4.2014
3.12.2022
682-2013
3.12.2012
1494281
1.6.2012
AU
8.1.2014
011392669, 03.12.2012

(732) Bay Bread LLC, 2325 Pine Street, 94115 San
Francisco, California CA, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

237073
15.4.2014
17.12.2017
967-2013
17.12.1997
8.1.2014
000705277, 17.12.1997
HILDING ANDERS SWITZERLAND AG, Biltnerstrasse 42, 8718 Schänis, CH;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(646)
(732)

237074
15.4.2014
20.7.2021
968-2013
20.7.2011
1512890
27.1.2011
CA
8.1.2014
010171049, 20.07.2011
The Dial Corporation, 19001 North Scottsdale
Road, Scottsdale, Arizona 85255, US;
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;

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

237075
15.4.2014
21.6.2023
1084-2013
21.6.2013
8.1.2014
Kolesár Marián, Ing., Ternavská 2238/7, 075 01
Trebišov, SK; Gore Gejza, Ing., Parková 3366/8,
075 01 Trebišov, SK;
(740) Vojčík & Partners, s.r.o., Košice, SK;

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

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

237076
15.4.2014
1.7.2023
1122-2013
1.7.2013
8.1.2014
Radoma Trade SK s.r.o., Štúrova 420/9, 082 22
Šarišské Michaľany, SK;

237077
15.4.2014
15.7.2023
1207-2013
15.7.2013
8.1.2014
Milkin a. s., Českobrodská 1174, 198 00 Praha,
Kyje, CZ;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237078
15.4.2014
15.7.2023
1212-2013
15.7.2013
8.1.2014
Orange Brand Services Limited, 3 More London
Riverside, Londýn SE1 2AQ, GB;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237079
15.4.2014
26.7.2023
1324-2013
26.7.2013
8.1.2014
PRIMACLIMA, a.s., Cabajská 28, 949 01 Nitra,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(646)
(732)

237080
15.4.2014
27.9.2021
1409-2013
27.9.2011
8.1.2014
010295525, 27.09.2011
ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC.,
Four Times Square, 23rd Floor, New York, NY
10036, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237081
15.4.2014
6.8.2023
1414-2013
6.8.2013
8.1.2014
KABUSHIKI KAISHA NARIS KESHOUHIN
(NARIS COSMETICS CO., LTD), 11-17, Ebie
1-Chome, Fukushima-ku, Osaka, JP;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237082
15.4.2014
6.8.2023
1415-2013
6.8.2013
8.1.2014
KABUSHIKI KAISHA NARIS KESHOUHIN
(NARIS COSMETICS CO., LTD), 11-17, Ebie
1-Chome, Fukushima-ku, Osaka, JP;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237083
15.4.2014
13.8.2023
1468-2013
13.8.2013
8.1.2014
IMAO electric, s. r. o., Mládežnícka 108, 017 01
Považská Bystrica, SK;

211

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

237084
15.4.2014
6.6.2022
1472-2013
6.6.2012
8.1.2014
010941672, 06.06.2012
Greenlux Finland Oy, Töölönkatu 8E, FI-00100
Helsinki, FI;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

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

237085
15.4.2014
14.8.2023
1478-2013
14.8.2013
8.1.2014
Chrobák František, ul. Severná 2811/47, 010 01
Žilina, SK;

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

237086
15.4.2014
16.8.2023
1486-2013
16.8.2013
8.1.2014
Bukvay Martin, Mgr., Rozkvet 2029/52-4, 017 01
Považská Bystrica, SK;

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

237087
15.4.2014
27.8.2023
1543-2013
27.8.2013
8.1.2014
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)

237088
15.4.2014
5.9.2023
1606-2013
5.9.2013
8.1.2014
Džurbalová Eva, Liesková 2408/2, 066 01 Humenné, SK;

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

237089
15.4.2014
5.9.2023
1607-2013
5.9.2013
8.1.2014
Jacob´s cakes, s.r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237090
15.4.2014
6.9.2023
1623-2013
6.9.2013
8.1.2014
TakUrčite s.r.o., Panenská 18, 811 03 Bratislava,
SK;
(740) CLC advokátska kancelária s. r. o., Bratislava, SK;

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

237091
15.4.2014
6.9.2023
1624-2013
6.9.2013
8.1.2014
TakUrčite s.r.o., Panenská 18, 811 03 Bratislava,
SK;
(740) CLC advokátska kancelária s. r. o., Bratislava, SK;

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

237092
15.4.2014
9.9.2023
1629-2013
9.9.2013
8.1.2014
MARKMONT, s.r.o., Štefánikova 3024, 085 01
Bardejov, SK;
(740) Breznen Martin, JUDr., Košice, SK;

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

237093
15.4.2014
12.9.2023
1673-2013
12.9.2013
8.1.2014
GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8,
064 01 Stará Ľubovňa, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

237094
15.4.2014
13.9.2023
1679-2013
13.9.2013
8.1.2014
ZAMESTNANIE a.s., Most pri Bratislave 203,
900 46 Most pri Bratislave, SK;
(740) Vyrva Vladislav, Mgr., Bratislava, SK;

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

237095
15.4.2014
19.9.2023
1720-2013
19.9.2013
8.1.2014
p.k.Solvent s.r.o., K Žižkovu 9, 190 00 Praha, CZ;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

237096
15.4.2014
23.9.2023
1744-2013
23.9.2013
8.1.2014
River Euro, s.r.o., Dlhá 95C, 010 09 Žilina, SK;

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

237097
15.4.2014
24.9.2023
1749-2013
24.9.2013
8.1.2014
Merkas, s.r.o., Kalinčiakova 2, 974 05 Banská Bystrica, SK;

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

237098
15.4.2014
25.9.2023
1766-2013
25.9.2013
8.1.2014
MEDICO UNO WORLDWIDE (CYPRUS) LTD,
Grigori Axfentiou 2, AKAMIA CENTER, 401,
6023 Larnaca, CY;
(740) Advokátska kancelária Dvorecký & Bohunický
s.r.o., Bratislava, SK;

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

237099
15.4.2014
26.9.2023
1775-2013
26.9.2013
8.1.2014
Kovács Jozef, MVDr., Družstevná 37, 945 01 Komárno, SK;

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

237100
15.4.2014
30.9.2023
1787-2013
30.9.2013
8.1.2014
Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b,
621 00 Brno, CZ;

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

237101
15.4.2014
30.9.2023
1788-2013
30.9.2013
8.1.2014
Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b,
621 00 Brno, CZ;

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

237102
15.4.2014
30.9.2023
1789-2013
30.9.2013
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(442) 8.1.2014
(732) Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b,
621 00 Brno, CZ;

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

237103
15.4.2014
4.10.2023
1843-2013
4.10.2013
8.1.2014
Machine Central Tobacco s.r.o., Magnezitárska 11,
040 13 Košice - Ťahanovce, SK;

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

237104
15.4.2014
7.10.2023
1850-2013
7.10.2013
8.1.2014
DataMolino s. r. o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

237105
15.4.2014
7.10.2023
1851-2013
7.10.2013
8.1.2014
DataMolino s. r. o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

237106
15.4.2014
7.10.2023
1865-2013
7.10.2013
8.1.2014
Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;

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

237107
15.4.2014
7.10.2023
1866-2013
7.10.2013
8.1.2014
Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;

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

237108
15.4.2014
16.10.2023
1912-2013
16.10.2013
8.1.2014
LUTO Automotive s.r.o., Strojárenská 1, 040 01
Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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237109
15.4.2014
16.10.2023
1913-2013
16.10.2013
8.1.2014
LUTO Automotive s.r.o., Strojárenská 1, 040 01
Košice, SK;

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

237110
15.4.2014
24.10.2023
1999-2013
24.10.2013
8.1.2014
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, SK;
(740) alianciaadvokátov ak, s.r.o., Bratislava, SK;

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

237111
15.4.2014
24.10.2023
2000-2013
24.10.2013
8.1.2014
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, SK;
(740) alianciaadvokátov ak, s.r.o., Bratislava, SK;

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

237112
15.4.2014
25.10.2023
2013-2013
25.10.2013
8.1.2014
ALDENTE s. r. o., Ulica 29. augusta 19, 811 09
Bratislava, SK;
(740) DEDÁK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;

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

237113
15.4.2014
25.10.2023
2014-2013
25.10.2013
8.1.2014
ALDENTE s. r. o., Ulica 29. augusta 19, 811 09
Bratislava, SK;
(740) DEDÁK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;

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

237114
15.4.2014
25.10.2023
2016-2013
25.10.2013
8.1.2014
MAC TV, s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Ďurček Peter, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2014 - SK (zapísané ochranné známky)
237115
15.4.2014
25.10.2023
2017-2013
25.10.2013
8.1.2014
INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 3-7, 851 01
Bratislava, SK;

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

237116
15.4.2014
4.11.2023
2062-2013
4.11.2013
8.1.2014
Finlandia Vodka Worldwide Ltd, Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

237117
15.4.2014
6.5.2023
5314-2013
6.5.2013
8.1.2014
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

237118
15.4.2014
6.5.2023
5315-2013
6.5.2013
8.1.2014
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

237119
15.4.2014
6.5.2023
5316-2013
6.5.2013
8.1.2014
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

237120
15.4.2014
6.5.2023
5317-2013
6.5.2013
8.1.2014
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

237121
15.4.2014
6.5.2023
5318-2013
6.5.2013
8.1.2014
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237122
15.4.2014
12.8.2023
5471-2013
12.8.2013
8.1.2014
HANT BA, a.s., Považské Podhradie 77, 017 04
Považská Bystrica, SK;

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

237123
15.4.2014
12.8.2023
5472-2013
12.8.2013
8.1.2014
HANT BA, a.s., Považské Podhradie 77, 017 04
Považská Bystrica, SK;

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

237124
15.4.2014
12.8.2023
5473-2013
12.8.2013
8.1.2014
HANT BA, a.s., Považské Podhradie 77, 017 04
Považská Bystrica, SK;

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

237125
15.4.2014
12.8.2023
5474-2013
12.8.2013
8.1.2014
HANT BA, a.s., Považské Podhradie 77, 017 04
Považská Bystrica, SK;

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

237126
15.4.2014
12.8.2023
5475-2013
12.8.2013
8.1.2014
HANT BA, a.s., Považské Podhradie 77, 017 04
Považská Bystrica, SK;

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

237127
15.4.2014
13.8.2023
5479-2013
13.8.2013
8.1.2014
HANT BA, a.s., Považské Podhradie 77, 017 04
Považská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

237128
15.4.2014
16.8.2023
5482-2013
16.8.2013
8.1.2014
PPG Deco Czech a.s., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

237129
15.4.2014
16.8.2023
5483-2013
16.8.2013
8.1.2014
PPG Deco Czech a.s., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

237130
15.4.2014
16.8.2023
5486-2013
16.8.2013
8.1.2014
Šebo Vladimír, JUDr., Černicová 13, 831 01 Bratislava, SK; Osvaldová Veronika, Ing., Ševčenkova 13, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

237131
15.4.2014
16.8.2023
5487-2013
16.8.2013
8.1.2014
Brian Lewis Agriculture Ltd., Park Chambers, 10
Hereford Rd., NP7 5PR Abergavanny, GB;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237133
15.4.2014
25.4.2017
5466-2007
25.4.2007
4.10.2007
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)

237134
15.4.2014
21.9.2017
6088-2007
21.9.2007
7.1.2008
CONSUMER FINANCE HOLDING, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

237136
15.4.2014
17.12.2017
763-2013
17.12.1997
8.1.2014
000705244, 17.12.1997
HILDING ANDERS SWITZERLAND AG, Biltnerstrasse 42, 8718 Schänis, CH;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

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

237137
15.4.2014
25.3.2012
331-2013
25.3.2002
8.1.2014
002633030, 25.03.2002
gpi green partners international GmbH & Co. KG,
Rockwoolstr. 14, 45966 Gladbeck, DE;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

216

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2014 - SK (zapísané ochranné známky)

Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky
(210)

(111)

(210)

(111)

61-2011
408-2011
1744-2012
83-2013

237140
237141
237132
237135

458-2013
1202-2013
1742-2013

237071
237138
237139

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

237071
15.4.2014
20.3.2023
458-2013
20.3.2013
3.6.2013
44
44 - Lekárske a terapeutické služby, najmä v oblasti kozmetiky, dermatológie, výživy, zdravého
životného štýlu, zdravého a diétneho stravovania;
lekárska starostlivosť o pokožku; liečebná starostlivosť o pokožku tváre a tela; liečebná tvárová
kozmetika; liečba celulitídy; odstraňovanie tuku;
nemocničné služby; sanatórium; súkromná klinika alebo sanatórium; fyzioterapia; estetická chirurgia; plastická chirurgia; služby chiropraktika;
alternatívna medicína; lekárske poradenské služby;
lekárske poradenstvo v oblasti kozmetiky, dermatológie, výživy, zdravého životného štýlu, zdravého a diétneho stavovania; navrhovanie programov zameraných na redukciu hmotnosti; kozmetické poradenské služby; kozmetická starostlivosť o ľudské telo; aplikovanie kozmetických
prípravkov na tvár a telo; kozmetické kúry; kozmetická stomatológia; bielenie zubov; depilácie;
kadernícky salón; salón krásy; vizážista - služby;
implantovanie vlasov; manikúra, pedikúra; masáže; parné kúpele; služby sauny; služby solária;
služby termálnych kúpeľov.

spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; podpora predaja pre tretie osoby; prieskum trhu; reklama; vydávanie a aktualizácia reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; zásielkové reklamné služby;
sprostredkovanie obchodu s tovarmi; rozširovanie vzoriek tovarov.
(540) Miss Diva
(732) KLARIA, spol. s r.o., Železničný rad 6, 946 03
Kolárovo, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

237135
15.4.2014
16.1.2023
83-2013
16.1.2013
3.5.2013
37
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); poskytovanie stavebných služieb patriacich do triedy 37;
služby vzťahujúce sa na výstavbu budov; murárstvo; murovanie; kladenie podláh; obkladov; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie;
klampiarstvo a inštalatérstvo.

(540)

(540)

(732) Farár Vladimír, akad. sochár, Kubániho 10, 811 04
Bratislava, SK;
(740) Varsányi Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

237132
15.4.2014
19.11.2022
1744-2012
19.11.2012
1.3.2013
35
35 - Administratívne spracovanie obchodných
objednávok; informácie v počítačových súboroch
(vyhľadávanie pre zákazníkov); obchodné alebo
podnikateľské informácie; prezentácia výrobkov
v komunikačných médiách pre maloobchod;
marketingové štúdie; obchodné informácie a rady

(591) červená, čierna
(732) Roman Podstavek - VIEW, Malinovského 24, 977 01
Brezno, SK;
(740) Némethová Monika, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

237138
15.4.2014
13.7.2023
1202-2013
13.7.2013
2.12.2013
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, 36, 39, 40, 41, 42, 43
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu;
nespracované umelé živice, nespracované plasty;
zmesi do hasiacich prístrojov; prípravky na kalenie a zváranie kovov; chemické látky na konzervovanie potravín; triesloviny; lepidlá a spojivá
pre priemysel; aktívne uhlie; chemické prípravky
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na výrobu farieb; živočíšne alebo rastlinné bielkoviny (suroviny); brzdové kvapaliny; číriace
prípravky; prípravky proti matneniu šošovky; fotocitlivé platne; destilovaná voda; filmy so svetlocitlivou vrstvou, neexponované; filmy so svetlotlačovou vrstvou, neexponované; filtračné materiály (chemické prípravky); filtračné materiály
(minerálne látky); filtračné materiály (rastlinné
látky); fotografické vývojky; fotografický papier;
fotografické emulzie; chemické prípravky na použitie vo fotografiách; ustaľovacie roztoky (fotografia); ustaľovače (fotografia); kvapaliny do hydraulických obvodov; chemické prípravky na vedecké účely; chemické prípravky na impregnáciu
kože; chemické impregnačné prípravky na textil;
lepidlá na priemyselné účely; chemické prípravky na údenie mäsa; chemické prípravky na nakladanie mäsa; protipožiarne prípravky; rozpúšťadlá na fermeže; rozpúšťadlá na laky; umelé sladidlá (chemické prípravky); sklársky tmel; planografický papier.
2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky
proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá;
surové prírodné živice; lístkové a práškové kovy
pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov;
politúry; ochranné protikorózne prípravky; protikorózne oleje; antikorózne mazivá; farbivá; ochranné prípravky na kovy; moridlá; kovové fólie pre
maliarov, dekoratérov, polygrafov a umelcov; riedidlá na farby; riedidlá na laky; sadze (farbivo);
šelak; nátery (farby); nátery zabraňujúce nánosom
a usadeninám.
3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov; namáčacie prípravky;
mydlá; antistatické prípravky na použitie v domácnosti; farby na vlasy; odfarbovače; čistiace
mlieko; toaletné prípravky; čistiace prípravky;
depilačné prípravky; dezodoranty (osobné alebo
pre zvieratá); prípravky na holenie; kamenec (adstringent po holení); čistiace prípravky na okná
automobilov; čistiace prípravky do ostrekovačov;
kolínske vody; kozmetické prípravky; kúpeľové
soli s výnimkou solí na liečebné účely; skrášľovacie masky; krémy na kožu; krémy na obuv; inhalačné prípravky (parfumy); voňavky; lak na
vlasy; spojivá (lepidlá) na kozmetické účely; leštiace prípravky; líčidlá; prípravky na odstraňovanie líčidiel; prípravky na kučeravenie vlasov;
vlasové vody; peroxid vodíka na kozmetické účely; šampóny; terpentín (odmasťovací prípravok);
toaletné prípravky; ústne vody nie na lekárske účely; voda po holení; prípravky na čistenie zubov.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie
prachu; palivá vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel a svietiace materiály; sviečky
a knôty na svietenie; palivové brikety; drevné uhlie; konzervačné prípravky na kožu (oleje a tuky); ochranné prípravky na kožu (oleje a tuky);
alkohol (palivo), mazacie oleje, mazacie tuky; palivové drevo; parafín; podpaľovače; uhlie.
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske účely, potraviny pre dojčatá; potravinové
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doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový
materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné
vosky; dezinfekčné prostriedky; dezinfekčné prípravky, diétne látky prispôsobené na lekárske
účely; sušené mlieko pre dojčatá; včelia materská
kašička (výživový doplnok); kaše (výživové); biopotraviny; náplasti; obväzový materiál; liečivé
byliny; bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé
cukríky; pastilky na farmaceutické účely; žuvačky na lekárske účely; chlieb pre diabetikov na lekárske účely; liečivé nápoje; sladové mliečne nápoje na lekárske účely; diétne nápoje na lekárske
účely; dietetické nápoje upravené na lekárske
účely; diétne potraviny na lekárske účely; dietetické potraviny upravené na lekárske účely; minerálne výživové doplnky; tabletky na chudnutie;
lekárske prípravky na odtučňovacie kúry; hygienické obrúsky; hygienické vložky; menštruačné
vložky; liečivé prípravky do kúpeľov; lekárničky;
minerálne vody na lekárske účely; soli do minerálnych kúpeľov; výrobky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely; jednorazové detské plienky z papiera alebo z buničiny.
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiály; prenosné kovové stavby; kovový
materiál na železničné trate; kovové káble a drôty
okrem elektrických; zámočnícke výrobky a drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry; bezpečnostné schránky; kovové výrobky, ktoré nie
sú zahrnuté v iných triedach; rudy; alobal (hliníková fólia); kovové sudy, kovové debny na náradie, kovové reťaze; drôty z obyčajných kovov;
drôty zo zliatin obyčajných kovov okrem poistkových; kovania na dvere; kovania na okná; drobný železiarsky tovar; klince; kľúče; kovové kľučky dverí; kovové dverové klopadlá; nákovy; kovanie na nábytok; kovové skrutky; kovové matice; kovové nity; spájky; kovové skoby (kramle);
kovové zámky s výnimkou elektrických; kovové
podložky; kovové rebríky; bazény (kovové konštrukcie); kovové skoby (horolezecký výstroj).
7 - Stroje a obrábacie stroje; motory a hnacie stroje okrem motorov do pozemných vozidiel; spojky a prevodovky okrem spojok a prevodoviek do
pozemných vozidiel; poľnohospodárske náradie
okrem náradia na ručný pohon; liahne; predajné
automaty; striekacie pištole; nástrojové brúsky;
mlynčeky pre domácnosť s výnimkou ručných;
ručné nástroje a náradie na iný než ručný pohon;
umývačky riadu; práčky bielizne; práčky na pranie a bielenie; práčky uvádzané do chodu vhodením mince; kosačky na trávniky (stroje); kosačky; elektrické ručné vŕtačky; mlynčeky na mäso
(stroje).
8 - Ručné nástroje a ručné náradie; nožiarske výrobky a príbory; bodné zbrane; britvy, žiletky;
ručné nástroje a náradie (na ručný pohon); brúsky (ručné náradie); holiace čepele; puzdrá na
holiace potreby; ručné frézy; ručné zdviháky; závitnice (ručné nástroje), hoblíky, britvy, elektrické aj neelektrické holiace strojčeky; hrable; vyťahovače klincov; zariadenia na ničenie rastlinných škodcov; pilníky; vreckové nožíky; kladivá
(ručné nástroje); kliešte, montážne kľúče (ručné
nástroje); vrtáky (ručné nástroje); otvárače na
konzervy s výnimkou elektrických; kosy; krájače
na zeleninu; motyčky; naberačky; nože; nožnice;
záhradnícke nožnice; pinzety; ručné pištole na
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vytláčanie tmelu; obojručné nože; nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie); sekery;
kosáky; sekáčiky na mäso (ručné nástroje); ručné
mlynčeky na mäso; zveráky; škrabky; skrutkovače; vidly; vrtáky; ručné vŕtačky; záhradné náradie
na ručný pohon; závitníky; strieborný príbor (nože, vidličky a lyžice); príbor z drahých kovov;
horolezecké čakany.
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; výstražné píšťalky;
poplašné zariadenia; požiarne signalizačné zariadenia; elektrické signalizačné zvončeky; zvukové
poplašné zariadenia; reproduktory; antény; automobilové výstražné trojuholníky; autorádiá; barometre; batérie; okuliare; puzdrá na okuliare; buzoly; bzučiaky; optické šošovky; ďalekohľady;
požiarne hlásiče; diapozitívy; premietacie prístroje; zvukové nahrávacie zariadenia; magnetické
disky; disky so zvukovými nahrávkami; optické
disky; elektrické drôty; elektrické dverové zvončeky; elektrické káble; elektrické spojky; svorky;
konektory; elektrické zariadenia na priťahovanie
a ničenie hmyzu; elektricky vyhrievané vlasové
natáčky; expozimetre; faxy; kinematografické kamery; exponované filmy; fotografické filtre; fotoaparáty; gramofónové platne; ďalekohľady; ističe, poistky; vrecková kalkulačka; kalkulačka;
batérie do svietidiel; fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); elektrické kozmetické prístroje; prenosné počítače,
počítač - zápisník (notebook); leštiace zariadenia
na leštenie fotografií; vodováhy; liehomery; magnetofóny; ochranné masky; mikrofóny; nosiče
údajov; počítačové programy; optické výrobky;
digitálne súradnicové zapisovače; tlačiarne k počítačom; počítače; periférne zariadenia počítačov; vypínače; audio- a videoprijímače; telefóny;
rádiá; spínače; trojnožky alebo statívy na fotoaparáty; statívy; teplomery s výnimkou lekárskych;
váhy; videotelefóny; elektrónky, zástrčky, zásuvky (elektrické kontakty); elektrické spojky; telefónny záznamník; zrkadlá (optika); zväčšovacie
prístroje.
10 - Chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje; umelé končatiny, umelé
oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; materiály na zašívanie rán; cumlíky na detské fľaše;
pomôcky na dojčenie; kondómy, prezervatívy;
masážne prístroje; elastické pančuchy; teplomery
na lekárske účely.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie,
výrobu pary, varenie, chladenie a sušenie, vetranie,
rozvod vody a sanitárne zariadenia; kotly; vodovodné zariadenia; vodovodné zariadenia, vodovody; príslušenstvo na reguláciu vodných alebo
plynových zariadení a na vodovodné alebo ply-

nové potrubia; zmiešavacie batérie na vodovodné
potrubia; baterky (svietidlá); bidety; bojlery, ohrievače vody; vykurovacie články; drezy; elektrické
kávovary; elektrické lampy; elektrické vyhrievané podušky s výnimkou podušiek na lekárske
účely; prikrývky elektrické vyhrievacie nie na lekárske účely; filtre na pitnú vodu; fontány; fritézy elektrické; grily (prístroje na pečenie); hriankovače; chladiace nádoby; chladničky; elektrické
strojčeky na výrobu jogurtov; sprchovacie kabíny; kachle; pece; sporáky; kohútiky; elektrické
kanvice; kotly; vane; kúpeľňové armatúry; kuchynské odsávače; elektrické lampy; mraziace
zariadenia, mrazničky; zariadenia na teplovodné
kúrenie; ohrievače vody; ohrievače; osvetľovacie
prístroje a zariadenia; rúry na pečenie; pisoáre;
reťaze farebných žiaroviek; saunovacie zariadenia; záchodové sedadlá; splachovače; sprchovacie kúty; sprchy; tienidlá na lampy; stropné svetlá; lustre; sušičky bielizne; toalety; umývadlá;
elektrické svetlá na vianočné stromčeky; ventilátory; elektrické osvetľovacie výbojky; zapaľovače; žiarivky; žiarovky; prostriedky na odstraňovanie zápachu s výnimkou prostriedkov na osobnú potrebu.
12 - Vozidlá; pozemné, vzdušné alebo vodné dopravné prostriedky; pneumatiky; bezpečnostné
sedačky pre deti do automobilov; detské kočíky;
trojkolky; duše; záplaty na opravy duší; dvojkolesové vozíky; galusky na bicykle; bicykle; autopoťahy; poťahy na volanty vozidiel; poťahy na
sedadlá vozidiel; snehové reťaze; sane; sedadlové
poťahy do automobilov; nákupné vozíky; nosiče
batožiny; bicyklové pumpy; vzduchové pumpy
(výbava automobilov).
13 - Strelné zbrane; strelivo a strely; výbušniny;
ohňostroje; petardy (zábavná pyrotechnika); ohňostroje; bengálske ohne; pyrotechnické výrobky; rozbušky.
14 - Drahé kovy, ich zliatiny a výrobky z týchto
materiálov alebo nimi pokovované, ktoré nie sú
zahrnuté v iných triedach; šperky, drahokamy;
hodinárske výrobky a chronometre; brošne (šperky); budíky; výrobky pokovované drahými kovmi (dublé); hodinky; klenoty; medailóny; náhrdelníky; náramky; náušnice, šperkovnice; strieborný a zlatý tovar s výnimkou nožov a príborov.
15 - Hudobné nástroje.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie;
papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na
kancelárske účely alebo pre domácnosť; potreby
pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; plastové
obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské typy; štočky; tlačoviny; albumy; atlasy;
knihy; noviny; baliaci papier; pásky do písacích
strojov, blahoprajné pohľadnice; útržkové bloky;
poznámkové zošity; brožúry; viskózové fólie na
balenie; fólie z regenerovanej celulózy na balenie; periodiká; tuš; kancelárske dierkovače; spisové obaly; listový papier; etikety s výnimkou
textilných; fotografie; glóbusy; reprodukcie; grafiky; gumy na gumovanie; modelovacia hmota;
navlhčovacie hubky (kancelárske pomôcky); atrament; kalendáre; kancelárske potreby s výnim-
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kou nábytku; kancelárske spinky; papierové vreckovky; ceruzky; lepiace pásky na kancelárske
účely alebo pre domácnosť; lepidlá na kancelárske účely a pre domácnosť; maliarske plátna; maliarske stojany; maliarske štetce; mapy; nože na
papier; obálky; obaly (papiernický tovar); orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické); toaletný papier; papierové obrúsky; papierové obrusy; pastelky; plagáty; nákresy; pohľadnice; poštové známky; písacie potreby (súpravy na písanie); perá (kancelárske potreby); rysovacie pravítka; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); písacie stroje; vrecká z papiera alebo z plastických materiálov; papierové
utierky; rysovacie potreby; zošitky; zošívačky
(kancelárske pomôcky); skicáre; školské potreby;
štetce; baliace plastové fólie; papierové alebo
plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie
potravín; papierové alebo plastové vrecká a tašky
na balenie; viskózové fólie na balenie.
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; plastové polotovary; tesniace,
výplňové a izolačné materiály; nekovové ohybné
rúry a hadice; plastové fólie, nie na balenie; nekovové hadice; lepiace pásky s výnimkou pások
na kancelárske účely a pre domácnosť; gumové
alebo vulkanfíbrové tesniace krúžky; materiály
zabraňujúce sálaniu tepla, tesniace tmely, tmely,
gumové alebo plastové tesniace alebo výplňové
hmoty; výplňové hmoty z gumy alebo plastov.
18 - Koža, koženka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; kožušiny, surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky; vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky; aktovky; batohy; cestovné tašky; cestovné kufre; dáždniky; diplomatické kufríky; vychádzkové palice; chlebníky;
kabelky; kožušiny; kufríky; nákupné tašky; náprsné tašky; cestovné obaly na odevy; vulkanfíbrové škatule a obaly; obojky pre zvieratá, peňaženky, plecniaky, kožené remienky, slnečníky,
kožené šnúry, tašky na kolieskach, kožené vôdzky; kufrík na toaletné potreby; horolezecké palice.
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; nekovové pomníky; dlaždice s výnimkou kovových; drevené
obloženia; spracované drevo; dvere s výnimkou
kovových; sošky z kameňa, betónu a mramoru;
geotextílie; lišty s výnimkou kovových; dosky;
dosky, latky; náterové hmoty; obkladačky, obklady stien a priečok s výnimkou kovových, parkety, dosky, latky, preglejka, sadra; bazény (nekovové konštrukcie).
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky
(ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach) z dreva,
korku, trstiny, prútia, kosti, rohoviny, slonoviny,
veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru,
perlete, sepiolitu a náhradiek týchto materiálov
alebo z plastov; nekovové koše; kreslá; lavičky;
rozkladacie ležadlá; matrace; pletené predmety
zo slamy; slamníky; pohovky; police; vankúše;
postele; bielizníky; prútený alebo košikársky tovar; ratan; rúčky a rukoväte na náradie s výnimkou kovových; pletená slama; stoly; umelecké
stolárske výrobky, tyče k rastlinám alebo k stro-
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mom, tyče na záclony, tyče s výnimkou kovových,
tyče, žrde, nekovové podnosy, drevené alebo
plastové rebríky, stoličky; okenné interiérové rolety (nábytkové vybavenie).
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; kanvy; cukorničky;
čajníky; čajové súpravy; dávkovače mydla; dávkovače papierových uterákov; dávkovače toaletného papiera; demižóny; klietky pre zvieratá chované v domácnosti; drôtenky; džbány; figuríny
(sošky) z porcelánu, keramiky, kameniny alebo
zo skla; kuchynské formy na pečenie; formy na
prípravu jedál; formy na zákusky a koláče; grily;
rošty (potreby na opekanie); handry na čistenie;
misy; špongie na umývanie; hrnce, hrebene; chladiace fľaše; schránky na chlieb; nádoba na chlieb;
kefy; zubné kefky; kávové súpravy; vedrá; kvetináče; nádoby na odpadky, koše na smeti; kuchynský riad; lisy na ovocie pre domácnosť s výnimkou elektrických; ručné mixéry; ručné mlynčeky; mopy; naberačky; nádoby na smeti; lieviky; dentálna niť; nočníky; obaly na mydlo; otvárače na fľaše; panvice; varechy; hrnčeky; špáradlá; pasce na hmyz; pasce na potkany; pasce na
myši; koreničky; podnosy; porcelán; neelektrické
kuchynské potreby; toaletné pomôcky; sušiaky
na bielizeň; žehliace dosky; pudrenky; rukavice
pre domácnosť; jedálenské súpravy; čajové súpravy (stolový riad); kávové súpravy (stolový
riad); likérové súpravy; soľničky; lopatka a zmetáčik na omrvinky; stojany na vajíčka; strúhadlá
pre domácnosť; svietniky; šálky; vedrá; kade,
putne; šľahače s výnimkou elektrických; domáce
mlynčeky s výnimkou elektrických; papierové tašky; papierové taniere; taniere; plastové nádoby;
koše na použitie v domácnosti; košíky na chlieb,
na použitie v domácnosti; tepelnoizolačné nádoby (termosky); tlakové hrnce s výnimkou elektrických; handry na čistenie; výrobky z krištáľového skla; porcelánový alebo hlinený riad; bytové akváriá; toaletné kufríky s toaletnými potrebami; puzdrá s toaletnými potrebami; kuchynské
dosky na krájanie.
22 - Laná, špagáty, siete, stany, zakrývacie plachty, lodné plachty, vrecia a vaky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; materiál na čalúnenie
a vypchávanie okrem gumy a plastov; vláknité
textilné suroviny; povrazy; kúdeľ; vypchávkové
materiály s výnimkou gumových a plastových;
lyko; motúzy; papierové motúzy, nekovové pásky na zväzovanie; špagáty na balenie; motúzy na
balenie; plachty, textilné baliace vrecká; vrecká
na prepravu a uchovávanie tovarov; siete, stany.
23 - Nite a priadze na textilné účely.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľná bielizeň; obrusy; bavlnené textílie; cestovné deky; textilné vreckovky; vlnené látky; posteľné pokrývky a prikrývky; lôžkoviny; menčester; povlaky na matrace; moskytiéry; nábytkové poťahy; záclony; textilné podšívky; stolová bielizeň; plachty; obliečky; štóly; utierky na riad; textilné uteráky; spacie
vaky; tkaniny; pleteniny (látky); záclony.
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25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
26 - Čipky a výšivky, stužky a šnúrky; gombíky,
háčiky a očká, špendlíky a ihly; umelé kvety; galantérny tovar s výnimkou nití a priadzí; gumy do
bielizne; štopkacie hríbiky; pletacie ihlice; háčiky na vyšívanie a háčkovanie; stužky; schránky
na šijacie potreby; ozdobné ihlice; ozdoby do
vlasov; ozdoby na klobúky s výnimkou ozdôb
z drahých kovov; nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky (galantéria); parochne; vlasové stuhy;
pletené šnúry; šnúrky na opásanie; pásky (galantéria); elastické pásky; zipsy; natáčky na vlasy.
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné
podlahové krytiny; tapety okrem textilných; podlahové krytiny, predložky, umelé trávniky.
28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na
vianočný stromček; modely automobilov; biliardové stoly; boby; topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami; zariadenie na bowling;
boxerské rukavice; korčule; činky; stolové hry;
športové náradie; divadelné masky; vybavenie na
golf; gymnastické zariadenia; rybárske náradie;
hokejky; bazény (na hranie), chrániče na píšťaly
(športový tovar); nákolenníky (športový tovar),
sánky (športový tovar); stúpacie železá (horolezecký výstroj); horolezecké opasky; horolezecký
výstroj, ktorý nie je zahrnutý v iných triedach;
hojdačky; šachové hry; guľky na hranie; líry s kockami; kolky (líra); prístroje na hry; vreckové hry
s LCD; rapkáče; hrkálky; stacionárne bicykle na
cvičenie; kolieskové korčule; kolobežky; náradie
na lukostreľbu; lyže; surfovacie dosky; surfovacie lyže; vodné lyže; lopty na hranie; rybárske
náčinie; návnady na lovenie alebo chytanie rýb;
voňavé návnady pre poľovníkov a rybárov; umelé rybárske návnady; ozdoby na vianočné stromčeky (s výnimkou osvetľovacích telies a cukroviniek); golfové palice; lyžiarske palice; plutvy
na plávanie; puky; bejzbalové rukavice; boxerské
rukavice; golfové rukavice; hracie rukavice; lyžiarske rukavice; šermiarske rukavice; siete (športové potreby); skejtbordy; spoločenské hry; stojany na vianočné stromčeky; umelé vianočné
stromčeky; šachovnice; lyžiarske viazanie; petardy (zábavná pyrotechnika); petardy; hracie karty.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, husté zaváraniny, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky;
jedlé oleje a tuky; mäsové výťažky; džemy; marmeláda; zavárané sladené ovocie; konzervované
ovocie; zavárané presladené ovocie; paradajkový
pretlak; ovocné pretlaky; bujóny; záhradné konzervované bylinky (chuťové prísady); konzervovaná cibuľa; konzervovaná šošovica; datle; konzervovaná fazuľa; konzervovaný hrach; sušené
hrozienka, huspenina; pečienka; jedlé oleje; jedlé
tuky; jedlý olivový olej; ľanové oleje na kuchárske účely; kukuričný olej; konzumný kostný olej;
kokosový olej; jogurt; kandizované ovocie; klobásy, salámy, párky; mäsové konzervy; konzervy
s rybami; konzervovaná zelenina; kôrovce (s výnimkou živých); krevety nie živé; kyslá kapusta;
langusty s výnimkou živých; konzervované hľuzovky; losos; spracované mandle; margarín; marmeláda; maslo; mäso; mäsové výťažky; mäkkýše
(nie živé); mliečne nápoje (s vysokým obsahom

mlieka); mliečne koktaily; mliečne čokoládové
nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne výrobky; mlieko; syry; tukové nátierky na chlieb; tavené syrové výrobky; syrové korbáčiky; nasolené
potraviny; konzervované olivy; lieskové oriešky;
spracované arašidy; spracované škrupinové ovocie; ovocné rôsoly; pečeňová paštéta; raky s výnimkou živých; paradajkový pretlak; ryby; ovocné šaláty; zeleninové šaláty; sardinky; haringy;
slanina; smotana; sušené vajcia; šľahačka; šunka;
údeniny; vajcia, konzervované šampiňóny; konzervované huby; sušené huby; jedlá želatína;
mrazená zelenina.
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža;
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor,
med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva;
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad; bonbóny; cukríky; cukrovinky; čokoláda; čokoládové nápoje; torty; droždie; horčica; pečivo (rožky); jemné pečivo; krekery (slané pečivo); pečivo s mäsovou náplňou;
chlieb; chuťové prísady; kakaové nápoje; kandis
ako potrava; ovsená kaša (mliečna); kávovinové
náhradky; kávové nápoje; keksy; koreniny; krúpy
na ľudskú spotrebu; krupica; kuchynská soľ;
mletá kukurica; pražená kukurica; prášok do pečiva; lístkové cesto; majonéza; pirôžky s mäsom;
koláče s plnkou; pirohy ako mrazené polotovary;
perníky; melasa; müsli; muškátové orechy; nové
korenie, sójová omáčka; omáčky na cestoviny;
paradajková omáčka; oblátky; vločky; paprika
(korenie); čierne korenie; pizza; pizza v prášku;
bábovka v prášku; torty v prášku; škrob (potrava); pralinky; príchute do potravín s výnimkou
esencií a éterických olejov; puding; ryža; ságo;
sendviče; škorica; sucháre; sušienky; šafran (korenie); cestá; cestoviny; vanilín; vanilka; zákusky; koláče; dresingy na šaláty; šalátové zálievky; zázvor; zmrzliny; žemle; žuvačky; kečup; parené buchty; halušky; knedle; palacinky; zemiakové placky; lokše; nápoje na báze čajov.
31 - Obilniny a poľnohospodárske, záhradnícke
a lesné produkty, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina;
semená; rastliny a kvety; potrava pre zvieratá;
slad; arašidy; čerstvé zemiaky; čerstvé záhradné
bylinky; čerstvá cibuľa; citrusové ovocie; čakanka; čerstvá fazuľa; čerstvý hlávkový šalát; čerstvé huby; čerstvý hrach; čerstvé hrozno; chované zvieratá; krmivo pre zvieratá; nápoje pre zvieratá; prípravky na výkrm zvierat; úžitkové domáce zvieratá; kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat; chovateľské a pestovateľské produkty zaradené v tejto triede; čerstvé plody; čerstvé gaštany; prírodné kvety; sušené kvety na
ozdobu; uhorky; škrupinové ovocie; čerstvý pór;
živé ryby; semená rastlín; sezam; tekvica; vianočné stromčeky.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; nealkoholické nápoje; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; zeleninové džúsy (nápoje); nealkoholické výťažky z ovocia; prášky na prípravu
šumivých nápojov; príchute na výrobu nápojov;
sirupy na prípravu nápojov; prípravky na výrobu
sýtenej vody; prípravky na výrobu likérov; sódo-
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vá voda (sódovka); minerálne vody (nápoje); sýtené vody; sirupy; sladové nápoje; stolové vody;
srvátkové nápoje.
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva); alkoholové extrakty (tinktúry); liehové esencie; aperitívy;
brandy; destilované nápoje; likéry; digestíva (liehoviny a likéry); džin; mušty (alkoholické) koktaily; liehoviny; medovina; rum; saké; víno; vodka; whisky.
34 - Tabak; fajčiarske potreby; zápalky; cigaretové filtre; cigaretové papieriky, cigaretové špičky; cigarety; čističe na fajky; cigary; dózy na tabak; fajky; zásobníky s plynom do zapaľovačov;
popolníky pre fajčiarov; šnupavý tabak; tabatierky; tabatierky na cigarety, tabatierky na cigary;
zapaľovače pre fajčiarov, zápalky.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce; reklama; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketingové štúdie; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo
ekonomické poradenstvo; obchodný manažment
a podnikové poradenstvo; personálne poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; odborné
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné poradenstvo týkajúce sa franšízy; psychologické testovanie na účely výberu zamestnancov.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; realitné služby; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; finančné služby týkajúce sa franšízy.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest; prenájom miesta na parkovanie.
40 - Konzervovanie potravín a nápojov.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; praktický výcvik (ukážky); školenia; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); školenie; 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; štúdie technických projektov, projektová činnosť.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie;
kaviarne; bufety (rýchle občerstvenie).
(540)

(591) červená
(732) Maru Schweiz GmbH, Kantonsstrasse 149, 8807
Freienbach, CH;
(740) SKLEGAL s.r.o., Bratislava, SK;

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

237139
16.4.2014
23.9.2023
1742-2013
23.9.2013
8.1.2014
35, 41, 42
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti s výnimkou v oblasti satelitných navigačných systémov; poradenstvo v obchodnej činnosti s výnimkou v oblasti satelitných navigačných systémov;
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obchodné informácie s výnimkou v oblasti satelitných navigačných systémov; poskytovanie obchodných informácií s výnimkou v oblasti satelitných navigačných systémov; odborné obchodné poradenstvo s výnimkou v oblasti satelitných
navigačných systémov; analýzy nákladov s výnimkou v oblasti satelitných navigačných systémov; poradenské služby v oblasti obchodného
riadenia alebo podnikateľského riadenia s výnimkou v oblasti satelitných navigačných systémov;
účtovníctvo s výnimkou v oblasti satelitných navigačných systémov; príprava a vyhotovenie daňových priznaní s výnimkou v oblasti satelitných
navigačných systémov; príprava miezd a výplatných listín s výnimkou v oblasti satelitných navigačných systémov.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov s výnimkou v oblasti satelitných navigačných systémov;
organizovanie a vedenie sympózií s výnimkou
v oblasti satelitných navigačných systémov; organizovanie a vedenie konferencií s výnimkou
v oblasti satelitných navigačných systémov; organizovanie a vedenie kongresov s výnimkou
v oblasti satelitných navigačných systémov.
42 - Poradenstvo v oblasti počítačových programov s výnimkou v oblasti satelitných navigačných systémov; poradenstvo v oblasti informačných technológií s výnimkou v oblasti satelitných
navigačných systémov; návrh počítačových systémov s výnimkou v oblasti satelitných navigačných systémov.
(540)

(732) Galileo Consulting Group s.r.o., Bajkalská 22,
821 09 Bratislava, SK;
(740) Sakál Marek, Mgr., Bratislava, SK;

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

237140
22.4.2014
17.1.2021
61-2011
17.1.2011
5.4.2011
35
35 - Reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce.

(540)

(591) hnedočervená, čierna
(732) Trenkwalder, a. s., Námestie 1. mája 18, 811 06
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
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237141
5.5.2014
8.3.2021
408-2011
8.3.2011
3.2.2012
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 40, 41, 44, 45
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo a na
použitie v domácnosti; pôdne hnojivá; chemické
látky na konzervovanie potravín; lepidlá a spojivá používané v priemysle; rašelina, rašelina a substrát na pestovanie kvetín, drevín a zeleniny.
2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky
proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá;
kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; potravinárske farbivá.
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky,
éterické oleje, kozmetické prípravky, toaletné prípravky, dezodoranty na osobnú potrebu; sanitárne prípravky; šampóny, kúpeľové peny, vlasové
vodičky; farby na vlasy, prípravky na čistenie
zubov na ošetrenie ústnej dutiny.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohlcovanie prachu, zmáčadlá a spojivá; tuhé palivá; sviečky, knôty.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; čaje s liečivými účinkami, vitamínové a minerálne prípravky,
náplasti, obväzový materiál; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie hmyzu a iných škodcov;
fungicídy, herbicídy, sanitárne prípravky na liečebné účely a osobnú hygienu; dezodoranty s výnimkou dezodorantov na osobnú potrebu.
6 - Stavebný materiál z kovu; kovové ploty, dvere, kľučky, okná, brány, balkóny, žalúzie; kovové
lišty, kovový stavbársky materiál, káble a drôty
s výnimkou elektrických, z obyčajných kovov;
železiarsky tovar; drobný železiarsky tovar; bezpečnostné schránky; kovové schránky, kovové
tabuľky na poznávacie značky, iné výrobky z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
7 - Ručne ovládané prenosné elektrické nástroje
a náradie s výnimkou záhradných nástrojov a náradia; pumpy patriace do tejto triedy, elektrické
a elektromechanické prístroje pre domácnosť a nástroje poháňané elektrickými motormi, umývačky
riadu, práčky, sušičky, vysávače, elektrické prístroje na sekanie, mletie, lisovanie, krájanie, strihanie.
8 - Ručné nástroje a ručné náradia, nožiarsky tovar a príbory, britvy, žiletky, holiace strojčeky,
štípacie kliešte ako ručné nástroje, ručné kovové
nástroje a na manikúru a pedikúru, nožnice, ručné nástroje pre umelcov.
9 - Optické, meracie, vážiace, signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie prístroje, prístroje
na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo
obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové
disky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia

na spracovanie údajov a počítače; zariadenia na
zábavu uspôsobené na použitie s televíznym prijímačom; tlačiarne, kopírovacie stroje, skenery,
fotoaparáty, kamery, hasiace prístroje; elektrické
spájkovačky, žehličky, leštiče parkiet.
10 - Ortopedické pomôcky, gumené hygienické
pomôcky, vystužené obväzy a bandáže, tlakomery, teplomery.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie;
parné kotly; zariadenia a prístroje na varenie, pečenie, chladenie a sušenie; vetracie, vodárenské
a sanitárne zariadenia; klimatizačné zariadenia;
elektrické a neelektrické zariadenia na vyhrievanie postelí, termofory, ohrievacie rošty; elektrické ohrievacie podušky a prikrývky s výnimkou
podušiek a prikrývok na lekárske účely; elektrické svetlá na vianočné stromčeky.
13 - Pyrotechnika.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov alebo výrobky pokovované drahými
kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; šperky, drahokamy; hodinárske výrobky a iné chronometre; šperky a bižutéria; nádoby z drahých
kovov alebo potiahnutých drahými kovmi patriace do tejto triedy.
15 - Hudobné nástroje a prístroje.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky, fotografie,
papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na
papier a na použitie v domácnosti; potreby pre
umelcov patriace do triedy 16; písacie stroje
a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; školské
potreby okrem prístrojov, plastikové fólie, obaly,
vrecúška a tašky ako obalové materiály alebo na
uloženie tovaru; hracie karty; papierové žalúzie
a tienidlá, papierové vrecká do vysávačov, papierové tapety, papierové obrúsky, obrusy, utierky,
toaletný papier.
17 - Baliace, tesniace a izolačné materiály; ohybné rúry a hadice s výnimkou kovových; čalúnnické materiály a materiály na vypchávanie z gumy
alebo plastov; kaučuk, guma, gutaperča, azbest
a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; kufre a cestovné
tašky; kabelky, nákupné tašky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky.
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové rúry pre stavebníctvo; nekovové strešné krytiny,
nekovové ploty, nekovové dvere, okná, brány,
balkóny, nekovové žalúzie, drevo ako polotovar,
trámy, fošne a dosky; dyhy; stavebné sklo, dlaždice a kachličky; parkety.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; kovový
a záhradný nábytok; matrace, podušky, paplóny;
vešiaky a nekovové vešiačiky a háčiky, výrobky
z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí,
slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, panciera korytnačky, jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a výrobky z plastov,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tabuľky na
poznávacie značky s výnimkou kovových; poštové schránky s výnimkou murovaných a kovových.
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21 - Domáce a kuchynské drobné ručné nástroje
a náradia nezahrnuté v iných triedach, nádoby
používané v domácnosti patriace do tejto triedy;
hrebene, špongie a handry; stojany na riad a nádoby, kefy, štetky a štetce okrem maliarskych;
materiály na výrobu kief; prostriedky a pomôcky
na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; výrobky zo
skla, porcelán a kameninové výrobky, ktoré nie
sú zahrnuté v iných triedach; dentálne nite, zubné
kefky, toaletné pomôcky.
22 - Povrazy, motúzy, siete, stany, markízy, baldachýny, nepremokavé plachty, celtovina, vrecia
a vaky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
materiál na čalúnenie a vypchávanie okrem gumy
a plastov; surové textilné vlákna; markízy, motúzy a povrázky z prírodných alebo umelých textilných vlákien, papiera alebo plastov.
23 - Nite a priadze na textilné účely.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky, posteľná bielizeň, textilné obrusy a obrúsky; uteráky
a utierky, kusový textil na používanie v domácnosti, textilné tapety.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy, ponožky
a pančuchy.
26 - Čipky a výšivky, stuhy, stužky a pleteniny;
gombíky, háčiky a očká, zipsy, špendlíky a ihly;
umelé kvety a rastliny.
27 - Koberce, predložky, rohože, rohožky, linoleum a iné podlahové krytiny; tapety okrem textilných.
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na
vianočný stromček; rybárske náčinie; výbava na
rôzne druhy športov a hier.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády,
ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky, mliečne nápoje; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, obilniny určené
na ľudskú spotrebu, chlieb, pekárske a cukrárske
výrobky, cukrovinky, zmrzliny; med, melasový
sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica;
kečup, ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; zmesi korenín a byliniek, kávové, kakaové
a čokoládové nápoje.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné
produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; čerstvé ovocie a zelenina; semená, živé
rastliny a kvety; potrava pre zvieratá, slad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Tabak; cigarety, cigary, potreby pre fajčiarov; zápalky; zapaľovače.
40 - Vyvolávanie fotografických filmov; služby
fotoateliérov.
41 - Organizovanie výcviku, kurzov a školení;
prevádzkovanie kinosál.
44 - Služby kozmetických a kaderníckych salónov.
45 - Právne služby.

223

(540)

(591) čierna, modrá, červená
(732) ARCOL group, a.s., Panónska cesta 16, 851 04
Bratislava, SK;
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Obnovené ochranné známky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

470
586
876
882
884
1176
1706
1771
1799
2076
2143
2727
3078
3089
3090
3097
3104
3107
3324
3807
4320
29899
30576
31194
31207
31292
32621
47779
47855
47877
48106
48361
53545
53573
53718
53908
1076-93
1485-93
2144-93
2145-93
2176-93
2177-93
2359-93
163-94
164-94
233-94
261-94
362-94
395-94
490-94
491-94
492-94
494-94
495-94
496-94
497-94
509-94
516-94
570-94
595-94
603-94
617-94
645-94
666-94

102209
95491
100175
100187
100162
151416
108051
103024
100216
151531
100246
100805
152678
152309
152680
152682
152336
152338
91226
151736
99999
155690
155735
155766
155890
155995
156162
162163
162085
162209
162551
163017
165990
165909
165775
166020
178840
178607
175283
175284
181955
181956
178522
183603
183604
183605
179953
178210
177317
177523
177524
177521
177525
177522
177526
177527
177004
179767
179729
180629
180861
180864
180328
179432

677-94
689-94
690-94
696-94
715-94
783-94
786-94
797-94
802-94
823-94
913-94
933-94
979-94
980-94
988-94
1024-94
1036-94
1042-94
1043-94
1164-94
1285-94
1286-94
1295-94
1303-94
1323-94
1530-94
1566-94
1638-94
1728-94
1955-94
2068-94
2072-94
2194-94
2590-94
2779-94
2807-94
2904-94
1081-2003
1570-2003
1906-2003
2019-2003
2387-2003
2475-2003
2570-2003
2571-2003
2614-2003
2615-2003
2774-2003
2859-2003
2860-2003
2875-2003
2934-2003
3087-2003
3158-2003
3171-2003
3229-2003
3291-2003
3294-2003
3336-2003
3423-2003
3464-2003
3489-2003
3569-2003
3575-2003

187648
180631
194629
180433
184051
179478
179481
179527
179549
178049
178337
178327
180112
180827
180117
178929
183608
179738
179739
181978
180230
180231
180234
179307
184101
204215
179412
179565
180660
179775
177747
177750
180478
180099
176967
184106
185305
206333
204232
208207
207650
208065
208354
209674
209675
208254
208255
209123
208670
208671
208679
208086
208837
208878
213701
209147
208920
208923
208427
209062
208946
205967
209528
209533

3584-2003
3617-2003
3710-2003
3753-2003
3769-2003
3783-2003
142-2004
173-2004
175-2004
176-2004
180-2004
182-2004
188-2004
194-2004
196-2004
197-2004
198-2004
199-2004
200-2004
201-2004
202-2004
203-2004
234-2004
260-2004
275-2004
276-2004
278-2004
286-2004
337-2004
379-2004
392-2004
409-2004
421-2004
463-2004
465-2004
466-2004
481-2004
525-2004
532-2004
581-2004
596-2004
608-2004
647-2004
651-2004
668-2004
669-2004
698-2004
706-2004
707-2004
734-2004
741-2004
743-2004
771-2004
796-2004
797-2004
798-2004
799-2004
839-2004
847-2004
863-2004
865-2004
905-2004
911-2004
912-2004

209181
209198
209085
214446
209883
209094
209894
209419
208451
209420
212240
210098
209424
206455
210956
210957
210958
210959
210960
210961
210962
210963
209579
210101
210290
210291
210113
210712
210300
212751
211636
209732
209739
209600
212248
212249
212789
209931
209936
210970
210308
210142
209624
209448
209949
209457
209627
209957
209958
209463
210973
211181
220632
209976
209977
209978
209979
210325
210745
206737
209760
213524
210750
210751

913-2004A
917-2004
921-2004
948-2004
949-2004
970-2004
971-2004
972-2004
1006-2004
1037-2004
1046-2004
1047-2004
1048-2004
1049-2004
1059-2004
1081-2004
1114-2004
1126-2004
1161-2004
1162-2004
1173-2004
1190-2004
1191-2004
1229-2004
1245-2004
1268-2004
1273-2004
1275-2004
1276-2004
1286-2004
1287-2004
1288-2004
1289-2004
1290-2004
1306-2004
1307-2004
1314-2004
1315-2004
1350-2004
1358-2004
1385-2004
1402-2004
1541-2004
1597-2004
1598-2004
1599-2004
1608-2004
1609-2004
1663-2004
1682-2004
1683-2004
1747-2004
1748-2004
1750-2004
1755-2004
1756-2004
1813-2004
1871-2004
1872-2004
1878-2004

210917
210752
209775
209784
209785
210978
210979
210980
213525
209801
210178
210179
209802
209803
211644
211183
210017
210022
215114
210187
209821
209825
209826
210351
210353
211192
210789
210032
210197
207018
207019
210988
210202
210203
210358
207353
210210
210211
211200
210219
210371
207358
211211
210831
210832
210833
211665
211666
210413
210834
210616
212516
212517
207696
210621
210622
210255
211219
211220
211460
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(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

1893-2004
1894-2004
1897-2004
1900-2004
1923-2004
1989-2004
1990-2004
1991-2004
2042-2004
2155-2004
2156-2004

210861
210862
211016
211229
211698
210445
210446
210447
210674
211047
211048

2157-2004
2162-2004
2163-2004
2164-2004
2188-2004
2189-2004
2190-2004
2191-2004
2295-2004
2380-2004
2480-2004

211049
211052
211053
211054
212803
212804
212805
212806
210523
211106
215700

2526-2004
2807-2004
2810-2004
2811-2004
2828-2004
2839-2004
2919-2004
3038-2004
3117-2004
3155-2004
3221-2004

208186
211525
211527
211528
211539
211546
211944
213537
208991
211971
212820

3303-2004
3648-2004
3651-2004
5113-2004
5114-2004
5182-2004
5183-2004
200-2006
2357-2006
46-2009

212196
209300
209657
211802
211803
211809
211810
214980
219142
226330

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

91226
29.10.1934
29.10.2014
29.10.2024
3324
29.10.1934
3, 5
Lekárnické, kozmetické a dietetické prípravky.

(540) Diluran
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Dolní Měcholupy, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

95491
21.3.1924
21.3.2014
21.3.2024
586
21.3.1924
5
Chemické a lekárnické výrobky.

(540) Syntophyllin
(732) Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

99999
25.11.1943
25.11.2013
25.11.2023
4320
25.11.1943
5
Liečivo.

(540) Isochol
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Dolní Měcholupy, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)

100162
7.4.1944
7.4.2014
7.4.2024
884

(220) 7.4.1944
7 (511) 5
(510) Farmaceutické prípravky.
(540) Flavobion
(732) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, DE;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

100175
20.4.1944
20.4.2014
20.4.2024
876
20.4.1944
5
Liečivo.

(540) Diacordin
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Dolní Měcholupy, CZ;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

100187
16.4.1934
16.4.2014
16.4.2024
882
16.4.1934
1, 3, 5
Chemické, farmaceutické, kozmetické a dietetické prípravky.

(540) Tervalon
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Dolní Měcholupy, CZ;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

100216
30.6.1944
30.6.2014
30.6.2024
1799
30.6.1944
5
Lekárnické prípravky.

(540) Eronta
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Dolní Měcholupy, CZ;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

100246
28.7.1944
28.7.2014
28.7.2024
2143
28.7.1944
5
5 - Lekárnické prípravky.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

(540) Mykoseptin
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Dolní Měcholupy, CZ;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

100805
31.12.1924
31.12.2014
31.12.2024
2727
31.12.1924
1, 2, 3, 4, 13, 16, 29, 34
Zápalky, zápalný tovar všetkých druhov, tuky,
čistiace prostriedky, leštidlá, krémy na obuv,
chemické výrobky, najmä natieradlá, farby, atramenty, tuše, mydlá, tovar kozmetický a voňavkársky, technické oleje a tuky, mazadlá všetkých
druhov, prostriedky na valchovanie a apretáciu,
ako aj tukové prípravky pre textilný priemysel,
impregnovacie a konzervovacie prostriedky na
drevo, kožu, lepenku, papier a látky textilné, moridlá a farbivá, prostriedky na brúsenie a hladenie, prostriedky, ktorými sa zvyšuje priľnavosť
hnacích remeňov a lán, minerálne oleje a ich deriváty.

(540) Versal
(732) Synthesia, a.s., Semtín 103, 530 02 Pardubice, CZ;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

102209
21.3.1904
21.3.2014
21.3.2024
470
21.3.1904
5
5 - Chinoželezité víno.

108051
11.6.1934
11.6.2014
11.6.2024
1706
11.6.1934
1, 2, 3, 4, 16
Chemicko-technické výrobky, spojivá na maľovanie, tekutý leštiaci vosk, farby, farbiace prostriedky, fermeže, lepidlá, laky, prostriedky na
konzervovanie tovaru, prostriedky na čistenie
a leštenie koží, okrem leštiaceho kameňa na obuv
zo zhrubnutej kože, maliarske potreby, prostriedky na čistenie a leštenie kovov, čistiace a leštiace
prostriedky na drevo, podlahy z mäkkého i tvrdého dreva, umelé podlahy, kožu, linkrusty, linoleum, mramor, nábytok, papier, parkety, obuv,
voskové súkno, nástenné maľby, leštiace prostriedky, mydlá, prostriedky na zamedzenie prachu,
škrob, vosky a voskové prípravky.

(540)

(732) DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu a
služby, Služeb 3, 100 31 Praha - Strašnice, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151416
21.4.1954
23.3.2014
23.3.2024
1176
23.3.1954
9, 10
Optické výrobky všetkých druhov, najmä okuliare, rámy okuliarov, optické prístroje, optické lekárske prístroje a zariadenia.

(540)

(540) Maltoferrochin
(732) Herbadent, s.r.o., K Verneráku 1193/4, 148 00
Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

103024
4.5.1934
4.5.2014
4.5.2024
1771
4.5.1934
3
Vosky všetkých druhov a leštidlá.

(540) Hydrovosk
(732) DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu
a služby, Služeb 3, 100 31 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(732) Okula Nýrsko a. s., 340 22 Nýrsko, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151531
19.7.1954
25.5.2014
25.5.2024
2076
25.5.1954
9
Fotografické prístroje a náradie a ich súčasti.
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(540)

(732) CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 3-chome,
Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, JP;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151736
13.12.1954
27.11.2014
27.11.2024
3807
27.11.1954
3, 5
Výrobky kozmetické, parfumériové, mydlárske
a chemické, výrobky na hygienické účely, dezinfekčné prostriedky.

(540)

(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

152309
6.9.1955
31.8.2014
31.8.2024
3089
31.8.1954
8, 9, 11, 21
Sklenené výrobky, najmä optické sklo, sklenené
náradie, sklenené prístroje, sklenené rúrky, sklenené tyče, sklenené dosky, sklenené nádoby, sklenené lampy a sklá na lampy.

(540) Fiolax
(732) SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz,
DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

152336
10.10.1955
31.8.2014
31.8.2024
3104
31.8.1954
8, 9, 11, 21
Sklenené výrobky, najmä optické sklo, sklenené
náradie, sklenené prístroje, sklenené rúrky, sklenené tyče, sklenené dosky, sklenené nádoby, sklenené lampy a sklá na lampy.

(540) Schott
(732) SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz,
DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

227

152338
10.10.1955
31.8.2014
31.8.2024
3107
31.8.1954
8, 9, 11, 21
Sklenené výrobky, najmä optické sklo, sklenené
náradie, sklenené prístroje, sklenené rúrky, sklenené tyče, sklenené dosky, sklenené nádoby, sklenené lampy a sklá na lampy.

(540) DURAN
(732) SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz,
DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

152678
4.7.1956
31.8.2014
31.8.2024
3078
31.8.1954
8, 9, 11, 21
Sklenené výrobky, najmä optické sklo, sklenené
náradie, sklenené prístroje, sklenené rúrky, sklenené tyče, sklenené dosky, sklenené nádoby, sklenené lampy a sklá na lampy.

(540)

(732) SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz,
DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

152680
4.7.1956
31.8.2014
31.8.2024
3090
31.8.1954
8, 9, 11, 21
Sklenené výrobky, najmä optické sklo, sklenené
náradie, sklenené prístroje, sklenené rúrky, sklenené tyče, sklenené dosky, sklenené nádoby, sklenené lampy a sklá na lampy.

(540) Suprax
(732) SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz,
DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

152682
4.7.1956
31.8.2014
31.8.2024
3097
31.8.1954
8, 9, 11, 21
Sklenené výrobky, najmä optické sklo, sklenené
náradie, sklenené prístroje, sklenené rúrky, sklenené tyče, sklenené dosky, sklenené nádoby, sklenené lampy a sklá na lampy.

(540) Jenaer-Glas
(732) SCHOTT JENAer GLASS GmbH, Jena, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

155690
27.12.1963
5.11.2013
5.11.2023
29899
5.11.1963
1, 3, 5, 10, 32
Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky, séra a výrobky z krvi, chemické výrobky pre
lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky
baktericídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné
prípravky, prípravky proti nákaze, prípravky na
konzervovanie, prostriedky na ničenie škodcov
a ničenie rastlín, čistiace prostriedky, liečebné
mydlá, prípravky posilňujúce a dietetické, prípravky na ošetrovanie zubov a dutiny ústnej,
zubné výplne a protézy, náplasti, obväzový a chirurgický šijací materiál pre chirurgiu, diagnostiká, jedy a strojené vody minerálne.

(540) FRAMYKOIN
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Dolní Měcholupy, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

155735
11.3.1964
22.1.2014
22.1.2024
30576
22.1.1964
34
Cigarety.

(732) Philip Morris Brands Sárl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 Neuchâtel, CH;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

155766
26.3.1964
17.3.2014
17.3.2024
31194
17.3.1964
3
Kozmetické, parfumérske a mydlárske výrobky.

(540) MARYNA
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

155890
20.7.1964
28.3.2014
28.3.2024
31207
28.3.1964
5
5 - Farmaceutické a lekárske prípravky a látky.

(540) IMURAN
(732) Aspen Global Incorporated, c/o Kross Border
Trust Services Ltd., St. Louis Business Centre, Cnr
Desroches & St. Louis Streets, Port Louis, MU;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)
(540)

155995
23.10.1964
16.5.2014
16.5.2024
31292
16.5.1964
33
33 - Exportný gin.

(591) žltá, červená, zelená, čierna, modrá
(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)
(511)

156162
10.4.1965
3.11.2014
3.11.2024
32621
3.11.1964
29
29 - Sladené kondenzované mlieko.
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(540)

(540) SILASTIC
(732) Dow Corning Corporation, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Michigan, Midland, Michigan 48686-0994, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(732) Société Tabbarah pour le Commerce et l'Industrie S. A. L., Beyrouth, LB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162085
16.9.1974
25.4.2014
25.4.2024
47855
25.4.1974
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.

(540) TANG
(732) Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest
Avenue, East Hanover, NJ 07936, US;
(740) Majlingová Marta, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162163
19.11.1974
19.3.2014
19.3.2024
47779
19.3.1974
6, 7, 8, 12, 39
Hydraulické pracovné cylindre, hydropneumatické tlakové akumulátory, hydropneumatické perá,
kvapalinové perá, hydraulické tlakové prevody,
hydraulické skúšobné zariadenia, nástroje a pracovné náradie uvádzané do pohybu hydraulickou
cestou, hydraulické vedenia a ich spoje, hydraulické čerpadlá s výnimkou čerpadiel s axiálnym
piestom, kvapalinové ventily, zariadenia na zdvíhanie prevrhnutých koľajových vozidiel uvádzaných do činnosti hydraulickou cestou, ako aj ich
doprava a posadenie na správnu koľaj.

(540) LUKAS
(732) LUKAS Hydraulik GmbH, Weinstrasse 39, 91058
Erlangen, DE;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)
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162209
10.2.1975
6.5.2014
6.5.2024
47877
6.5.1974
10
Kremičito-gumové prostetické zariadenie a materiály na použitie v lekárstve, chirurgii a zubnom
lekárstve.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162551
20.10.1975
28.8.2014
28.8.2024
48106
28.8.1974
30
Sucháre, sušienky, sladké pečivo a cukrárske výrobky.

(540) McVITIE'S
(732) UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, Hayes Park,
Hayes End Road, Hayes, Middlesex UB4 8EE,
GB;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163017
11.10.1976
22.12.2014
22.12.2024
48361
22.12.1974
9, 16, 41
Fonografické záznamy, magnetofónové pásky,
nahrané zvukové kazety, filmy, televízne filmy,
obrazové pásky, prístroje fotografické a kinematografické, šošovky a elektrické príslušenstvá
k týmto výrobkom; knihy, obrázkové časopisy,
periodické publikácie a iná tlač; služby poskytované v súvislosti s činnosťou vzdelávacou a zábavnou.

(540)

(732) Warner Communications LLC, One Time Warner Center, New York, New York 10019, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165775
23.10.1984
11.7.2014
11.7.2024
53718
11.7.1984
1, 3, 5, 10, 31
Chemické výrobky pre zdravotnícky priemysel,
umelé a syntetické živice; chemické výrobky na
konzervovanie potravín; výrobky kozmetické,
éterické oleje, zdravotnícke mydlá; prostriedky
na čistenie zubov; výrobky farmaceutické, veterinárske a zdravotnícke; liečivá pre ľudí a zvieratá, medikované kŕmne prípravky, výrobky dietetické pre deti a chorých, náplasti, obväzový ma-
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teriál; hmoty na plombovanie zubov a na odtlačky
zubov, dentálne výrobky; dezinfekčné prostriedky;
prostriedky na ničenie burín a škodlivých zvierat;
medicinálne nápoje; sirupy na farmaceutické účely; umelé zuby; chemické prísady do krmív.

(540) SPOFAX
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Dolní Měcholupy, CZ;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165909
17.4.1985
12.3.2014
12.3.2024
53573
12.3.1984
9
Telefóny, mikrofóny, slúchadlá, telefónne prístroje ako príslušenstvo do pozemných vozidiel,
výstražné zariadenia proti krádežiam (s výnimkou
do pozemných vozidiel).

(540) ALPINE
(732) Alpine Electronics Inc., 1-1-8 Nishi-Gotanda,
Shinagawa-ku, Tokyo, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165990
5.7.1985
20.4.2014
20.4.2024
53545
20.4.1984
23
Priadze a nite všetkých druhov.

(540) ULTIMAX
(732) J. & P. COATS, LIMITED, 1 George Square, Glasgow G2 1AL, GB;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166020
19.8.1985
29.10.2014
29.10.2024
53908
29.10.1984
1, 3, 5, 31
Výrobky chemické pre zdravotnícky priemysel;
umelé a syntetické živice; chemikálie na konzervovanie potravín. Výrobky kozmetické, éterické
oleje; zdravotnícke mydlá, prostriedky na čistenie zubov. Výrobky farmaceutické, veterinárne
a zdravotnícke; liečivá pre ľudí a zvieratá; medikované kŕmne prípravky; výrobky dietetické pre
deti a chorých; náplasti, materiál na obväzy;
hmoty na plombovanie zubov a na odtlačky zubov, dentálne prípravky; dezinfekčné prostriedky; prostriedky na ničenie buriny a škodlivých
zvierat; medicinálne nápoje, sirupy na farmaceutické účely. Chemické prísady do krmív.

(540) ALGIFEN
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Dolní Měcholupy, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
8 (511)
(511)

175283
24.7.1995
24.11.2013
24.11.2023
2144-93
24.11.1993
11.10.1995
29
29 - Mlieko a iné mliečne výrobky, najmä jogurty, smotana, maslo, tvaroh, pudingy, syry, mliečne nápoje, ochutené mlieko, kyslomliečne nápoje, všetko s rôznou trvanlivosťou.

(540) RAJO
(732) RAJO, a. s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
8 (511)
(511)

175284
24.7.1995
24.11.2013
24.11.2023
2145-93
24.11.1993
11.10.1995
29
29 - Mlieko a iné mliečne výrobky, najmä jogurty, smotana, maslo, tvaroh, pudingy, syry, mliečne nápoje, ochutené mlieko, kyslo-mliečne nápoje, všetko s rôznou trvanlivosťou.

(540)

(732) RAJO, a. s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(511)

176967
27.6.1996
17.11.2014
17.11.2024
2779-94
17.11.1994
2.10.1996
30
30 - Obilné prípravky, sušienky, koláče, jemné
pečivo a cukrovinky, zmrzlina, prášky do pečiva,
obilniny upravené pre výživu ľudí, práškové pudingy.

(540) BB puding
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Lutterstrasse 14, D-33617 Bielefeld, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

177004
1.8.1996
2.3.2014
2.3.2024
509-94
2.3.1994
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(450) 6.11.1996
7 (511) 9, 38
(510) Globálne komunikačné a telekomunikačné systémy, najmä satelity, satelitné stanice, základné
vybavenie týchto systémov, telefóny a ich základné vybavenie, zariadenia a súčasti zariadení,
patriace do triedy 9, používané v komunikačných
a telekomunikačných službách a v službách sprostredkovaných prostredníctvom satelitov alebo
v súvislosti s nimi, komunikačné a telekomunikačné služby, najmä služby vykonávané prostredníctvom satelitov.
(540) IRIDIUM
(732) Iridium Satellite LLC, 1750 Tysons Boulevard,
Suite 1400, McLean, VA 22102, US;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177317
17.12.1996
17.2.2014
17.2.2024
395-94
17.2.1994
5.3.1997
5
Farmaceutické prípravky, narkotiká a analgetiká
na humánne účely.

(540) MST CONTINUS
(732) MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Rheinweg 74,
4020 Basel, CH;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

(540)

177521
11.2.1997
2.3.2014
2.3.2024
492-94
2.3.1994
7.5.1997
30
Čokoláda, čokoládové a nemedicinálne cukríky,
biskvity, vafle, koláče, cukrársky tovar, zákusky,
prípravky z obilia, mrazené zmesi, zmrzliny.

CADBURY'S DOUBLE
DECKER

(732) Cadbury UK Limited, P. O. Box 12, Bournville
Lane, Bournville, Birmingham B30 2LU, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177522
11.2.1997
2.3.2014
2.3.2024
495-94
2.3.1994
7.5.1997
30
Čokoláda, čokoládové a nemedicinálne cukríky,
biskvity, vafle, koláče, cukrársky tovar, zákusky,
prípravky z obilia, mrazené zmesi, zmrzliny.
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(540) CADBURY'S PICNIC
(732) Cadbury UK Limited, P. O. Box 12, Bournville
Lane, Bournville, Birmingham B30 2LU, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177523
11.2.1997
2.3.2014
2.3.2024
490-94
2.3.1994
7.5.1997
30
Čokoláda, čokoládové a nemedicinálne cukríky,
biskvity, vafle, koláče, cukrársky tovar, zákusky,
prípravky z obilia, mrazené zmesi, zmrzliny.

(540) CADBURY'S SPIRA
(732) Cadbury UK Limited, P. O. Box 12, Bournville
Lane, Bournville, Birmingham B30 2LU, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177524
11.2.1997
2.3.2014
2.3.2024
491-94
2.3.1994
7.5.1997
30
Čokoláda, čokoládové a nemedicinálne cukríky,
biskvity, vafle, koláče, cukrársky tovar, zákusky,
prípravky z obilia, mrazené zmesi, zmrzliny.

(540) CADBURY'S CRUNCHIE
(732) Cadbury UK Limited, P. O. Box 12, Bournville
Lane, Bournville, Birmingham B30 2LU, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177525
11.2.1997
2.3.2014
2.3.2024
494-94
2.3.1994
7.5.1997
30
Čokoláda, čokoládové a nemedicinálne cukríky,
biskvity, vafle, koláče, cukrársky tovar, zákusky,
prípravky z obilia, mrazené zmesi, zmrzliny.

(540) CADBURY'S TIME OUT
(732) Cadbury UK Limited, P. O. Box 12, Bournville
Lane, Bournville, Birmingham B30 2LU, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)

177526
11.2.1997
2.3.2014
2.3.2024
496-94
2.3.1994
7.5.1997
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7 (511) 30
(510) Čokoláda, čokoládové a nemedicinálne cukríky,
biskvity, vafle, koláče, cukrársky tovar, zákusky,
prípravky z obilia, mrazené zmesi, zmrzliny.
(540) CADBURY'S BOOST
(732) Cadbury UK Limited, P. O. Box 12, Bournville
Lane, Bournville, Birmingham B30 2LU, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

(540)

177527
11.2.1997
2.3.2014
2.3.2024
497-94
2.3.1994
7.5.1997
30
Čokoláda, čokoládové a nemedicinálne cukríky,
biskvity, vafle, koláče, cukrársky tovar, zákusky,
prípravky z obilia, mrazené zmesi, zmrzliny.

ko s výnimkou ophthalmologických výrobkov, organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.
(540) OFLOXIN
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Dolní Měcholupy, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

CADBURY'S CURLY
WURLY

(732) Cadbury UK Limited, P. O. Box 12, Bournville
Lane, Bournville, Birmingham B30 2LU, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177747
21.2.1997
13.9.2014
13.9.2024
2068-94
13.9.1994
90179
31.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) PACE
(732) Pace plc, Victoria Road, Saltaire, West Yorkshire,
GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540) KARON
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Dolní Měcholupy, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
8 (511)
(510)

177750
21.2.1997
13.9.2014
13.9.2024
2072-94
13.9.1994
90183
31.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, všet-

178049
9.9.1997
7.4.2014
7.4.2024
823-94
7.4.1994
4.6.1997
10.12.1997
9
9 - Prístroje a zariadenia na záznam, prenos a reprodukciu zvuku a/alebo obrazu všetkých druhov,
telekomunikačné prístroje a zariadenia všetkých
druhov, televízne prístroje, prístroje a zariadenia
na satelitný televízny príjem a na dekódovanie
satelitného televízneho príjmu, telefónne prístroje, videotelefóny, modemy, zariadenia na spracovanie údajov, počítače a ich periférne vybavenie
vrátane videomonitorov a diskových jednotiek, počítačové programy, časti a príslušenstvá všetkých
uvedených výrobkov.

178210
22.10.1997
11.2.2014
11.2.2024
362-94
11.2.1994
9.7.1997
14.1.1998
9
9 - Faxy, telefóny, monitory, personálne počítače,
tlačiarne, satelitné videoprijímače, televízne prijímače, prehrávače video- a audiokaziet, kompaktných a laserových platní, systémy audiokomponentov, kamery, mikroskopy, teleskopy, ďalekohľady, analógové a digitálne avometre, počítačové záznamníky, systémy nepretržitého prívodu
energie.

(540) DAYTEK
(732) Daewoo International Corporation, 84-11, Namdaemunno 5-ga, Jung-gu, Seoul, KR;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

178327
24.10.1997
21.4.2014
21.4.2024
933-94
21.4.1994
9.7.1997
14.1.1998

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky)
7 (511) 5
(511) 5 - Lekárske a chirurgické bandáže a obväzy, prostriedky na ošetrenie a výplň rán.
(540) GRANUGEL
(732) ConvaTec Inc., 200 Headquarters Park Drive,
Skillman, New Jersey 08558, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178337
24.10.1997
19.4.2014
19.4.2024
913-94
19.4.1994
9.7.1997
14.1.1998
3
3 - Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky;
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie
a brúsenie; mydlá; výrobky voňavkárske, éterické oleje, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky,
kozmetické prípravky.

(540) COLGATE FRESH STRIPE
(732) Colgate - Palmolive Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 300 Park
Avenue, New York, NY 10022 - 7499, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178522
20.11.1997
21.12.2013
21.12.2023
2359-93
21.12.1993
6.8.1997
4.2.1998
30
30 - Rezance, káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka,
ságo, kávové náhrady, múka a obilné prípravky,
chlieb, pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, sirup
z melasy, prášky do pečiva, soľ, horčica, ocot,
chuťové omáčky, korenie, ľad.
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7 (511) 30, 32
(511) 30 - Trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové cukrovinky.
32 - Nápojové zmesi a prášky.
(540) KOLONÁDA
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., advokát, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178840
18.12.1997
28.6.2013
28.6.2023
1076-93
28.6.1993
10.9.1997
4.3.1998
7, 37
7 - Žeriavy, pojazdné žeriavy, mostové žeriavy,
stĺpové a otočné žeriavy, nástenné otočné žeriavy, visuté žeriavy, zdvíhacie zariadenia, elektrické kladkostroje, lanové kladkostroje, súčiastky
a príslušenstvo uvedených výrobkov.
37 - Montáž, opravy a údržba žeriavov a zdvíhacích zariadení.

(540) ABUS
(732) Abus Kransysteme GmbH, Sonnenweg 1, 51647
Gummersbach, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178929
18.12.1997
3.5.2014
3.5.2024
1024-94
3.5.1994
10.9.1997
4.3.1998
25
25 - Obuv, najmä čižmy, poltopánky, vysoká športová obuv, športová obuv, letná obuv, sandále, papuče, obuv na futbal a americký futbal.

(540)

(540)

(732) NONG SHIM CO., LTD., 370, Shindaebang-Dong,
Dongjak-Gu, Seoul, KR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

178607
22.11.1997
23.8.2013
23.8.2023
1485-93
23.8.1993
6.8.1997
4.2.1998

(732) HAKSAN CO., LTD., 744-9, Kwang An 4-Dong,
Nam-Gu, Busan-Shi, KR;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

179307
19.1.1998
3.6.2014
3.6.2024
1303-94
3.6.1994
8.10.1997
8.4.1998
3, 42
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(511) 3 - Mydlá; parfumy, esenciálne oleje, kozmetické
výrobky, prípravky na vlasy; prípravky na ošetrenie ústnej dutiny.
42 - Služby v oblasti starostlivosti o zdravie a krásu, starostlivosti o pokožku a vlasy; služby poskytované kaderníckymi salónmi a salónmi krásy.
(540)

(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179412
21.1.1998
11.7.2014
11.7.2024
1566-94
11.7.1994
8.10.1997
8.4.1998
3
3 - Detergenty; prípravky a substancie na použitie v práčovniach; prípravky na úpravu vlákien
a textílií; bieliace prípravky; prípravky na čistenie,
leštenie a umývanie, abrazívne prípravky; mydlá.

(540) OMO POWER
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179432
21.1.1998
23.3.2014
23.3.2024
666-94
23.3.1994
8.10.1997
8.4.1998
16, 35
16 - Papierové výrobky, papier a kancelárske potreby, vizitky, plagáty.
35 - Kopírovacie a rozmnožovacie služby.

(540)

(732) ASSA s. r. o., ul. Janka Kráľa 1269, 020 01 Púchov,
SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

179478
22.1.1998
6.4.2014
6.4.2024
783-94
6.4.1994
8.10.1997

(450) 8.4.1998
7 (511) 3
(511) 3 - Kozmetické prípravky, najmä pleťové krémy.
(540) Menthadent
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179481
22.1.1998
6.4.2014
6.4.2024
786-94
6.4.1994
8.10.1997
8.4.1998
3
3 - Kozmetické prípravky, najmä pleťové krémy.

(540) Pond`s Institute
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179527
22.1.1998
6.4.2014
6.4.2024
797-94
6.4.1994
8.10.1997
8.4.1998
3
3 - Čistiace, pracie a umývacie prípravky.

(540) DOMESTOS FRESH
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179549
22.1.1998
6.4.2014
6.4.2024
802-94
6.4.1994
8.10.1997
8.4.1998
3
3 - Kozmetické prípravky, najmä mydlá.

(540) BALLERINA IMAGE
(732) SPOTLESS IBERIA, S.L., Paseo de Gracia 6 2-2,
08007 Barcelona, ES;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

179565
22.1.1998
20.7.2014
20.7.2024
1638-94
20.7.1994
8.10.1997

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky)
(450) 8.4.1998
7 (511) 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
(511) 2 - Farby, nátery, laky; ochranné výrobky proti
korózii a proti deteriorizácii dreva; farbivá; moridlá; prírodné živice v surovom stave; kovy lístkové a práškové pre maliarov, dekoratérov a umelcov; tonery.
3 - Prípravky na bielenie a iné prostriedky na
pranie; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; parfumériové výrobky,
vonné oleje, kozmetika, vlasové vody (lotions);
zubné pasty.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; výrobky
na pohlcovanie, polievanie prachu; palivá vrátane
benzínu do motorov a osvetľovacie látky; sviečky, knôty.
5 - Výrobky lekárnické, veterinárske a hygienické; diabetické prípravky na liečebné účely, potraviny pre batoľatá; náplasti, materiál na obväzy; materiály na plombovanie zubov a na zubné
odtlačky; dezinfekčné prípravky; výrobky na hubenie škodlivých zvierat; fungicídy, herbicídy.
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiály; prenosné kovové stavebné materiály; kovové materiály pre železnice; káble a kovové drôty neelektrické; kovové potreby zámočnícke a klampiarske; kovové rúrky; bezpečnostné
schránky (skrinky na klenoty); kovové výrobky,
ktoré nie sú uvedené v iných triedach; rudy.
11 - Prístroje na osvetlenie, vykurovanie, výrobu
pary, na varenie, prístroje chladiace, na sušenie,
ventiláciu, distribúciu vody a zdravotné zariadenia.
12 - Vozidlá; dopravné prostriedky pozemné,
vzdušné alebo vodné.
13 - Strelné zbrane; strelivo (munícia) a strely;
výbušniny; ohňostroje.
15 - Hudobné nástroje.
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté
do iných tried; plastické hmoty a výrobky polospracované; materiály na tesnenie, upchanie kúdeľou a na izoláciu; ohybné rúrky nekovové.
18 - Koža, imitácia kože, výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté do iných tried; koža
zo zvierat; kufre; dáždniky, slnečníky a palice;
biče a sedlárske výrobky.
19 - Stavebné materiály nekovové; neohybné rúrky nekovové pre stavebníctvo; asfalt, smola; prenosné konštrukcie nekovové; nekovové pomníky.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy; v iných triedach nemenované výrobky z dreva, tŕstia, vŕbového prútia, rohoviny, kosti, slonoviny, z kostíc, korytnačiny, jantáru, perlete, morskej peny, náhrady všetkých týchto materiálov alebo náhrady z plastických hmôt.
21 - Náčinie a nádoby pre domácnosť alebo kuchyňu (iné ako z drahých kovov, postriebrených
alebo pozlátených kovov); hrebene a umývacie
špongie; kefy (s výnimkou štetcov); materiály na
výrobu kief; čistiace prostriedky; triesky železné;
sklo surové alebo opracované (s výnimkou stavebného skla); sklo, porcelán a majolika neobsiahnuté v iných triedach.
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22 - Laná, povrazy, sieťky, stany, plachty, plachtoviny, vrecia (neobsiahnuté v iných triedach);
materiál na vypchávky (s výnimkou kaučuku alebo plastických hmôt); textilné materiály zo surových vlákien.
23 - Vlákna na textilné účely.
24 - Tkaniny a textilné výrobky, ktoré nie sú uvedené v iných triedach; lôžkové prikrývky a obrusy.
26 - Čipky a výšivky, stuhy a šnúrky; gombíky,
háčiky a očká/pútka, galantéria, špendlíky a ihly;
umelé kvetiny.
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné
obklady podláh; tapety na steny iné ako textilné.
28 - Hry, hračky; potreby na gymnastiku a šport,
ktoré nie sú uvedené v iných triedach; vianočné
ozdoby.
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina; výťažky z mäsa; ovocie a zelenina konzervované, sušené a zavárané; želé, džemy, kompóty; vajcia, mlieko
a mliečne výrobky; oleje a jedlé tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, kávové náhrady; med, melasový sirup, kvasnice na
kysnutie; soľ, horčica; ocot, omáčky (na ochucovanie); korenie; ľad na osvieženie.
31 - Výrobky poľnohospodárske, záhradnícke, lesné a zrno neuvedené v iných triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; osivo, rastliny
a umelé kvetiny; krmivo pre zvieratá, slad.
32 - Pivá; minerálne vody, šumivé nápoje a iné
nápoje nealkoholické; nápoje a šťavy ovocné; sirupy a iné prípravky na zhotovovanie nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou pív).
34 - Tabak; potreby pre fajčiarov; zápalky.
(540)

(732) CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 3-chome,
Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, JP;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

179729
12.2.1998
8.3.2014
8.3.2024
570-94
8.3.1994
5.11.1997
6.5.1998
3
3 - Kozmetické výrobky, najmä mydlá.

(591) modrá
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179738
12.2.1998
4.5.2014
4.5.2024
1042-94
4.5.1994
5.11.1997
6.5.1998
7, 12, 17
7 - Klzné ložiská, najmä rúrkové ložiská, puzdrové ložiská; valivé ložiská, najmä guľkové ložiská, valčekové ložiská a kuželíkové ložiská;
hriadele, kľuky, páky ako časti strojov; vymedzovacie (ložiskové) podložky a podložkový materiál, piesty, piestne tyče, súpravy piestov a valcov; mastenice; spojky ako časti motorov; ventily, ventilové rozvody, zložky ventilových rozvodov, karburátory; súprava na opravu karburátorov, obsahujúca ventily, plunžery, ihly, tesnenia,
palivové hadice a plavákové meradlá prietokového množstva; palivové čerpadlá, palivové filtre,
zložky na vstrekovanie paliva, ako sú ventily, palivové hadice, vstrekovacie dýzy, regulátory vyhrievania a regulátory tlaku paliva; súpravy na
opravu regulátorov tlaku paliva, obsahujúce
plunžery, membrány a skrutky; súpravy na opravu telies injektorových regulátorov; súpravy na
kontrolu emisií, najmä spätné ventily pre vzduchové pumpy, zvodné a prepúšťacie obtokové
ventily, ťahadlá sýtičov; tlmivky; tlmiče motorov; hnacie reťaze; prevody strojov a súkolesí;
komponenty časového nastavovania zapaľovania;
reťaze, remenice a reťazové kolesá strojov; olejové a vodné čerpadlá pumpy; tlakové práčky;
súprava vysúvacích ložísk spojky pre motorové
vozidlá; súpravy na opravu prevodov strojov;
všetko na použitie vo všetkých vozidlách (strojoch) okrem pozemných vozidiel.
12 - Ložiská uspôsobené proti zadretiu motorov
vozidiel, ihlové ložiská; závesné ložiská, redukčné ložiská, spojovkové ložiská, axiálne ložiská a
šikmé ložiská; ložiskové čapy náprav; prevody
pre pozemné vozidlá; prevodové hriadele a vačkové hriadele pre pozemné vozidlá; kolesá, súčasti pohonu predných kolies, súpravy na opravu
predných kolies, obsahujúce integrálne vretenové
ložiská, náboje, vymedzovače vôle kolies, tesnenia hlavy; súpravy na udržiavanie konštantnej
rýchlosti; súpravy na opravu zariadení na udržiavanie konštantnej rýchlosti, obsahujúce príchytky,
objímky, osové matice, zvieracie skrutky a matice, svorníky, mazacie krúžky, ložiskové súbory;
súpravy na opravu prevodov a náprav pozemných motorových vozidiel; súpravy na opravu diferenciálov; súpravy na opravu škrtiacich ventilov vstrekovacích dýz, obsahujúce koncové uzávery, svorky a membrány; tlmiace pružiny a tlmiče pozemných vozidiel; zložky časového nastavovania zapaľovania, najmä ventilové rozdeľovače, reťazové kolesá; súprava ložísk na spúšťanie spojky; závesné zariadenia, absorbéry nárazov, tlmiče perovania, vzpery tlmičov perovania,
odpružené sedadlá, tlmiče riadenia; zrkadlá a súpravy zrkadiel; vetracie kryty (príklopky) výfukových rúr; všetko na použitie pre pozemné vozidlá.
17 - Tesnenia, najmä tesnenia motorov, olejové
tesnenia, hriadeľové tesnenia (upchávky), prevodové tesnenia, tesnenia ložísk kolies; kruhové

tesnenia (objímky), tesniace vložky, strmene; spojkové tesnenia; gumové podložky, objímky a puzdrá ložísk na ochranu mechanických súborov a prípojok; súčasti uvedených výrobkov.
(540)

(732) Federal - Mogul Corporation, 26555 Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179739
12.2.1998
4.5.2014
4.5.2024
1043-94
4.5.1994
5.11.1997
6.5.1998
7, 12, 17
7 - Klzné ložiská, najmä rúrkové ložiská, puzdrové ložiská; valivé ložiská, najmä guľôčkové
ložiská, valčekové ložiská a kuželíkové ložiská;
hriadele, kľuky, páky ako časti strojov; vymedzovacie (ložiskové) podložky a podložkový materiál, piesty, piestne tyče, súpravy piestov a valcov; mastenice; spojky ako časti motorov; ventily, ventilové rozvody, zložky ventilových rozvodov, karburátory; súprava na opravu karburátorov, obsahujúca ventily, plunžery, ihly, tesnenia,
palivové hadice a plavákové meradlá prietokového množstva; palivové čerpadlá, palivové filtre,
zložky na vstrekovanie paliva, ako sú ventily, palivové hadice, vstrekovacie dýzy, regulátory vyhrievania a regulátory tlaku paliva; súpravy na
opravu regulátorov tlaku paliva, obsahujúce plunžery, membrány a skrutky; súpravy na opravu telies injektorových regulátorov; súpravy na kontrolu emisií, najmä spätné ventily pre vzduchové
pumpy, zvodné a prepúšťacie obtokové ventily,
ťahadlá sýtičov; tlmivky; tlmiče motorov; hnacie
reťaze; prevody strojov a súkolesí; komponenty
časového nastavovania zapaľovania; reťaze, remenice a reťazové kolesá strojov; olejové a vodné čerpadlá pumpy; tlakové práčky; súprava vysúvacích ložísk spojky pre motorové vozidlá; súpravy na opravu prevodov strojov; všetko na použitie vo všetkých vozidlách (strojoch) okrem
pozemných vozidiel.
12 - Ložiská uspôsobené proti zadretiu motorov
vozidiel, ihlové ložiská; závesné ložiská, redukčné ložiská, spojovkové ložiská, axiálne ložiská
a šikmé ložiská; ložiskové čapy náprav; prevody
pre pozemné vozidlá; prevodové hriadele a vačkové hriadele pre pozemné vozidlá; kolesá, súčasti pohonu predných kolies, súpravy na opravu
predných kolies, obsahujúce integrálne vretenové
ložiská, náboje, vymedzovače vôle kolies, tesnenia hlavy; súpravy na udržiavanie konštantnej
rýchlosti; súpravy na opravu zariadení na udržiavanie konštantnej rýchlosti, obsahujúce príchytky,
objímky, osové matice, zvieracie skrutky a ma-
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tice, svorníky, mazacie krúžky, ložiskové súbory;
súpravy na opravu prevodov a náprav pozemných motorových vozidiel; súpravy na opravu diferenciálov; súpravy na opravu škrtiacich ventilov vstrekovacích dýz, obsahujúce koncové uzávery, svorky a membrány; tlmiace pružiny a tlmiče pozemných vozidiel; zložky časového nastavovania zapaľovania, najmä ventilové rozdeľovače, reťazové kolesá; súprava ložísk na spúšťanie spojky; závesné zariadenia, absorbéry nárazov, tlmiče perovania, vzpery tlmičov perovania,
odpružené sedadlá, tlmiče riadenia; zrkadlá a súpravy zrkadiel; vetracie kryty (príklopky) výfukových rúr; všetko na použitie pre pozemné vozidlá.
17 - Tesnenia, najmä tesnenia motorov, olejové tesnenia, hriadeľové tesnenia (upchávky), prevodové tesnenia, tesnenia ložísk kolies; kruhové tesnenia (objímky), tesniace vložky, strmene; spojkové tesnenia; gumové podložky, objímky a puzdrá
ložísk na ochranu mechanických súborov a prípojok; súčasti uvedených výrobkov.
(540)

179767
12.2.1998
2.3.2014
2.3.2024
516-94
2.3.1994
5.11.1997
6.5.1998
25
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.

(540) TOPPER
(732) ALPARGATAS S.A.I.C., Azara 841, 1267 Buenos Aires, AR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

(732) Four Roses Distillery LLC, 1224 Bonds Mill Road,
Lawrenceburg, Kentucky 40342-9743, US;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179953
17.3.1998
31.1.2014
31.1.2024
261-94
31.1.1994
10.12.1997
3.6.1998
28
28 - Rybárske potreby: vlasce, plaváky, materiál
na rybárske vlasce, rybárska cievka, navijak, rybárske háky, rybárska návnada, rybársky prút.

(540)

(732) ABU AB, S-376 00 Svangsta, SE;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

(732) Federal - Mogul Corporation, 26555 Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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179775
12.2.1998
30.8.2014
30.8.2024
1955-94
30.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
33
33 - Vína, liehoviny, likéry.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

180099
17.3.1998
31.10.2014
31.10.2024
2590-94
31.10.1994
10.12.1997
3.6.1998
29
29 - Jedlé oleje a tuky.

(591) červená, modrá, zelená, biela
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180112
17.3.1998
28.4.2014
28.4.2024
979-94
28.4.1994
10.12.1997
3.6.1998
9, 10
9 - Elektrické a elektronické prístroje a zariadenia na analógový, digitálny alebo optický príjem,
spracovanie, prenos, reprodukciu, reguláciu alebo distribúciu svetelných, zvukových alebo obrazových signálov a audiovizuálne prídavné zariadenia, televízne prijímače, rádioprijímače, kanálové voliče, zosilňovače, reproduktory, magneto-
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fóny, prehrávače, diskové snímače a prehrávače,
gramofóny, telefónne prístroje a zariadenia, jednotky diaľkového ovládania, káblové zariadenia;
elektrické a elektronické prístroje a zariadenia na
spracovanie, vstup, výstup a ukladanie údajov;
počítače, magnetické a optické nosiče dát, počítačové programy na páskach, kartách, diskoch
a iných nosičoch, diskové pamäte, textové procesory a prístroje a zariadenia spracovávajúce text;
nosiče pamäťových signálov; príslušenstvo, náhradné diely a súčiastky všetkých menovaných
prístrojov a zariadení.
10 - Lekárske prístroje a jednotky na dávkovanie,
meranie a sledovanie; príslušenstvo, náhradné diely a súčiastky všetkých menovaných prístrojov.

(540) BANG & OLUFSEN
(732) Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, 7600
Struer, DK;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180117
17.3.1998
29.4.2014
29.4.2024
988-94
29.4.1994
10.12.1997
3.6.1998
5
5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke; výrobky dietetické pre deti a chorých;
náplasti, obväzový materiál, hmoty určené na
plombovanie zubov a na odtlačky zubov; dezinfekčné prostriedky; prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky, zvláštne fungicídy, herbicídy a insekticídy na
poľnohospodárske účely.

(540)

180231
20.4.1998
31.5.2014
31.5.2024
1286-94
31.5.1994
14.1.1998
8.7.1998
12
12 - Motorové vozidlá, ich náhradné diely a príslušenstvá.

(540) TOYOTA RAV4
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA,
No. 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180234
20.4.1998
1.6.2014
1.6.2024
1295-94
1.6.1994
14.1.1998
8.7.1998
1, 2
1 - Chemické výrobky na priemyselné účely, umelé a syntetické živice, plastické hmoty vo forme
prášku, v pastách alebo v tekutom stave, vo forme
roztoku, disperzie alebo granulátu na použitie vo
výrobe, adhezívne látky na použitie v priemysle.
2 - Maliarske farby, fermeže, laky, prostriedky
proti usadeninám a hrdzi, prostriedky na ochranu
dreva, nátery na lode a zariadenia na ťaženie,
práškové laky vrátane práškových náterov na ochranu plynovodov a potrubí, na ochranu železných
výstuží a fasád, epoxidové práškové nátery, polyesterové práškové nátery, epoxypolyesterové
práškové nátery.

(540)

(732) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., No. 3-15,
1-chome, Edobori, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka-fu,
JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180230
20.4.1998
31.5.2014
31.5.2024
1285-94
31.5.1994
14.1.1998
8.7.1998
12
12 - Pozemné vozidlá a ich súčiastky.

(540) CARISMA
(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo,
JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(732) JOTUN A/S, Hystaddveien 167, 3200 Sandefjord, NO;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180328
20.4.1998
12.4.2014
12.4.2024
645-94
12.4.1994
14.1.1998
8.7.1998
10
10 - Lekárske a chirurgické nástroje, zariadenia
a pomôcky; predovšetkým stomické prostriedky
a ich príslušenstvo.

(540) ILEODRESS PLUS
(732) ConvaTec Inc., 200 Headquarters Park Drive,
Skillman, New Jersey 08558, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

180433
23.4.1998
28.3.2014
28.3.2024
696-94
28.3.1994
14.1.1998
8.7.1998
3
3 - Zubné pasty a ústne vody.

(442)
(450)
7 (511)
(511)
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4.2.1998
5.8.1998
2
2 - Tónovače do zásobníkov tlačiarní na báze
farbív a tónovačov.

(540)

(732) MITSUBISHI KAGAKU IMAGING CORPORATION, Glendale Plaza, 655 N. Central Avenue, Suite #1550, Glendale, CA 91203, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(591) žltá, zelená, modrá, červená a ich odtiene
(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)

180478
23.4.1998
22.9.2014
22.9.2024
2194-94
22.9.1994
14.1.1998
8.7.1998
33
33 - Liehoviny.

(540) KARPATSKÝ FERNET
(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď,
SK;
(740) Benčík Ivan, JUDr., Budmerice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180629
14.5.1998
11.3.2014
11.3.2024
595-94
11.3.1994
4.2.1998
5.8.1998
41
41 - Služby v oblasti zábavy, týkajúce sa hlavne
televíznych šou a hier.

(540) KOLESO ŠŤASTIA
(732) Califon Productions, Inc., 10202 West Washington Blvd., Culver City, CA 90232, US;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)

180631
14.5.1998
25.3.2014
25.3.2024
689-94
25.3.1994
74/441177
28.9.1993
US

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180660
14.5.1998
2.8.2014
2.8.2024
1728-94
2.8.1994
4.2.1998
5.8.1998
29
29 - Mlieko a iné mliečne výrobky, najmä syry.

(540) FAVORIT
(732) SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a. s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180827
11.6.1998
28.4.2014
28.4.2024
980-94
28.4.1994
4.3.1998
9.9.1998
9, 10
9 - Elektrické a elektronické prístroje a zariadenia na analógový, digitálny alebo optický príjem,
spracovanie, prenos, reprodukciu, reguláciu alebo distribúciu svetelných, zvukových alebo obrazových signálov a audiovizuálne prídavné zariadenia, televízne prijímače, rádioprijímače, kanálové voliče, zosilňovače, reproduktory, magnetofóny, prehrávače, diskové snímače a prehrávače,
gramofóny, telefónne prístroje a zariadenia, jednotky diaľkového ovládania, káblové zariadenia;
elektrické a elektronické prístroje a zariadenia na
spracovanie, vstup, výstup a ukladanie údajov;
počítače, magnetické a optické nosiče dát, počítačové programy na páskach, kartách, diskoch
a iných nosičoch, diskové pamäte, textové procesory a prístroje a zariadenia spacovávajúce text;
nosiče pamäťových signálov; príslušenstvo, náhradné diely a súčiastky všetkých menovaných
prístrojov a zariadení.
10 - Lekárske prístroje a jednotky na dávkovanie,
meranie a sledovanie; ich príslušenstvo, náhradné
diely a súčiastky menovaných prístrojov.
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(732) Midas International Corporation, 4300 TBC Way,
Palm Beach Gardens, FL 33410, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(540)

(732) Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, 7600
Struer, DK;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180861
11.6.1998
14.3.2014
14.3.2024
603-94
14.3.1994
4.3.1998
9.9.1998
7
7 - Prístroje na čistenie povrchov vymieňajúcich
teplo v kotloch a iných zariadeniach na výmenu
tepla.

(540) DIAMOND POWER
(732) Diamond Power International Inc., 2600 East
Main Street, Lancaster, Ohio 43130-0415, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180864
11.6.1998
15.3.2014
15.3.2024
617-94
15.3.1994
4.3.1998
9.9.1998
9
9 - Počítače, predovšetkým prenosné systémy;
počítačové programy; inštruktážne manuály na
domáce, obchodné a podnikové použitie vo forme diskiet.

(540) ThinkPad
(732) Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., 151 Lorong Chuan,
#02-01 New Tech Park, Singapore 556741, SG;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

181955
17.9.1998
26.11.2013
26.11.2023
2176-93
26.11.1993
3.6.1998
2.12.1998
12
12 - Pohyblivé náhradné diely a súčiastky vozidiel všetkých druhov.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181956
17.9.1998
26.11.2013
26.11.2023
2177-93
26.11.1993
3.6.1998
2.12.1998
37
37 - Inštalácia a opravy pohyblivých náhradných
dielov a súčiastok vozidiel všetkých druhov.

(540)

(732) Midas International Corporation, 4300 TBC Way,
Palm Beach Gardens, FL 33410, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181978
17.9.1998
18.5.2014
18.5.2024
1164-94
18.5.1994
3.6.1998
2.12.1998
5
5 - Prípravky na ošetrovanie kontaktných šošoviek,
najmä roztoky na čistenie, oplachovanie, dezinfekciu a odkladanie.

(540) AOSEPT
(732) AMERICAN OPTICAL IP CORPORATION,
12121 Scripps Drive, Suite 400, San Diego CA
92131, US;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

183603
20.1.1999
26.1.2014
26.1.2024
163-94
26.1.1994
7.10.1998
13.4.1999
3, 5, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky,
éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; vreckovky, obrúsky, uteráky napustené toaletnými prípravkami, kozmetické tampóny, vata
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na kozmetické účely, prípravky na čistenie zubov; dezodoranty na osobnú potrebu; sanitárne
prípravky.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na
ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy; sanitárne
prípravky na liečebné účely a osobnú hygienu;
dezodoranty s výnimkou dezodorantov na osobnú potrebu; cigarety bez obsahu tabaku na lekárske účely; dámske, pánske, dojčenské a detské
hygienické potreby; hygienické obrúsky, utierky
a uteráky; hygienická vata a tampóny.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov patriace do triedy 16; toaletný papier,
papierové utierky, vreckovky, obrúsky a uteráky,
papierové obrúsky na odstraňovanie líčidiel; jednorazové detské plienky a nohavičky, papiernický tovar a písacie potreby; tlačoviny; knihárske
výrobky; fotografie; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; mechanické kopírovacie
zariadenia; vzdelávacie a učebné potreby okrem
prístrojov; školské potreby; obalové materiály
z papiera a z plastických hmôt patriace do triedy
16; vrecúška a tašky ako obalové materiály; hracie karty; potreby pre umelcov; maliarske štetce.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby okrem nádob z drahých kovov alebo potiahnutých
drahými kovmi; drobné ručné nástroje a prístroje
používané v domácnosti a v kuchyni; toaletné
pomôcky, hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce
okrem maliarskych; prostriedky a pomôcky na
čistenie; oceľová vlna a drôtenky; surové sklo
a sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla, porcelán a kameninové výrobky patriace do triedy 21.
24 - Textílie a textilné výrobky patriace do triedy
24, najmä tkaniny, pleteniny, hodváb, prikrývky,
posteľné prikrývky a pokrývky na stôl; posteľná
bielizeň, spacie vaky, poťahové látky, závesové
látky, záclony, kusový textil a pokrývky z textilných
materiálov na používanie v domácnosti, vreckovky, obrúsky, textilné uteráky a utierky, obrúsky
na odstraňovanie líčidiel - textilné.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy.
29 - Mäso a mäsové výrobky, ryby a výrobky
z rýb, hydina a zverina, ako aj výrobky z nich vyrobené; mäsové výťažky; polievky, konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina, strukoviny a ich zmesi; zemiakové výrobky,
rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny,
ovocné pretlaky a drene; vajcia a vaječné výrobky, mlieko a mliečne výrobky a mliečne nápoje;
jedlé oleje a tuky; hotové jedlá a polotovary vyrobené prevažne z uvedených surovín.
30 - Káva, kávové náhradky, čaj, kakao, kávové,
kakaové, čokoládové a čajové nápoje vo forme
tekutej a sušenej; cukor, ryža a výrobky z ryže,
múka a výrobky z obilia, obilniny určené na ľudskú spotrebu, chlieb, cestoviny, mlynské, pekárske a cukrárske výrobky, trvanlivé pečivo, čokoláda a čokoládové cukrovinky, nečokoládové
cukrovinky, zmrzliny; zmrzlinové výrobky, med,
sirup z melasy; kvasnice, prášky do pečiva; soľ,
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horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; koreniny a pochutiny, hotové jedlá a polotovary vyrobené prevažne z uvedených surovín.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné
produkty a obilniny v nespracovanom stave; čerstvé ovocie a zelenina; semená rastlín, prírodné
rastliny a kvety; potrava pre zvieratá, slad; surové drevo.
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, víno, liehoviny.
34 - Tabak, cigarety, potreby pre fajčiarov, tabakové náhradky, zápalky.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
v tuzemsku a v zahraničí a služby s tým spojené,
služby exportno-importnej agentúry.
(540)

(732) SINTRA, spol. s r. o., Pluhová 2, 830 00 Bratislava, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

183604
20.1.1999
26.1.2014
26.1.2024
164-94
26.1.1994
7.10.1998
13.4.1999
3, 5, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky,
éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové
vodičky; vreckovky, obrúsky, uteráky napustené
toaletnými prípravkami, kozmetické tampóny, vata na kozmetické účely, prípravky na čistenie zubov; dezodoranty na osobnú potrebu; sanitárne
prípravky.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na
ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy; sanitárne
prípravky na liečebné účely a osobnú hygienu;
dezodoranty s výnimkou dezodorantov na osobnú potrebu; cigarety bez obsahu tabaku na lekárske účely; dámske, pánske, dojčenské a detské
hygienické potreby; hygienické obrúsky, utierky
a uteráky; hygienická vata a tampóny.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov patriace do triedy 16; toaletný papier,
papierové utierky, vreckovky, obrúsky a uteráky,
papierové obrúsky na odstraňovanie líčidiel; jednorazové detské plienky a nohavičky, papiernický tovar a písacie potreby; tlačoviny; knihárske
výrobky; fotografie; lepidlá na papier a na použi-
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tie v domácnosti; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; mechanické kopírovacie
zariadenia; vzdelávacie a učebné potreby okrem
prístrojov; školské potreby; obalové materiály
z papiera a z plastických hmôt patriace do triedy
16; vrecúška a tašky ako obalové materiály; hracie karty; potreby pre umelcov; maliarske štetce.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby okrem nádob z drahých kovov alebo potiahnutých
drahými kovmi; drobné ručné nástroje a prístroje
používané v domácnosti a v kuchyni; toaletné
pomôcky, hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce
okrem maliarskych; prostriedky a pomôcky na
čistenie; oceľová vlna a drôtenky; surové sklo
a sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla, porcelán a kameninové výrobky patriace do triedy 21.
24 - Textílie a textilné výrobky patriace do triedy
24, najmä tkaniny, pleteniny, hodváb, prikrývky,
posteľné prikrývky a pokrývky na stôl; posteľná
bielizeň, spacie vaky, poťahové látky, závesové
látky, záclony, kusový textil a pokrývky z textilných materiálov na používanie v domácnosti,
vreckovky, obrúsky, textilné uteráky a utierky,
obrúsky na odstraňovanie líčidiel - textilné.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy.
29 - Mäso a mäsové výrobky, ryby a výrobky
z rýb, hydina a zverina, ako aj výrobky z nich vyrobené; mäsové výťažky; polievky, konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina, strukoviny a ich zmesi; zemiakové výrobky,
rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny,
ovocné pretlaky a drene; vajcia a vaječné výrobky, mlieko a mliečne výrobky a mliečne nápoje;
jedlé oleje a tuky; hotové jedlá a polotovary vyrobené prevažne z uvedených surovín.
30 - Káva, kávové náhradky, čaj, kakao, kávové,
kakaové, čokoládové a čajové nápoje vo forme
tekutej a sušenej; cukor, ryža a výrobky z ryže,
múka a výrobky z obilia, obilniny určené na ľudskú spotrebu, chlieb, cestoviny, mlynské, pekárske a cukrárske výrobky, trvanlivé pečivo, čokoláda a čokoládové cukrovinky, nečokoládové
cukrovinky, zmrzliny; zmrzlinové výrobky, med,
sirup z melasy; kvasnice, prášky do pečiva; soľ,
horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; koreniny a pochutiny, hotové jedlá a polotovary vyrobené prevažne z uvedených surovín.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné
produkty a obilniny v nespracovanom stave; čerstvé ovocie a zelenina; semená rastlín, prírodné
rastliny a kvety; potrava pre zvieratá, slad; surové drevo.
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, víno, liehoviny.
34 - Tabak, cigarety, potreby pre fajčiarov, tabakové náhradky, zápalky.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
v tuzemsku a v zahraničí a služby s tým spojené,
služby exportno-importnej agentúry.

(540) SINTRA
(732) SINTRA, spol. s r. o., Pluhová 2, 830 00 Bratislava, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

183605
20.1.1999
27.1.2014
27.1.2024
233-94
27.1.1994
7.10.1998
13.4.1999
16, 35, 41, 42
16 - Periodiká.
35 - Spracovanie textov, vydávanie reklamných
textov, inzertná činnosť.
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných.
42 - Tlačové kancelárie, tlač a tlačenie.

(540)

(732) Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

183608
20.1.1999
3.5.2014
3.5.2024
1036-94
3.5.1994
7.10.1998
13.4.1999
6
6 - Drôtené kamenné systémy, drôtené štrkové
systémy spojené do blokov, kaziet a košov na
budovanie oporných múrov, zárubných múrov
a protihlukových stien.

(540) BLOCK-SK
(732) COMPAG SK, s. r. o., Galvaniho 8, 821 04 Bratislava, SK;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

184051
27.1.1999
28.3.2014
28.3.2024
715-94
28.3.1994
7.10.1998
13.4.1999
13, 36, 41, 42
13 - Zbrane a strelivo.
36 - Ekonomické poradenstvo.
41 - Vzdelávacie podujatia, vydavateľská činnosť.
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe.

(540)

(732) Esprit International, a California Limited Partnership, 1370 Broadway, New York, New York,
US;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

184101
10.2.1999
6.6.2014
6.6.2024
1323-94
6.6.1994
4.11.1998
7.5.1999
2, 17, 19, 35, 36, 37, 42
2 - Reflexné nátery strešných konštrukcií; udržiavacie nátery strešných krytín.
17 - Silikónové profily; azbestocementové krytiny; tepelnoizolačné a hydroizolačné materiály;
hydroizolačné hmoty; hydroizolácie z fólií, PVC,
EPDM, gumy; hydroizolácie polyuretánové; polyuretánová pena; tesniace tmely; látky na izolovanie budov od vlhkosti; izolačné náterové farby;
hydroizolačné nátery.
19 - Šindle drevené; asfaltové pásy oxidované
a výrobky z nich; asfaltové pásy modifikované
a výrobky z nich; asfaltové šindle oxidované
a výrobky z nich; asfaltové šindle modifikované
a výrobky z nich; pálené krytiny; betónové krytiny; eternitové krytiny.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.
36 - Sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami.
37 - Vykonávanie bytových a občianskych stavieb; vykonávanie inžinierskych stavieb vrátane
vybavenosti sídliskových celkov; montáž a aplikácia silikónových profilov, azbestocementových
krytín, tepelnoizolačných a hydroizolačných materiálov, asfaltových pásov oxidovaných a výrobkov z nich, asfaltových pásov modifikovaných a výrobkov z nich, asfaltových šindľov oxidovaných a výrobkov z nich, asfaltových šindľov
modifikovaných a výrobkov z nich, hydroizolačných náterov a hmôt, reflexných náterov strešných konštrukcií, udržiavacích náterov strešných
krytín; pálených krytín, hydroizolácií z fólií, PVC,
EPDM, gumy.
42 - Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe.
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(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

185305
26.4.1999
5.12.2014
5.12.2024
2904-94
5.12.1994
6.5.1998
12.7.1999
30
30 - Zmrzliny, smotanové a ovocné zmrzliny; mrazené cukrovinky a cukrárske výrobky; prípravky
na výrobu uvedených tovarov.

(540) CIKK CAKK
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

187648
25.10.1999
25.3.2014
25.3.2024
677-94
25.3.1994
4.3.1998
18.1.2000
35, 37, 41, 42
35 - Sprostredkovateľská obchodná činnosť s tovarom.
37 - Inštalačné služby a servisná činnosť výpočtovej techniky (okrem softvéru).
41 - Zabezpečovanie školení.
42 - Tvorba softvéru; poskytovanie softvéru vrátane jeho aktualizácie a opráv.

(540)

(540)

(732) PosAm, spol. s r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(732) I. K. S., s. r. o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

184106
10.2.1999
22.11.2014
22.11.2024
2807-94
22.11.1994
4.11.1998
7.5.1999
30
30 - Zmrzliny, smotanové a ovocné zmrzlinové
krémy, zmrzlinové výrobky, mrazené cukrovinky
a cukrárske výrobky; suché zmesi na prípravu zmrzlinových výrobkov, prísady do zmrzlín.

BIG TRIO

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

194629
16.3.2001
25.3.2014
25.3.2024
690-94
25.3.1994
11.12.2000
11.6.2001
2
2 - Zásobníky obsahujúce farbivo do tlačiarní na
báze farbív, ich súčasti, zásobníky obsahujúce
tónovače do tlačiarní na báze tónovačov a ich súčasti.
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(732) MITSUBISHI KAGAKU IMAGING CORPORATION, Glendale Plaza, 655 N. Central Avenue, Suite #1550, Glendale, CA 91203, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

35 - Vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre zákazníkov); reklama on-line na
počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Oceňovanie nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovanie
nehnuteľností.
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov.
38 - Elektronická pošta; telefónna komunikácia; komunikácia prostredníctvom optických káblov; komunikácia mobilnými telefónmi; počítačová komunikácia; komunikácia pomocou počítačových
terminálov; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom prístrojov na prenos správ;
prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom zariadení na prenos informácií; prenos signálu pomocou satelitu; prenos správ a obrazových
informácií pomocou počítača; prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby); služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; telekomunikačné informácie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
39 - Uchovávanie informácií; informácie o preprave; informácie o uskladnení.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie konferencií; on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania); organizovanie
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie
sympózií.
42 - Aktualizovanie počítačových programov;
hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; obnovovanie
počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačov; prenájom počítačového
softvéru; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prieskum v oblasti využitia počítačov; servis počítačových programov; štúdie technických projektov,
projektová činnosť; technický prieskum; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových) pre zákazníkov; zhotovovanie kópií počítačových programov.

204215
15.10.2003
4.7.2014
4.7.2024
1530-94
4.7.1994
85643
5.1.1994
CZ
4.3.1998
8.1.2004
32, 35
32 - Nealkoholické nápoje, predovšetkým limonády s výnimkou sýtených minerálnych vôd, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodovania s nápojmi.

(540) KOFOLA
(732) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

204232
10.11.2003
11.6.2013
11.6.2023
1570-2003
11.6.2003
5.8.2003
3.2.2004
25, 28
25 - Športové odevy; športová obuv.
28 - Telocvičné a športové potreby patriace do tejto triedy.

(540)

(732) MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

205967
6.5.2004
28.11.2013
28.11.2023
3489-2003
28.11.2003
3.2.2004
3.8.2004
9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42
9 - Audiovizuálna technika na výučbu; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej
siete); monitorovacie počítačové programy; periférne zariadenia počítačov; počítače; počítačové
programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete);
počítačový softvér; videotelefóny; vysielacie zariadenia (telekomunikácie); vysielače (telekomunikácie).

(540) X-NET
(732) X-NET spol.s r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

206333
8.6.2004
25.4.2013
25.4.2023
1081-2003
25.4.2003
2.3.2004
8.9.2004
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8 (511) 1, 19, 42
(511) 1 - Chemické výrobky pre priemysel, vedu okrem
výrobkov na lekárske a veterinárne účely.
19 - Stavebné materiály nekovové.
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov.
(540) RETAR
(732) NOBAX s.r.o., Železničný rad 14, 968 01 Nová
Baňa, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

206455
9.7.2004
26.1.2014
26.1.2024
194-2004
26.1.2004
6.4.2004
5.10.2004
6, 7, 9, 11, 39, 40
6 - Kovové vodovodné ventily, klapky; kovové
vodovodné potrubia.
7 - Zariadenia na odstraňovanie odpadu.
9 - Hydrometre, vodomery.
11 - Filtre na pitnú vodu; vodovodné zariadenia,
vodovody; zariadenia na čistenie odpadových
vôd; bezpečnostné príslušenstvo na vodné alebo
plynové zariadenia vodovodných alebo plynových potrubí; bezpečnostné zariadenia na vodné
alebo plynové zariadenia vodovodných alebo plynových potrubí; čistiace zariadenia odpadovej
vody; prístroje a zariadenia na zmäkčenie vody;
zariadenia na filtrovanie vody; zariadenia na prívod vody; zariadenia na úpravu vody; príslušenstvo na reguláciu vodných alebo plynových zariadení a vodovodných alebo plynových potrubí.
39 - Rozvod vody; zásobovanie vodou.
40 - Úprava vody.

(540)

(591) biela, modrá
(732) Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.,
Komenského 50, 042 48 Košice, SK;
(740) Kerecman Peter, JUDr., advokát, Košice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

206737
6.8.2004
18.3.2014
18.3.2024
863-2004
18.3.2004
4.5.2004
3.11.2004
5
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(511) 5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne.
(540) FIXIT
(732) Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

207018
13.9.2004
21.4.2014
21.4.2024
1286-2004
21.4.2004
8.6.2004
1.12.2004
5
5 - Psychofarmaká.

(540) ARGOXIN
(732) Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

207019
13.9.2004
21.4.2014
21.4.2024
1287-2004
21.4.2004
8.6.2004
1.12.2004
5
5 - Psychofarmaká.

(540) ARGOTIN
(732) Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

207353
14.10.2004
22.4.2014
22.4.2024
1307-2004
22.4.2004
7.7.2004
3.1.2005
1
1 - Absorbent vody (chemický prípravok).

(591) čierna, modrá
(732) PeWaS, spol. s r. o., Mlynské nivy 36, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

207358
14.10.2004
29.4.2014
29.4.2024
1402-2004
29.4.2004
7.7.2004
3.1.2005
16, 25, 35, 39
16 - Publikácie, katalógy, tlačoviny a tlačiarenské výrobky.
25 - Odevy (oblečenie), obuv (iná než ortopedická), klobučnícky tovar.
35 - Reklamné a inzertné služby, rozširovanie reklamných materiálov, komerčná informačná kancelária, sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu, obchodné poradenstvo; šírenie informácií
reklamného, propagačného a komerčného charakteru, rozhlasová a televízna reklama, príprava inzertných stĺpcov, rozširovanie reklamných alebo
inzertných materiálov, aktualizovanie reklamných
materiálov, prenájom reklamných materiálov, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vedenie obchodnej činnosti, obchodná administratíva, marketingové štúdie a prieskumy trhu; zbieranie a zaraďovanie údajov do počítačových databáz, vedenie kartoték v počítači (riadenie súboru) a prenájom kartoték v počítači, služby spracovania informácií; obchodná reklama pre tretie
osoby; pomoc priemyselným alebo obchodným
podnikom pri vedení obchodnej činnosti, rozvoji
spoločností (pomoc pri riadení obchodnej činnosti); zhromažďovanie (okrem dopravy) rôzneho tovaru pre tretie osoby, umožňujúce spotrebiteľom,
aby si prezreli a zakúpili tovar pohodlne prostredníctvom katalógu korešpondenčného (zásielkového) predaja oblečenia, nábytku (bytového zariadenia) a dekorácie, elektrických spotrebičov
pre domácnosť, hier a hračiek, audiovýrobkov,
hifi výrobkov, výrobkov informačnej techniky
a posteľnej a stolovej bielizne pre domácnosť;
administratívne spracovanie nákupov na objednávku.
39 - Doručovanie tovaru ponúkaného v katalógoch korešpondenčného (zásielkového) predaja
alebo predaja na diaľku a na svetových telekomunikačných informačných sieťach nazývaných
internet, doručovanie (dodávka) katalógov korešpondenčného (zásielkového) predaja alebo predaja na diaľku, doručovanie (dodávka), zasielanie a odovzdávanie tovaru a balíkov, organizácia
dopravy tovarov a balíkov, služba nájmu lodí na
dopravu tovaru, prenájom prepravných vozidiel,
služby triedenia a skladovania tovarov, balenie
výrobkov, balenie tovarov, uskladňovanie, skladovanie; zasielateľské služby; dodávanie, doručovanie, odosielanie zásielok; skladovanie, logistické služby v doprave a skladovaní, poradenstvo
a sprostredkovanie v oblasti dopravy alebo skladovania, správa a organizácia dopravy, dodávok,
doručovania, triedenia, zasielania a uskladňovania tovaru a balíkov.

(540) MAGNET
(732) CEMOD - CZ s.r.o., Dělnická 390, 532 36 Pardubice, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

207650
14.10.2004
17.7.2013
17.7.2023
2019-2003
17.7.2003
7.7.2004
3.1.2005
36
36 - Sprostredkovanie poistenia, penzijných, resp.
dôchodkových zmlúv, zmlúv o stavebnom sporení; majetkové, investičné a finančné poradenstvo,
poradenstvo v oblasti poistenia.

(540)

(591) zelená, žltá, hnedá
(732) EF - CON Insurance Agency GmbH, Am Modenapark 10, 1030 Wien, AT;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

207696
9.11.2004
28.5.2014
28.5.2024
1750-2004
28.5.2004
3.8.2004
4.2.2005
5
5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne.

(540) RECOXA
(732) Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208065
13.12.2004
21.8.2013
21.8.2023
2387-2003
21.8.2003
8.9.2004
4.3.2005
35, 39, 41
35 - Reklama, reklamná agentúra, rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozhlasová a televízna reklama.
39 - Informácie o doprave, organizovanie ciest,
organizovanie exkurzií, sprevádzanie turistov, sprostredkovanie prepravy, rezervácia zájazdov.
41 - Výchovno-zábavné klubové služby, služby
poskytované prázdninovými tábormi, informácie
o možnostiach rekreácie, služby pre oddych a rekreáciu.
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oberajúce sa dovozom a vývozom, administratívna správa hotelov, kopírovanie, lepenie plagátov,
marketingové štúdie, obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav a veľtrhov, podpora predaja,
prenájom reklamných priestorov, reprografia.
36 - Poisťovníctvo, služby v oblasti financovania,
peňažníctva, nehnuteľností; ceniny, cestovné šeky, poradenstvo, informácie o poistení, investovanie, prenájom a správa nehnuteľností, obchodných a kancelárskych priestorov, bytov a izieb,
inkasovanie nájomného, vedenie nájomných domov, sprostredkovanie nehnuteľností, ubytovacie
kancelárie (byty), oceňovanie majetku a služieb,
poistenie: proti nehodám, škodám, zdravotné,
cestovné, uzatváranie poistiek, pôžičky, zmenárenské služby.
39 - Doprava a preprava, cestovná kancelária,
služby spojené s cestovaním, distribúcia energie
a vody, organizovanie exkurzií ciest a výletov,
informácie o doprave a preprave, nosenie batožín, okružné plavby, parkovanie automobilov,
prenajímanie plavidiel, vozidiel, garáží, skladísk,
služby vodičov, rezervácie zájazdov.
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení, zábava, športová a kultúrna činnosť; umelecká agentúra, služby agentúry sprostredkovávajúcej divadelné, koncertné podujatia
a predstavenia, stretnutia umelcov, estrády a diskotéky, spravovanie autorských práv, grafický dizajn, filmová tvorba, fotografovanie, hudobné skladateľské služby, kempingy, koncertné siene a sály, organizovanie kongresov a konferencií, nahrávacie štúdiá, organizovanie výstav, plesov, večierkov a súťaží, sprostredkovanie služieb orchestrov, požičiavanie filmov, video- a audiozáznamov,
služby prázdninových táborov (zábava), prekladateľské služby, reportérske služby, semináre, tvorba a zverejňovanie odborných, hudobných, umeleckých, publicistických a dokumentárnych textov.

(540)

(732) Mráz Pavel, Sielnica 337, 962 31 Sielnica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208086
13.12.2004
13.10.2013
13.10.2023
2934-2003
13.10.2003
8.9.2004
4.3.2005
36, 37, 42
36 - Nákup a predaj nehnuteľností, prenájom nehnuteľností vrátane správcovstva, obstarávateľstvo v oblasti správy nehnuteľností, všetko vrátane sprostredkovania.
37 - Kontrola stavebných plánov a výstavby, stavebný dozor.
42 - Príprava projektov pre investičnú výstavbu;
zabezpečenie súhlasov pre projekty.

(540)

(591) modrá, biela, žltá
(732) EUROPEUM Business Center s.r.o., Suché Mýto 1,
811 03 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208186
11.1.2005
13.8.2014
13.8.2024
2526-2004
13.8.2004
5.10.2004
1.4.2005
5
5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne.

(540) TANGEXA
(732) Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208207
12.1.2005
10.7.2013
10.7.2023
1906-2003
10.7.2003
5.10.2004
1.4.2005
35, 36, 39, 41
35 - Reklamná činnosť, reklamné agentúry, obchodný manažment, obchodná správa, obchodná
administratíva, kancelárske práce; kancelárie za-
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(540)

(591) zelená, modrá, čierna, hnedá, červená, žltá
(732) BODIMEX, Miletičova 3/a, 821 08 Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208254
12.1.2005
17.9.2013
17.9.2023
2614-2003
17.9.2003
194913
13.8.2003
CZ
5.10.2004
1.4.2005
1, 5
1 - Chemické prípravky alebo chemikálie pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, chemické prípravky a látky pre laboratórne analýzy,
biologické prípravky iné než pre lekárske a zverolekárske účely, enzýmy a enzymatické príprav-
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ky na priemyselné účely, bakteriálne prípravky
a látky patriace do tejto triedy, diagnostické prípravky patriace do tejto triedy, chemické prostriedky na konzervovanie potravín, umelé sladidlá.
5 - Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, vitamíny, chemické prípravky a substancie na farmaceutické účely iné ako
dezinfekčné a kozmetické prípravky, prípravky
posilňujúce a dietetické na liečebné účely, infúzne roztoky, medicinálne vína a čaje, diagnostické
prípravky na liečebné účely, vakcíny, séra a výrobky z krvi, kultúry mikroorganizmov spadajúce
do tejto triedy.

(540)

(591) zelená, modrá
(732) Zentiva Group, a. s., U kabelovny 130, 102 37
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208255
12.1.2005
17.9.2013
17.9.2023
2615-2003
17.9.2003
194912
13.8.2003
CZ
5.10.2004
1.4.2005
1, 5
1 - Chemické prípravky alebo chemikálie pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, chemické prípravky a látky pre laboratórne analýzy,
biologické prípravky iné než pre lekárske a zverolekárske účely, enzýmy a enzymatické prípravky na priemyselné účely, bakteriálne prípravky
a látky patriace do tejto triedy, diagnostické prípravky patriace do tejto triedy, chemické prostriedky na konzervovanie potravín, umelé sladidlá.
5 - Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, vitamíny, chemické prípravky a substancie na farmaceutické účely iné ako
dezinfekčné a kozmetické prípravky, prípravky
posilňujúce a dietetické na liečebné účely, infúzne roztoky, medicinálne vína a čaje, diagnostické
prípravky na liečebné účely, vakcíny, séra a výrobky z krvi, kultúry mikroorganizmov spadajúce
do tejto triedy.

(540)

(732) Zentiva Group, a. s., U kabelovny 130, 102 37
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208354
12.1.2005
2.9.2013
2.9.2023
2475-2003
2.9.2003
5.10.2004
1.4.2005
29
29 - Mlieko, syry, jogurty a iné mliečne výrobky.

(540) WITTMANN
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(740) Přemysl Marek, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208427
12.1.2005
13.11.2013
13.11.2023
3336-2003
13.11.2003
5.10.2004
1.4.2005
16, 35, 41
16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická a neperiodická tlač a publikácie, najmä časopisy, noviny, knihy, katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, obálky, formuláre,
tlačivá, knihárske výrobky, propagačné materiály
a predmety z papiera a plastických hmôt patriace
do tejto triedy.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, vydávanie reklamných materiálov, sprostredkovanie v uvedených službách.
41 - Vydavateľská činnosť, sprostredkovanie v uvedenej službe.

(540) Vajnorské novinky
(732) Mestská časť Bratislava - Vajnory, Roľnícka 109,
831 01 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208451
7.2.2005
23.1.2014
23.1.2024
175-2004
23.1.2004
3.11.2004
5.5.2005
6, 9, 12, 19, 20, 35, 37, 40, 45
6 - Kovové dvere, bezpečnostné dvere s kovovou
kostrou, viacbodové bezpečnostné dvere, kovové
dverové obloženie, kovové výplne dverí, kovové
prahy, kovové dverové rámy a zárubne, dverové
zástrčky, západky, kovové zarážky dverí, kovové
neelektrické zámky, predovšetkým zámky dverí
a ich časti, viacbodové rozvorové mechanizmy
zámkov, visacie zámky, mechanické uzamykacie
systémy, kovové závory, cylindrické vložky do
zámkov, kľúče, krúžky na kľúče z obyčajných
kovov, montážne kľúče, bezpečnostné kovové
reťaze, bezpečnostné schránky, trezory, kovové
skrinky a skrine, pokladničky, kovové brány, kovové mreže, pancierové platne a plechy, busty,
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sochy, sošky, figuríny z obyčajných kovov, kovové čapy, písmená a číslovky z obyčajných kovov, domové neelektrické zvončeky, drôtené pletivo, ostnatý drôt, kovové ploty, kovové držadlá,
rukoväti, kľučky, dverové neelektrické pružiny,
kovové rozperky, klopadlá na dvere, kovania na
dvere, kovania na okná a nábytok, kovový spojovací materiál, kovové podpery a konzoly pre stavebníctvo, stavebné kovania, kovové nosníky,
kovové obloženie stavieb, priečok a stien, kovové stavebné dielce, kovový stavebný materiál,
oceľové konštrukcie, oceľový plech, kovové okná, kovové okenice, kovové okenné rámy, neelektrické otvárače a zatvárače dverí, pánty, závesy, plomby, kovové poštové schránky, putá,
kovové rolety, kovové zámky na vozidlá, drobný
železiarsky tovar.
9 - Elektrické zámky, elektrické zatvárače a otvárače dverí, elektrické dverové zvončeky, elektrické bzučiaky, tlačidlá zvončekov, čítacie zariadenia, diaľkové ovládače, dochádzkové hodiny, elektronické dochádzkové systémy, elektricky ohradené priestory, kódované magnetické karty, elektrické a elektronické zariadenia proti krádeži, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu, poplašné zariadenia, požiarne signalizačné
zariadenia, monitorovacie počítačové programy,
elektronické monitorovacie prístroje a zariadenia,
okuláre, optické nástroje, periskopy, dverové priezory, pozoravacie prístroje, počítače, periférne
zariadenia k počítačom, počítačový softvér, prístroje a nástroje elektrické, signalizačné, kontrolné, záchranné, detektory, snímače, pohybové
snímače, snímače rozbitia skla, nosiče dát, záznamové disky, antény, elektronické lokátory, kamery, zariadenia a prístroje na prenos a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát, hasiace prístroje,
nepriestrelné vesty.
12 - Mechanické alebo elektronické zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu motorových
vozidiel, zámkové vložkové systémy a mechanické zamykacie zariadenia na automobily, autoimobilizéry, autoalarmy, centrálne zamykanie automobilov, vozidlá, ich časti a súčasti.
19 - Nekovové dvere, nekovové výplne dverí,
nekovové brány, nekovové dverové prahy a rámy, nekovové bezpečnostné dvere, nekovové
protipožiarne dvere, nekovové mreže a mriežky,
nekovové okná, nekovové stavebné konštrukcie
a materiály, sochy, sošky, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Zámky s výnimkou kovových a elektrických, nekovové závory, drobný nekovový materiál na dvere a okná, nekovové dverové obloženie, nekovové ozdoby na dvere, nekovové pánty
a závesy, sochy, sošky a figuríny z dreva vosku
sadry alebo plastu, nekovový spojovací materiál,
nekovové rozperky, kovový nábytok, nekovové
poštové schránky, vývesné štíty z dreva alebo
plastov, vešiaky na kľúče, vystavovacie a prezentačné stojany a pútače, interiérové žalúzie a rolety.
35 - Odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri predaji bezpečnostných dverí, zámkov, zabezpečovacích systémov a zariadení, reklama, reklamné činnosti, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti,
organizovanie výstav na reklamné, obchodné
účely, vedenie účtovných kníh, vedenie kartoték
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v počítači, prieskum trhu; sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom, maloobchodné služby s uvedeným tovarom.
37 - Montážne služby, montáž, inštalácia, údržba,
revízie a opravy dverí, bezpečnostných dverí,
trezorov, zámkov, mechanických alebo elektronických bezpečnostných systémov a zariadení,
poplašných systémov proti vlámaniu, stavebné
činnosti, murovanie, betónovanie zárubní, vylievanie zárubní vystužovacími hmotami, čalúnenie
dverí, tapetovanie dverí, informácie o opravách,
sprostredkovanie uvedených služieb.
40 - Zhotovovanie kópií kľúčov, predovšetkým
zhotovovanie kópií kľúčov kopírovacím frézovaním, úprava a spracovanie hrubých kľúčov ako
polotovarov, lisovanie kľúčov, spevňovanie dverí, protipožiarne alebo protiprierazové úpravy
dverí, kovoobrábanie, úprava spracovanie kovov,
spájkovanie, zváranie, pokovovanie, sprostredkovanie uvedených služieb.
45 - Otváranie bezpečnostných zámok, dverí, otváranie trezorov, poradenstvo v oblasti bezpečnosti, navrhovanie bezpečnostných systémov a zariadení, detektívne kancelárie, sledovanie alarmov proti krádeži, sprostredkovanie uvedených
služieb.
(540) SHERLOCK
(732) SHERLOCK, s.r.o., Miletičova 67, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208670
9.2.2005
2.10.2013
2.10.2023
2859-2003
2.10.2003
3.11.2004
5.5.2005
35, 36, 38, 41, 42, 43
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; reklama; sprostredkovanie obchodu s tovarom.
36 - Prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností.
38 - Počítačová komunikácia.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie a vedenie seminárov; prevádzkovanie športových zariadení; výroba rozhlasových
a televíznych programov; služby športovísk; vydávanie textov s výnimkou reklamných a náborových.
42 - Tvorba softvéru.
43 - Služby barov; reštaurácie (jedálne).

(540)

(591) oranžová, zelená, modrá, tmavomodrá, biela
(732) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208671
9.2.2005
2.10.2013
2.10.2023
2860-2003
2.10.2003
3.11.2004
5.5.2005
35, 36, 38, 41, 42, 43
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; reklama; sprostredkovanie obchodu s tovarom.
36 - Prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností.
38 - Počítačová komunikácia.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie a vedenie seminárov; prevádzkovanie športových zariadení; výroba rozhlasových
a televíznych programov; služby športovísk; vydávanie textov s výnimkou reklamných a náborových.
42 - Tvorba softvéru.
43 - Služby barov; reštaurácie (jedálne).

(732) MONTPETROL SLOVAKIA, s.r.o., Piesky 1607,
908 45 Gbely, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

(591) oranžová, zelená, modrá, tmavomodrá, biela
(732) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

208679
9.2.2005
9.10.2013
9.10.2023
2875-2003
9.10.2003
3.11.2004
5.5.2005
6, 7, 11, 19, 37, 42
6 - Tlakové nádoby kovové.
7 - Kompresorové stanice.
11 - Regulačné stanice, zariadenia na úpravu ropy a zemného plynu, bezpečnostné a regulačné
zariadenia na plynovody a ropovody a na podzemné zásobníky plynu, plynové generátory,
vzduchotechnické zariadenia vrátane rozvodov.
19 - Potrubia (nekovové), napr. zo sklolaminátu
a polyetylénu.
37 - Technické prehliadky a servis, montáž a opravy plynárenských a vysokotlakových zariadení,
stavba a údržba ropovodov.
42 - Skúšky a revízne kontroly vyhradených plynových a vysokotlakových zariadení.

(540)

208837
4.3.2005
23.10.2013
23.10.2023
3087-2003
23.10.2003
1.12.2004
2.6.2005
9, 37, 42
9 - Počítače a ich časti, programy pre počítače,
elektrické káble, svorky a spojky pre počítače,
faxy, telefóny, písacie stroje elektrické, prístroje
na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo
obrazu, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, magnetické nosiče údajov, záznamové disky, modemy, monitory, tlačiarne k počítačom, periférne zariadenia počítačov, počítačové
klávesnice, počítačové pamäte.
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov a ich
častí, opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky, opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, sprostredkovanie činností uvedených v triede 37.
42 - Prenájom počítačov a príslušenstva k počítačom, odborné poradenstvo v oblasti počítačov,
počítačových programov a v oblasti zariadení na
spracovanie dát.

PREDÁTOR MEDZI
POČÍTAČMI

(732) SHARK Computers, a.s., Tuhovská 1, 830 06 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

208878
4.3.2005
28.10.2013
28.10.2023
3158-2003
28.10.2003
1.12.2004
2.6.2005
35, 41
35 - Reklama, rozširovanie a vydávanie reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov.
41 - Prezentácia kultúry (slovenskej, európskej,
svetovej) prostredníctvom organizovania festivalu pozostávajúceho z divadelných predstavení,
koncertov, prehliadok, výstav, workshopov, spoločenských večerov, filmových predstavení, vydavateľská a publikačná činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov.

VIŠEGRÁDSKE DNI
KOŠICE DNI ČESKEJ,
MAĎARSKEJ, POĽSKEJ
A SLOVENSKEJ KULTÚRY

(732) ZDRUŽENIE FORSA, Rosná 6, 040 03 Košice,
SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208920
4.3.2005
10.11.2013
10.11.2023
3291-2003
10.11.2003
1.12.2004
2.6.2005
3, 5
3 - Kozmetické prípravky, mydlá, gély, peny a soli do kúpeľa, šampóny a iné prípravky na ošetrovanie vlasov, extrakty vrátane bylinných extraktov, éterické oleje, silice, roztoky na výplachy
a masáže ďasien nie na lekárske účely, ústne vody, zubné pasty, zubné gély.
5 - Farmaceutické a liečivé prípravky, zdravotnícke výrobky zahrnuté v tejto triede, dietetické
prípravky a potraviny pre deti a chorých, dezinfekčné a dezinsekčné prostriedky, liečebná kozmetika, liečebné mydlá, gély, peny a soli do kúpeľa, bylinné extrakty, bylinné prípravky na liečebné účely, medicinálne čaje, medicinálne vína,
vitamínové prípravky, náplasti a obväzový materiál, roztoky na výplachy a masáže ďasien, ústne
vody, zubné pasty, zubné gély, všetko na lekárske účely.

(540) HERBADENT PARODONTOL
(732) Herbadent, s.r.o., K Verneráku 1193/4, 148 00
Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208923
4.3.2005
10.11.2013
10.11.2023
3294-2003
10.11.2003
1.12.2004
2.6.2005
3, 5, 33
3 - Kozmetické prípravky, mydlá, gély, peny a soli
do kúpeľa, šampóny a iné prípravky na ošetrovanie vlasov, extrakty vrátane bylinných extraktov,
éterické oleje, silice, roztoky na výplachy a masáže ďasien nie na lekárske účely, ústne vody,
zubné pasty, zubné gély.
5 - Farmaceutické a liečivé prípravky, zdravotnícke výrobky zahrnuté v tejto triede, dietetické
prípravky a potraviny pre deti a chorých, dezinfekčné a dezinsekčné prostriedky, liečebná kozmetika, liečebné mydlá, gély, peny a soli do kúpeľa, bylinné extrakty, bylinné prípravky na liečebné účely, medicinálne čaje, medicinálne vína,
vitamínové prípravky, náplasti a obväzový materiál, roztoky na výplachy a masáže ďasien, ústne
vody, zubné pasty, zubné gély, všetko na lekárske účely.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, bylinné vína a likéry, aperitívy, žalúdočné vína a likéry, všetko uvedené nie na lekárske účely.
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(540)

(591) biela, čierna, červená
(732) Herbadent, s.r.o., K Verneráku 1193/4, 148 00
Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208946
4.3.2005
27.11.2013
27.11.2023
3464-2003
27.11.2003
197875
10.11.2003
CZ
1.12.2004
2.6.2005
5
5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne.

(540) AGLAN
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Dolní Měcholupy, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208991
5.4.2005
27.10.2014
27.10.2024
3117-2004
27.10.2004
3.1.2005
1.7.2005
5
5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne.

(540) QUETIN
(732) Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209062
7.4.2005
21.11.2013
21.11.2023
3423-2003
21.11.2003
3.1.2005
1.7.2005
30
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky; múka a múkové prípravky vyrobené z obilnín; chlieb, jemné pečivo, pekárske
a cukrárske výrobky, zmrzlina; med, melasový
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sirup; kvasnice, prášok do pečiva; soľ, horčica; ocot,
omáčky ako chuťové prísady; korenie; potravinársky ľad.

(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(732) GoodMills Österreich GmbH, Schmidgasse 3-7,
2320 Schwechat, AT;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

209085
7.4.2005
19.12.2013
19.12.2023
3710-2003
19.12.2003
3.1.2005
1.7.2005
43
43 - Hotelové a motelové služby.

(732) HLT Domestic IP LLC, 7930 Jones Branch Drive, Suite 1100, McLean, VA 22102, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209094
7.4.2005
30.12.2013
30.12.2023
3783-2003
30.12.2003
3.1.2005
1.7.2005
29, 35, 39
29 - Jedlá želatína.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.

(540)

209123
8.4.2005
1.10.2013
1.10.2023
2774-2003
1.10.2003
3.1.2005
1.7.2005
36
36 - Bankové služby; služby súvisiace so sporiteľskými účtami; služby elektronického bankovníctva; bankové služby poskytované prostredníctvom mobilných telefónov, šekové klíringové
služby; správa platieb; služby bankových kariet,
kreditných kariet, debetných kariet a elektronických platobných kariet; agentúry na inkasovanie
a platbu pohľadávok, poradenské a maklérske
služby; zaisťovanie a poskytovanie pôžičiek, hypoték a záruk; hypotekárne pôžičky; financovanie
pôžičiek; kreditné služby; zmenárenské a prevodné služby; finančné služby spojené s peňažnými
príkazmi; služby spojené s peňažnými prevodmi;
poskytovanie cudzej meny; poskytovanie cestovných šekov; penzijné služby; správa penzijných
fondov; zabezpečovanie osobných penzijných
investícií a poradenstvo, služby spojené s riadením fondov; prevod fondov (prevod kapitálu);
služby fondov; služby splnomocnencov fondov;
správcovstvo fondov; investičné služby zahrnuté
v tejto triede; finančné investície; kapitálové investičné služby; navyšovanie kapitálu; poradenstvo v oblasti investícií a ochrany investícií; spravovanie investícií; burzové maklérske služby; maklérske služby týkajúce sa akcií a cenných papierov, obchodovanie s nimi a ich distribúcia; upisovanie akcií; oceňovanie akcií; služby týkajúce
sa poisťovníctva; služby sprostredkovania poistenia; služby spojené s ochranou straty príjmov;
finančné služby; finančné poradenské služby;
služby poskytované mandatárom (nominee services); poskytovanie finančných prostriedkov; finančné služby na zabezpečenie fondov; služby
realitných kancelárií; finančná správa a oceňovanie nehnuteľností alebo majetku; služby spojené
so spravovaním nehnuteľností a majetku; informačné a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb; všetky uvedené služby tiež vrátane
služieb poskytovaných prostredníctvom internetu, on-line a interaktívnych počítačových služieb.

(540)

(591) červená, žltá, zelená, biela, čierna
(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(732) HSBC Holdings plc, 8 Canada Square, London
E14 5HQ, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

209147
8.4.2005
4.11.2013
4.11.2023
3229-2003
4.11.2003
3.1.2005
1.7.2005
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41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby), organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie konferencií, on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí), poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií.
42 - Aktualizovanie počítačových programov, hosťovanie na počítačových stránkach (Web stránkach), inštalácia počítačových programov, návrh
počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru, prenájom počítačov, prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov
a údajov (okrem fyzickej konverzie), prieskum
v oblasti využitia počítačov, servis počítačových
programov, štúdie technických projektov, projektová činnosť, technický prieskum, vytváranie
a udržiavanie počítačových stránok (Web) pre
zákazníkov, zhotovovanie kópií počítačových programov.

8 (511) 29
(511) 29 - Mlieko a mliečne výrobky, syry vrátane bryndze; syrové výrobky; bryndzové výrobky.
(540)

(551) kolektívna
(591) zelená, modrá, čierna, svetložltá
(732) Cech Bryndziarov, SNP 7, 962 01 Zvolenská Slatina, SK;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209181
8.4.2005
8.12.2013
8.12.2023
3584-2003
8.12.2003
3.1.2005
1.7.2005
9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42
9 - Audiovizuálna technika na výučbu; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej
siete), monitorovacie počítačové programy, periférne zariadenia počítačov, počítače, počítačové
programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete),
počítačový softvér, videotelefóny, vysielacie zariadenia (telekomunikácie), vysielače (telekomunikácie).
35 - Vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), reklama on-line na počítačovej komunikačnej sieti, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), zbieranie údajov do počítačových databáz,
zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Oceňovanie nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, sprostredkovatelia
nehnuteľností.
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov.
38 - Elektronická pošta, telefónna komunikácia,
komunikácia prostredníctvom optických káblov,
komunikácia mobilnými telefónmi, počítačová komunikácia, komunikácia pomocou počítačových
terminálov, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, prenájom prístrojov na prenos správ,
prenájom telekomunikačných prístrojov, prenájom zariadení na prenos informácií, prenos signálu pomocou satelitu, prenos správ a obrazových
informácií pomocou počítača, prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov, služby poskytované elektronickými tabuľkami (telekomunikačné služby), služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, telekomunikačné informácie, výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
39 - Uchovávanie informácií, informácie o preprave, informácie o uskladnení.
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(540) IKSNET
(732) X-NET spol.s r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209198
8.4.2005
10.12.2013
10.12.2023
3617-2003
10.12.2003
3.1.2005
1.7.2005
9, 16, 38, 41, 45
9 - Nosiče údajov všetkých druhov, najmä so záznamom zvuku a obrazu; publikácie poskytované
v elektronickej forme.
16 - Tlačoviny, periodické a neperiodické publikácie, reklamné materiály všetkých druhov patriace do tejto triedy, fotografie, pohľadnice a plagáty.
38 - Televízne vysielanie všetkých druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
41 - Výroba televíznych programov; výroba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; organizovanie zábavných,
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí;
organizovanie vedomostných, športových alebo
zábavných súťaží; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; služby filmových a nahrávacích
štúdií; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia;
výroba divadelných alebo iných predstavení; výroba a prenájom audionahrávok; filmová tvorba,
požičiavanie filmov; výroba videozáznamov, prenájom videozáznamov; služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; vydavateľská a nakladateľská čin-

254

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky)
nosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií; informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie
o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; moderovanie relácií, programov a podujatí; organizovanie svadobných, predsvadobných a posvadobných
zábav a podujatí; služby týkajúce sa erotickej zábavy; reportérske služby, poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), poradenské a informačné služby v oblasti
uvedených služieb.
45 - Zoznamovacie služby, služby predmanželských a manželských poradní, požičiavanie svadobných a spoločenských šiat.

(540) LÁSKA NEBESKÁ
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209300
6.5.2005
27.12.2014
27.12.2024
3648-2004
27.12.2004
4.2.2005
4.8.2005
5
5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne.

(540) CINIE
(732) Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209419
9.5.2005
23.1.2014
23.1.2024
173-2004
23.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
9, 25, 41
9 - Počítačové programy iba vo vzťahu k televíznej šou VEĽKÝ BRAT; nahrané nosiče dát týkajúce sa televíznej šou VEĽKÝ BRAT, vyššie
uvedené tovary s výlukou činností karaoke.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; všetky tovary
iba vo vzťahu k televíznej šou VEĽKÝ BRAT.
41 - Vzdelávacie a zábavné služby, predovšetkým výroba televíznych a rozhlasových programov a zábavných programov, divadelných produkcií, ako sú javiskové a muzikálové produkcie,

organizovanie hudobných udalostí / koncertov; uvedené služby uskutočňované tiež cestou internetu;
všetky služby iba vo vzťahu k televíznej šou VEĽKÝ BRAT.
(540) VEĽKÝ BRAT
(732) Endemol Nederland B.V., MediArena 2, 1099 CZ
Duivendrecht, NL;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209420
9.5.2005
23.1.2014
23.1.2024
176-2004
23.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
6, 14, 16, 19, 20, 35, 39, 41, 42
6 - Umelecké diela z obyčajných kovov.
14 - Umelecké diela z drahých kovov.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, kávové filtre papierové, knihy,
lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové
alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne
(papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy,
obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky,
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na
balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
19 - Umelecké diela z kameňa, betónu a mramoru.
20 - Starožitný nábytok, nábytok ako umelecké
dielo, umelecké diela z dreva, vosku, sadry a plastov, umelecké diela z porcelánu, terakoty alebo skla.
35 - Dražby, manažment v oblasti umenia, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský
prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie audiovizuálnych predstavení
na komerčné a reklamné účely, organizovanie
výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti,
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií, predvádzanie (služby modeliek) na
reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie
tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, reklama,
reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných
oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, 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 zvukovoobrazových záznamov a periodických a neperio-
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dických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo
náborových textov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz,
zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
39 - Balenie a doručovanie darčekových a umeleckých predmetov, balenie tovaru, distribúcia
tovaru na dobierku, distribúcia umeleckých predmetov, doručovacie služby, kuriérske služby, doručovanie tovaru, informácie o balení a doručovaní darčekov a umeleckých predmetov, kuriérske služby, oceňovanie umeleckých diel, organizovanie dobročinných zbierok, zabezpečovanie
a sprostredkovanie balenia a doručovania tovaru.
41 - Činnosť umeleckej a športovej agentúry, činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu, filmová
tvorba, fotografická reportáž, fotografovanie, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie
konferencií, organizovanie a vedenie kongresov,
organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích
výstav, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), organizovanie súťaží krásy, organizovanie športových
podujatí a súťaží, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, prevádzkovanie galérie, sprostredkovanie vyššie uvedených služieb, umelecké módne agentúry, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných
a iných predstavení na účely kultúrne a zábavné,
usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných
produkcií, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných, vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných
textov, výchovno-zábavné klubové služby, výroba
(tvorba) videofilmov, výroba divadelných alebo
iných predstavení, živé predstavenia.
42 - Grafický dizajn, módny dizajn, navrhovanie
(priemyselný dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, odborné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim, priemyselný dizajn,
spravovanie autorských práv, sprostredkovanie
služieb uvedených v tejto triede, štúdie technických projektov, projektová činnosť, umelecký
dizajn, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), využívanie autorských práv.
(540) GEE & STONE
(732) GEE&STONE s. r. o., Nad Plážou 27, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

209424
9.5.2005
26.1.2014
26.1.2024
188-2004
26.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
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8 (511) 29
(511) 29 - Mlieko; mliečne výrobky; mliečne nápoje;
syry; nátierky z mliečnych výrobkov; jogurt; maslo; smotana; smotanové a tvarohové krémy; šľahačka; tvaroh; bryndza; kefír.
(540)

(554) trojrozmerná známka
(591) biela, modrá, červená, zelená, žltá, hnedá
(732) LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a. s., Júrska cesta 2,
934 01 Levice, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

209448
9.5.2005
1.3.2014
1.3.2024
651-2004
1.3.2004
4.2.2005
4.8.2005
30
30 - Káva.

(591) modrá, zlato-žltá
(732) TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o., Prievozská 4,
821 09 Bratislava, SK;
(740) Šiška Karol, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209457
9.5.2005
2.3.2014
2.3.2024
669-2004
2.3.2004
4.2.2005
4.8.2005
1, 3, 5
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu a fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,
chemické látky na konzervovanie potravín, triesloviny.
3 - Voňavkárske výrobky, kozmetické prípravky,
mydlá, éterické oleje, vlasové vodičky, prípravky
na čistenie zubov.
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5 - Farmaceutické prípravky, zdravotnícke prípravky na lekárske použitie, dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá.

(540) BELUPO
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d. d., Danica 5,
48000 Koprivnica, HR;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209463
9.5.2005
8.3.2014
8.3.2024
734-2004
8.3.2004
4.2.2005
4.8.2005
32, 33, 35
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, príchuti na výrobu nápojov, sirupy
na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje, ovocné šťavy.
33 - Víno, alkoholické nápoje okrem piva, likéry,
brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď,
SK;
(740) Benčík Ivan, JUDr., Budmerice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209528
9.5.2005
5.12.2013
5.12.2023
3569-2003
5.12.2003
4.2.2005
4.8.2005
29, 30
29 - Sušené, konzervované, varené a mrazené ovocie, zelenina, byliny, huby, ovocné kompóty, zeleninové šaláty, želatína jedlá, marmelády, džemy; ovocné drene, zeleninové drene, ovocné pyré, jablkové pyré, ovocné rôsoly, ovocné a zeleninové pretlaky, paradajkový pretlak, zeleninové
šťavy na varenie, výrobky z ovocia a zeleniny
patriace do tejto triedy.
30 - Aromatické prípravky do potravín a potravinárske príchuti s výnimkou esencií a potravinárskych olejov; horčica, kečup, mäsové šťavy, omáčka sójová, omáčky do šalátov, konzervované, zmrazené a dehydrované omáčky, paradajková omáčka, sviečková omáčka.

(540) TUTTI
(732) McCarter a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

209533
9.5.2005
5.12.2013
5.12.2023
3575-2003
5.12.2003
4.2.2005
4.8.2005
36
36 - Bankové služby, služby súvisiace so spotrebiteľskými účtami, elektronické bankovníctvo, bankové služby poskytované prostredníctvom mobilných telefónov, šekové platobné služby, správa platieb, služby bankových kariet, kreditných
kariet, debetných kariet a elektronických platobných kariet, agentúry na inkasovanie a platbu pohľadávok, poradenské a maklérske služby, zaisťovanie a poskytovanie pôžičiek, hypoték a garancií, hypotekárne pôžičky, financovanie pôžičiek, kreditné služby, zmenárenské a prevodné
služby, finančné služby spojené s peňažnými príkazmi, peňažné prevody, služby spojené s cudzími menami, vydávanie (zaobstaranie) cestovných
šekov, penzijné služby, správa penzijných fondov, služby spojené s osobnými penziami, služby
spojené s riadením fondov, prevod fondov (prevod kapitálu), služby fondov, služby splnomocnencov fondov, správcovstvo fondov, investičné
služby, finančné investície, kapitálové investičné
služby, navyšovanie kapitálu, poradenstvo v oblasti investícií a ochrany investícií, riadenia investícií, burzové maklérske služby, maklérske
služby týkajúce sa akcií a cenných papierov, obchodovanie s nimi a ich distribúcia, upisovanie
akcií, oceňovanie akcií, poisťovníctvo, sprostredkovanie poistenia, služby spojené s ochranou straty príjmov, finančné služby, finančné poradenské
služby, služby poskytované mandatárom (nominee services), poskytovanie finančných prostriedkov, finančné služby na zabezpečenie fondov,
realitné kancelárie, riadenie a oceňovanie, spravovanie nehnuteľností a majetku, informačné
a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb; všetky uvedené služby tiež vrátane služieb
poskytovaných prostredníctvom internetu, on-line a interaktívnych počítačových služieb.

(540) FIRST DIRECT
(732) HSBC Holdings plc, 8 Canada Square, London
E14 5HQ, GB;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209579
9.5.2005
30.1.2014
30.1.2024
234-2004
30.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
4, 9, 16, 35, 36, 37
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazivá; palivá; nechemické aditíva do palív, mazív a tukov.
9 - Magnetické a strojovo čitateľné karty nesúce
kódované informácie; bankomaty a stroje na čítanie kariet; autorizačné karty, platobné karty,
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kreditné karty a osobné identifikačné karty, všetky obsahujúce aktívne komponenty a ako nosiče
údajov.
16 - Tlačené publikácie; tlačoviny; časopisy; poukážky a kupóny (vouchery); papiernický tovar;
plagáty; prostriedky na ručnú tlač; pečiatky na
kancelárske použitie; obaly a dosky na spisy a doklady; karty; cestovné šeky; platobné karty, kreditné karty, debetné karty, osobné identifikačné
karty; reklamné značky.
35 - Manažment nákupu a transakcií; služby obchodného manažmentu a odhady; účtovníctvo
a výpisy z účtov; všetko týkajúce sa nákupu a platieb za automobilové palivá a súvisiace služby.
36 - Vydávanie platobných a predplatených kariet a kariet s odloženou platbou; služby spojené
s debetnými kartami, platobnými kartami, kreditnými kartami, osobnými identifikačnými kartami, autorizačnými nákupnými kartami a zľavovými kartami; elektronický prevod peňažných
prostriedkov; vystavovanie výpisov z účtu a vypracovávanie analýz na všetky uvedené služby;
spracovanie platieb.
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; mazanie motorových vozidiel; čistenie a leštenie motorových vozidiel; umývanie motorových vozidiel;
antikorozívne ošetrovanie motorových vozidiel;
lakovanie motorových vozidiel; montáž pneumatík a opravy dier; služby čerpacích staníc a servisných staníc vozidiel.
(540)

(732) BP p. l. c., 1 St. James's Square, London SW1Y 4PD,
GB;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209600
9.5.2005
17.2.2014
17.2.2024
463-2004
17.2.2004
4.2.2005
4.8.2005
35, 41, 42, 44
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
pomoc pri riadení komerčných a priemyselných
podnikov; marketingové štúdie; nábor zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, personálne poradenstvo, poradenstvo pri
vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce, hospodárske alebo ekonomické predpovede, prieskum trhu, poradenské služby
v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, psychologické testovanie s cieľom výberu,
výber osôb pomocou psychologických testov,
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
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podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), tvorba kompetenčných modelov (manažérske kompetencie), 36 stupňové posúdenie manažérskych kompetencií dotazníkovou metódou (aj
v elektronickej podobe), implementácia kompetenčného prístupu do systémov riadenia ľudských
zdrojov firiem (najmä hodnotiaci a rozvojový
systém).
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie a vedenie vzdelávacích akcií, pomoc
pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania), školenie, školiaca a vzdelávacia činnosť,
poradenstvo pre voľbu povolania (poradenstvo
v oblasti vzdelávania); výcviky - tréningy, workshopy, kurzy, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vyučovanie, vzdelávanie, certifikačné služby, príprava a realizácia
assessment centier a rozvojových centier pre manažment na báze kompetencií (zahrnuje rozvojové workshopy, koučovanie a konzultácie), tvorba
podporných materiálov na rozvoj manažérov
v oblasti kompetencií).
42 - Tvorba softvéru.
44 - Psychologické služby.
(540) ADDA
(732) ADDA Consultants, s. r. o., Žehrianska 2, 851 07
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

209624
9.5.2005
1.3.2014
1.3.2024
647-2004
1.3.2004
4.2.2005
4.8.2005
30
30 - Káva.

(591) modrá, žltá
(732) TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o., Prievozská 4,
821 09 Bratislava, SK;
(740) Šiška Karol, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209627
9.5.2005
4.3.2014
4.3.2024
698-2004
4.3.2004
4.2.2005
4.8.2005
34
34 - Cigarety, tabak, potreby pre fajčiarov, zápalky.
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(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

12.9.2003
4.3.2005
8.9.2005
36
36 - Splátkový predaj, úverové, kreditné karty,
poskytovanie revolvingových úverov, poskytovanie úverov na nákup spotrebného tovaru, elektroniky, mobilných telefónov.

(540)

(591) červená, biela, čierna, zlatá
(732) Vietnam National Tobacco Corporation, 25A Ly
Thuong Kiet Str., Hoan Kiem district, Hanoj, VN;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209657
7.6.2005
27.12.2014
27.12.2024
3651-2004
27.12.2004
4.3.2005
8.9.2005
5
5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne.

(540) ARGOFAN
(732) Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209674
9.6.2005
12.9.2013
12.9.2023
2570-2003
12.9.2003
4.3.2005
8.9.2005
36
36 - Splátkový predaj, úverové, kreditné karty,
poskytovanie revolvingových úverov, poskytovanie úverov na nákup spotrebného tovaru, elektroniky, mobilných telefónov.

(540)

(591) biela, hnedá
(732) GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28
Praha, Michle, CZ;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209732
9.6.2005
13.2.2014
13.2.2024
409-2004
13.2.2004
4.3.2005
8.9.2005
3
3 - Saponáty a detergenty; prípravky a substancie
všetky na pranie a čistenie bielizne; avivážne
prípravky na textílie; bieliace prípravky, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie;
prípravky na umývanie riadu; mydlá; prípravky
na umývanie rúk; utierky impregnované prípravkami a substanciami na čistenie a leštenie.

(540) PINK FRESH
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209739
9.6.2005
16.2.2014
16.2.2024
421-2004
16.2.2004
4.3.2005
8.9.2005
16, 35, 41
16 - Noviny a tlačoviny.
35 - Vydávanie reklamných textov.
41 - Vydavateľská činnosť.

(540)
(591) biela, hnedá, čierna
(732) GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28
Praha, Michle, CZ;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)

209675
9.6.2005
12.9.2013
12.9.2023
2571-2003

(591) červená, biela
(732) Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209760
9.6.2005
18.3.2014
18.3.2024
865-2004
18.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
9
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické,
meracie, signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na váženie, prístroje
a nástroje na vedenie, prepínanie, transformáciu,
akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektriny,
prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu
zvuku alebo obrazu, magnetické nosiče údajov,
záznamové disky, predajné automaty a mechanizmy pre mincové prístroje, registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie
údajov a počítače, hasiace prístroje.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

(732) SFERA JOVEN, S.A., Hermosilla, 112, 28009
Madrid, ES;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209775
9.6.2005
22.3.2014
22.3.2024
921-2004
22.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
32
32 - Nápoje, a to pitné vody, ochutené vody, minerálne a sýtené vody, iné nealkoholické nápoje
a to chladené nealkoholické nápoje, energetické
nápoje a nápoje s obsahom vitamínov a minerálov, limonády, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy, koncentráty a prášky na výrobu nápojov,
ochutené vody, minerálne a sýtené vody, chladené nealkoholické nápoje, energetické nápoje, nápoje s obsahom vitamínov a minerálov, ovocné
nápoje a ovocné šťavy, ostatné nealkoholické nápoje zaradené do triedy 32.

(540)

(732) THE COCA-COLA COMPANY, One Coca-Cola
Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;
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209784
9.6.2005
25.3.2014
25.3.2024
948-2004
25.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
30
30 - Mrazený krém, zmrzlina.

(591) biela, svetlomodrá, tmavomodrá, hnedá, zelená,
žltá, oranžová, červená, čierna
(732) Lazorová Mária - PELAZOMA, A. Stodolu 5320/56,
036 01 Martin, SK;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;
209785
9.6.2005
25.3.2014
25.3.2024
949-2004
25.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
30
30 - Mrazený krém, zmrzlina.

(591) tmavohnedá, svetlohnedá, okrová, žltá, červená,
čierna, biela
(732) Lazorová Mária - PELAZOMA, A. Stodolu 5320/56,
036 01 Martin, SK;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209801
9.6.2005
13.4.2014
13.4.2024
1037-2004
13.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
16, 25, 35
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, tlačoviny, knihárske výrobky, fotografie, papiernický tovar a písacie potreby, obalové materiály z plastických hmôt, tlačiarenské
písmo, štočky, typografické písmo, vzdelávacie
a učebné potreby, fotografie, fotomontáže (zariadenia na), formuláre, fólie z regenerovanej celulózy na balenie, fólie (umelohmotné priľnavé naťahovacie) na paletizáciu, grafické znaky, grafické zobrazenie, grafiky, obálky (papiernický tovar),
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obaly (papiernický tovar), obežníky, lístky, listový papier, nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť, nálepky, lepiace štítky, papier,
pečate, albumy, baliaci papier, brožúry, brožované knihy, brožúry, celulóza (fólie z regenerovanej) na balenie, časopisy (periodiká), drevitý papier, etikety s výnimkou textilných, etiketovanie
(ručné prístroje na ), fólie (umelohmotné), na balenie, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
kartón (predmety z), kartón, lepenka, knihy, pečiatky, pečiatky s adresami, perá (kancelárske potreby), pergamenový papier, písacie potreby, písmená, plagáty, počítačové programy (papierové
pásky a štítky na zaznamenávanie), podložky na
písanie, podložky na stôl (papierové) anglické
prestieranie, portréty, poštové známky, príručky,
prospekty, publikácie, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky, reprodukcie (grafické), rytiny, sádzacie
rámy (polygrafia), samolepky pre domácnosť a na
kancelárske účely, skrinky na kancelárske potreby, stolové prestieranie z papiera, stojany na perá
a ceruzky, šablóny, štítky do adresovacích strojov (adresné), tlač (rytiny), tlačivá, tlačové písmo, tlačové znaky, tlačoviny, vrecká z papiera
alebo plastických materiálov, vzory na kopírovanie.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment,
obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce, reklama, reklama (on-line) na počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry,
reklamné materiály (rozširovanie) zákazníkom,
reklamné materiály (vydávanie a aktualizovanie),
reklamné oznamy (rozširovanie), reklamné plochy
(prenájom), reklamné služby (zásielkové), reklamné texty B10070 (uverejňovanie), reprografia dokumentov, rozhlasová reklama, rozširovanie vzoriek, riadenie (poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského), riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov, televízna reklama, texty (spracovanie), účtovníctvo, umenie (obchodný manažment v oblasti), vylepovanie plagátov, vzťahy s verejnosťou, aranžovanie
výkladov, informácie (obchodné alebo podnikateľské), informácie v počítačových súboroch, informačné kancelárie (komerčné), kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, kopírovanie,
kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov,
dokladov atď., nákupné ceny, veľkoobchodné
ceny (analýzy), obchodná činnosť a poradenstvo,
obchodná činnosť (pomoc pri riadení), podnikanie (oceňovanie a odhady v oblasti), podpora
predaja (pre tretie osoby), poradenstvo (odborné
obchodné), predvádzanie (služby modeliek) na
reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie
tovaru, prenájom reklamného času vo všetkých
komunikačných médiách, prenájom reklamných
materiálov, prieskum (obchodný), prieskum trhu,
obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodné alebo podnikateľské informácie (poskytovanie), obchodné alebo podnikateľské poradenstvo (profesionálne), obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové
poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, oceňovanie obchodných podnikov.

(540)

(591) zlatá, strieborná, červená, modrá, čierna, perlová
sivobiela, hermelín sivobiela
(732) Princess, s. r. o., Dunajská 39, 811 08 Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209802
9.6.2005
1.4.2014
1.4.2024
1048-2004
1.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
16
16 - Viacvrstvový obalový materiál vyrobený technológiou zlepovania monofólie na báze polyamidu a zvárateľnej plastovej fólie.

(540) SVITAMID
(732) CHEMOSVIT, akciová spoločnosť, Štúrova 101,
059 21 Svit, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209803
9.6.2005
1.4.2014
1.4.2024
1049-2004
1.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
16
16 - Viacvrstvový obalový materiál vyrobený technológiou zlepovania koextrúdovaných vytláčaných a vyfukovaných fólií z termoplastických
materiálov.

(540) EXTRATEN
(732) CHEMOSVIT, akciová spoločnosť, Štúrova 101,
059 21 Svit, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209821
9.6.2005
8.4.2024
8.4.2024
1173-2004
8.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
24
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky a pokrývky na stôl.
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(540)

(732) SFERA JOVEN, S.A., Hermosilla, 112, 28009
Madrid, ES;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209825
9.6.2005
13.4.2014
13.4.2024
1190-2004
13.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
12
12 - Osobné automobily, nákladné automobily,
autobusy, mikrobusy, automobily s pohonom na
všetky štyri kolesá, dodávkové vozidlá, malé dodávkové automobily.

(540)

(732) Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, KR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209826
9.6.2005
13.4.2014
13.4.2024
1191-2004
13.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
12
12 - Osobné automobily, nákladné automobily,
autobusy, mikrobusy, automobily s pohonom na
všetky štyri kolesá, dodávkové vozidlá, malé dodávkové automobily.

(540) KIA Motors Slovakia
(732) Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, KR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209883
9.6.2005
29.12.2013
29.12.2023
3769-2003
29.12.2003
4.3.2005
8.9.2005
8, 11, 21, 35
8 - Kuchynské a rekreačné potreby a potreby na
prípravu jedál patriace do tejto triedy, najmä: otvárače na konzervy (s výnimkou elektrických);
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krájač vajec (neelektrický); krájače na pizzu (neelektrické); krájače na zeleninu a krájače syrov;
nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie); nástrojové brúsky; ostričky ako nástroje;
lovecké nože; nože do mlynčekov (ručné nástroje); nože na zeleninu; nože (ručné nástroje); nožiarsky tovar; ocieľky; príbor; nožnice; nožnice
na strihanie vlasov (elektrické alebo neelektrické); nožnice na strihanie zvierat (ručné nástroje);
oberače na ovocie (ručné náradie); obojručné nože; opasky, remene na nosenie náradia; orezávačky (ručné nástroje); pedikérske súpravy; pílky
(ručné náradie); pilníky (nástroje); pinzety; kliešte;
príbor (nože, vidličky a lyžice); sekáčiky (ručné
nástroje); sekerky; škrabáky (ručné nástroje); škrabky (ručné nástroje); štepárske nože; tĺčiky (ručné
nástroje); vidličky; vreckové nožíky; záhradnícke
nože; záhradnícke nožnice.
11 - Kuchynské a rekreačné potreby a zariadenia
a potreby a zariadenia na prípravu jedál patriace
do tejto triedy, najmä: elektrické vreckové baterky; benzínové horáky; držiaky na lampy a svietidlá; držiaky plynových horákov; fakle; filtračné
kávovary elektrické; filtre na pitnú vodu; elektrické fritézy; grily; lampové horáky; hriankovače; chladiace nádoby; chladiace prístroje a zariadenia; chladničky; elektrické kanvice; elektrické
kávovary; kuchynské sporáky; kuchynské odsávače; kuchynské potreby na pečenie a varenie
elektrické; lampáše; lampióny; elektrické lampy;
plynové lampy; liehové horáky; kahany; mikrovlnné rúry; mraziace zariadenia, mrazničky; chladiace nádoby; nápojové chladničky; ohrievacie
fľaše; olejové lampy; pražiče na ovocie; zariadenia na pasterizáciu; rošty do pece; pece (na rozličné účely); pece, sporáky, piecky; rúry na pečenie; pekáč; otočný rošt; filtre na pitnú vodu; vyhrievané podušky s výnimkou na lekárske účely;
ponorné ohrievače; pražiace stroje; pražiče na
kávu; ražne; roštnice; rošty na opekanie mäsa;
sporáky; stolné variče; prístroje a zariadenia na
sušenie; vzduchové sušiče; teplovzdušné rúry; variče; zapaľovače na zapaľovanie plynu.
21 - Domáce, kuchynské a rekreačné potreby
a potreby na prípravu jedál patriace do tejto triedy, najmä: bonboniéry ako kazety na cukrovinky
s výnimkou kaziet z drahých kovov; busty z porcelánu, terakoty alebo skla; cedidlá na čaj s výnimkou cedidiel z drahých kovov; cedidlá pre
domácnosť; pretláčač na cesnak (kuchynská potreba); cukorničky s výnimkou cukorničiek z drahých kovov; dózy na čaj s výnimkou dóz z drahých kovov; čajníky a čajové súpravy s výnimkou z drahých kovov; čutory, cestovné fľaše; demižóny; domáce mlynčeky s výnimkou elektrických; kuchynské dosky na krájanie; drôtenky na
použitie v domácnosti; držiaky na špáradlá s výnimkou držiakov z drahých kovov; figúrky z porcelánu, terakoty alebo skla; fľaše; formy na ľadové kocky; kuchynské formy na pečenie; formy
na pečivo; formy na prípravu jedál; stojany na
grily; grily a rošty (potreby na opekanie); chladiace fľaše; prenosné neelektrické chladiarne; izotermické vrecká; kanvice s výnimkou elektrických;
kastróly; filtračné alebo extrakčné kávovary s výnimkou elektrických; kávovary s výnimkou elektrických; kávové filtre s výnimkou elektrických;
kávové mlynčeky ručné; kávové súpravy s vý-
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nimkou súprav z drahých kovov; kefky a kefy na
umývanie riadu; keramika na použitie v domácnosti; pracháče na koberce (ručné nástroje); koreničky; koreničky okrem koreničiek z drahých
kovov; koše na použitie v domácnosti s výnimkou košov z drahých kovov; kotlík (hrniec); krčahy s výnimkou krčahov z drahých kovov; krištáľ (výrobky z krištáľového skla); krúžky na
obrúsky s výnimkou krúžkov z drahých kovov;
kuchynské hrnce; kuchynské mixéry s výnimkou
elektrických; kuchynské nádoby s výnimkou nádob z drahých kovov; kuchynské náradie s výnimkou náradia z drahých kovov; kuchynské potreby neelektrické; kuchynský a jedálenský riad,
nie z drahých kovov; kvetináče; vedierka na ľad;
lieviky; likérové súpravy; lisy na ovocie pre domácnosť s výnimkou elektrických; lopatka a zmetáčik na omrvinky; lopatky na zákusky; lyžice,
varechy na miešanie (kuchynské predmety); majolika; miešače s výnimkou elektrických na použitie v domácnosti; misky; misy; mliečne sklo;
šejkre; ručné mlynčeky pre domácnosť; mlynčeky na korenie (ručné); kuchynské naberačky; nádoby na chlieb; smetné nádoby; nádoby na ľad;
nádoby na pitie; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni s výnimkou nádob z drahých
kovov; olejničky s výnimkou olejničiek z drahých kovov; otvárače na fľaše; ozdobné črepníky
s výnimkou papierových; papierové taniere; panvice; piknikové koše s riadom; pipety; pivové
poháre; podnosy s výnimkou z drahých kovov;
poháriky papierové alebo z plastových hmôt; pohlcovače dymu pre domácnosť; poklopy na maslo, pokrievky; polievacie kanvy; polievkové misy
s výnimkou z drahých kovov; porcelán; porcelánové ozdoby; rajnice na pečenie, varenie (nie elektrické); ražne kovové na použitie v domácnosti;
riad porcelánový alebo hlinený; riad s výnimkou
riadu z drahých kovov; stojany na rošty na opekanie; rukavice pre domácnosť; sifónové fľaše na
sódovú vodu; sitá pre domácnosť; sklenené poháre; sklenené nádoby; maľované výrobky zo skla;
sochy z porcelánu; soľničky s výnimkou soľničiek z drahých kovov; sklenené gule; stojany na
vajíčka; strojček na rezance ručný; strúhadlá pre
domácnosť; súpravy kuchynského riadu; škatuľka na desiatu; škatuľka na pečivo a keksy; svietniky okrem svietnikov z drahých kovov; šľahače
s výnimkou elektrických; špáradlá; taniere s výnimkou tanierov z drahých kovov; tanieriky, tácky, podnosy s výnimkou z drahých kovov; tepelnoizolačné nádoby (termosky); termosky; tlakové
hrnce s výnimkou elektrických; tyčinky na koktail; umelecké diela z porcelánu; stojany na vajíčka
s výnimkou z drahých kovov; varešky (kuchynské
nástroje); vedrá; vývrtky; sklené zátky; zhášadlá
na sviečky okrem zhášadiel z drahých kovov.
35 - Maloobchodné služby v oblasti kuchynských
a rekreačných potrieb a potrieb na prípravu jedál;
najmä: otváračov na konzervy (s výnimkou elektrických); krájačov vajec (neelektrických); krájačov na pizzu (neelektrických); krájačov na zeleninu, krájačov syrov; nástrojov na rezanie, sekanie, krájanie; nástrojových brúsok, ostričiek ako
nástrojov; loveckých nožov; nožov do mlynčekov; nožov na zeleninu; nožov (ručné nástroje);
nožiarskych tovarov; ocieľok; príborov; nožníc;
nožníc na strihanie vlasov (elektrické alebo ne-

elektrické); nožníc na strihanie zvierat; oberačov
na ovocie (ručné nástroje); obojručných nožov;
opaskov, remeňov na nosenie náradia; orezávačiek (ručné nástroje); pedikérskych súprav; píliek
(ručné náradie); pilníkov (nástroje) pinziet; klieští; príborov (nože, vidličky a lyžice); sekáčikov
(ručné nástroje); sekeriek; škrabákov (ručné nástroje); škrabiek (ručné nástroje); štepárskych
nožov; tĺčikov (ručné nástroje); vidličiek, vreckových nožíkov; záhradníckych nožov; záhradníckych nožníc; elektrických vreckových bateriek; benzínových horákov; držiakov na lampy
a svietidiel; držiakov plynových horákov; fakieľ;
filtračných kávovarov elektrických; filtrov na
pitnú vodu; elektrických fritéz; grilov; lampových horákov; hriankovačov; chladiacich nádob;
chladiacich prístrojov a zariadení; chladničiek;
elektrických kanvíc; elektrických kávovarov; kuchynských sporákov; kuchynských odsávačov;
kuchynských potrieb na pečenie a varenie (elektrické); lampášov; lampiónov; elektrických lámp;
plynových lámp; liehových horákov; kahanov;
mikrovlnných rúr; mraziacich zariadení, mrazničiek; chladiacich nádob; nápojových chladničiek;
ohrievacích fliaš; olejových lámp; pražičov na
ovocie; zariadení na pasterizáciu; roštov do pecí;
pecí (na rozličné účely); pecí, sporákov, piecok;
rúr na pečenie; pekáčov; otočných roštov; filtrov
na pitnú vodu; vyhrievaných podušiek s výnimkou na lekárske účely; ponorných ohrievačov;
pražiacich strojov; pražičov na kávu; ražňov; roštníc; roštov na opekanie mäsa; sporákov; stolných varičov; prístrojov a zariadení na sušenie;
vzduchových sušičov; teplovzdušných rúr; varičov; zapaľovačov na zapaľovanie plynu; bonboniér ako kaziet na cukrovinky s výnimkou kaziet
z drahých kovov; búst z porcelánu, terakoty alebo
skla; cedidiel na čaj s výnimkou cedidiel z drahých kovov; cedidiel pre domácnosť; pretláčačov
na cesnak (kuchynská potreba); cukorničiek s výnimkou cukorničiek z drahých kovov; dóz na čaj;
čajníkov a čajových súprav s výnimkou z drahých kovov; čutor, cestovných fliaš; demižónov;
domácich mlynčekov s výnimkou elektrických;
kuchynských dosiek na krájanie; drôteniek na
použitie v domácnosti; držiakov na špáradlá s výnimkou držiakov z drahých kovov; figúriek z porcelánu, terakoty alebo skla; fliaš, foriem na ľadové kocky; kuchynských foriem na pečenie; foriem na pečivo; foriem na prípravu jedál; stojanov na grily; grilov a roštov (potreby na opekanie); chladiacich fliaš; prenosných neelektrických
chladiarní; izotermických vreciek; kanvíc s výnimkou elektrických; kastrólov; filtračných alebo
extrakčných kávovarov s výnimkou elektrických;
kávovarov s výnimkou elektrických; kávových
filtrov s výnimkou elektrických; kávových mlynčekov ručných; kávových súprav s výnimkou súprav z drahých kovov; kefiek a kief na umývanie
riadu; keramiky na použitie v domácnosti; pracháčov na koberce (ručné nástroje); koreničiek;
koreničiek okrem koreničiek z drahých kovov;
košov na použitie v domácnosti s výnimkou košov z drahých kovov; kotlíkov (hrniec); krčahov
s výnimkou krčahov z drahých kovov; krištáľov
(výrobky z krištáľového skla); krúžkov na obrúsky s výnimkou krúžkov z drahých kovov; kuchynských hrncov; kuchynských mixérov s vý-
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nimkou elektrických; kuchynských nádob s výnimkou nádob z drahých kovov; kuchynského
náradia s výnimkou náradia z drahých kovov;
kuchynských potrieb neelektrických; kuchynského a jedálenského riadu, nie z drahých kovov;
kvetináčov; vedierok na ľad; lievikov; likérových
súprav; lisov na ovocie pre domácnosť s výnimkou elektrických; lopatiek a zmetáčikov na omrvinky; lopatiek na zákusky; lyžíc, variech na miešanie (kuchynské predmety); majoliky; miešačov
s výnimkou elektrických na použitie v domácnosti; misiek; mís; mliečneho skla; šejkrov; ručných mlynčekov pre domácnosť; mlynčekov na
korenie (ručné); kuchynských naberačiek; nádob
na chlieb; smetných nádob; nádob na ľad; nádob
na pitie; nádob na použitie v domácnosti alebo
v kuchyni s výnimkou nádob z drahých kovov;
olejničiek s výnimkou z drahých kovov; otváračov na fľaše; ozdobných črepníkov s výnimkou
papierových; papierových tanierov; panvíc; piknikových košov s riadom; pipiet; pivových pohárov; podnosov s výnimkou z drahých kovov; pohárikov papierových alebo z plastových hmôt;
pohlcovačov dymu pre domácnosť; poklopov na
maslo, pokrievok; polievacích kanvíc; polievkových mís s výnimkou z drahých kovov; porcelánu; porcelánových ozdôb; rajníc na pečenie, varenie (nie elektrické); ražňov kovových na použitie v domácnosti; riadu porcelánového alebo hlineného; riadu s výnimkou riadu z drahých kovov; stojanov na rošty a opekanie; rukavíc pre
domácnosť; sifónových fliaš na sódovú vodu; sít
pre domácnosť; sklenených pohárov; sklenených
nádob; maľovaných výrobkov zo skla; sôch z porcelánu; soľničiek s výnimkou soľničiek z drahých kovov; sklenených gúľ; stojanov na vajíčka; strojčekov na rezance ručných; strúhadiel pre
domácnosť; súprav kuchynského riadu; škatuliek
na desiatu; škatuliek na pečivo a keksy; svietnikov okrem svietnikov z drahých kovov; šľahačov
s výnimkou elektrických; špáradiel; tanierov s výnimkou tanierov z drahých kovov; tanierikov, táciek, podnosov s výnimkou z drahých kovov; tepelnoizolačných nádob (termosky); termosiek;
tlakových hrncov s výnimkou elektrických; tyčiniek na koktail; umeleckých diel z porcelánu;
stojanov na vajíčka s výnimkou z drahých kovov;
varešiek (kuchynské nástroje); vedier; vývrtiek;
sklených zátok; zhášadiel na sviečky; reklama,
reklamná agentúra; rozširovanie reklamných materiálov a oznamov zákazníkom; reklama (on-line)
na počítačovej komunikačnej sieti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja uvedených tovarov.
(540) KULINAR
(732) BENEKiT, v.o.s., Gorkého 15, 811 01 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

209894
9.6.2005
20.1.2014
20.1.2024
142-2004
20.1.2004
4.3.2005
8.9.2005
9, 16, 25, 35, 41, 42, 44

263

(511) 9 - Elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ, informácií; elektronické zoznamy
a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, noviny, časopisy, knihy, všetko skopírovateľné, elektronické obchodné a odborné publikácie, nahrané nosiče informácií, dát, zvuku a obrazu.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty,
fotografie, pohľadnice, kalendáre, knihárske výrobky, papier a výrobky z papiera nezahrnuté
v iných triedach, propagačné a reklamné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt, najmä brožúry, letáky, obtlačky, blahoprajné pohľadnice, obalový materiál z papiera a plastických
hmôt nezahrnutý v iných triedach, ozdobné predmety z papiera, ceruzky, perá, písacie potreby,
zápisníky, puzdrá na písacie potreby, perečníky,
kancelárske potreby s výnimkou nábytku.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy, doplnky
odevov patriace do triedy 25.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti, prenájom reklamného času v komunikačných prostriedkoch všetkých druhov, prenájom reklamných plôch, usporadúvanie reklamných a obchodných výstav a predvádzacích akcií tovarov a služieb, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, distribúcia tovarov na reklamné účely, sprostredkovanie obchodu s tovarmi, maloobchodná činnosť
s tovarmi uvedenými v triede 9, 16, 25, pomoc
pri riadení obchodu, vydávanie reklamných materiálov, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskum trhu, propagácie, reklamy a podnikania, sprostredkovanie v uvedených
činnostiach.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä vydávanie časopisov a iných periodických
publikácií s výnimkou reklamných a náborových
materiálov, organizovanie kultúrnych, zábavných,
športových podujatí, odborných akcií, školení,
kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií; usporadúvanie kultúrnych výstav, módnych prehliadok, súťaží krásy, služby
klubov zdravia, telesné cvičenia, produkčná a agentúrna činnosť, tvorba rozhlasových a televíznych
programov a relácií, poskytovanie elektronických
publikácií bez možnosti kopírovania.
42 - Módny dizajn.
44 - Služby salónov krásy, kadernícke a kozmetické služby, manikúra a pedikúra, masáže, služby poskytované s cieľom rekondície, regenerácie
a redukcie telesnej hmotnosti.
(540) Beauty & Woman
(732) DR - DISTRIPRESS s.r.o., Limbová 18, 831 01
Bratislava, SK;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

209931
9.6.2005
20.2.2014
20.2.2024
525-2004
20.2.2004
4.3.2005
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14 - Výrobky pokovované drahými kovmi, hodiny.
17 - Plastové výlisky alebo polotovary, baliace,
tesniace a izolačné materiály, ohybné rúry a hadice s výnimkou kovových.
18 - Slnečníky, tašky na kolieskach.
20 - Domové čísla s výnimkou kovových a svietiacich, háčiky na záclony, kade s výnimkou kovových, koľajnice na záclony a závesy, nekovové
kolíky, korkové zátky, krúžky na záclony, nekovové nádoby na miešanie malty, nekovové nádoby a vrchnáky, mriežky, magnety ako dekorácia,
zrkadlá.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby okrem nádob z drahých kovov alebo potiahnutých
drahými kovmi, hrebene a špongie, kefy, štetky
a štetce okrem maliarskych, prostriedky a pomôcky na čistenie, drôtenky, výrobky zo skla,
porcelánu a kameniny.
22 - Povrazy, motúzy, siete.
28 - Hry a hračky, športové potreby, ktoré nie sú
uvedené v iných triedach, ozdoby na vianočný
stromček.
35 - Reklamná činnosť.
36 - Služby v oblasti nehnuteľností.
37 - Stavebníctvo, opravy, montáže a inštalačné
služby.
39 - Odbyt, preprava, balenia a skladovanie tovaru.
40 - Spracovanie a úprava materiálov.

(450) 8.9.2005
8 (511) 4, 37
(511) 4 - Palivá vrátane pohonných hmôt do vznetových a zážihových motorov.
37 - Spracovanie ropy, výroba palív a pohonných
hmôt.
(540) TEMPO PLUS 91 UNI
(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)

209936
9.6.2005
20.2.2014
20.2.2024
532-2004
20.2.2004
4.3.2005
8.9.2005
16, 35, 41
16 - Publikácie, časopisy, periodiká.
35 - Reklamná činnosť; obchodné alebo podnikateľské informácie.
41 - Vydávanie kníh.

(540)
(540)

(732) S-EPI, s.r.o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina, SK;
(740) GARANT PARTNER legal s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

209949
9.6.2005
2.3.2014
2.3.2024
668-2004
2.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 28, 35, 36,
37, 39, 40
(511) 2 - Farby, fermeže, ochranné prostriedky proti
hrdzi a poškodeniu dreva, farbivá a moridlá.
6 - Prenosné stavby z kovu, železiarsky tovar,
drobný železiarsky tovar, kovové rúry, bezpečnostné schránky.
7 - Kladkostroje, kompresory, kosačky, elektrické letovacie pištole, miešačky, ručné nástroje
a náradie na iný ako ručný pohon, navijaky, vŕtačky elektrické ručné.
8 - Ručné nástroje a náradia, nožiarsky tovar
a príbory.
9 - Barometre, cukromery, krytky na zásuvky,
metre, minútové hodiny na použitie v domácnosti, olovnice, posuvné meradlá, teplomery s výnimkou lekárskych, váhy, vodováhy, zváracie elektródy, elektrické zváracie zariadenia.
11 - Baterky ako svietidlá, bojlery, ohrievače vody, fakle, grily, kachle, kuchynské sporáky, lampáše, plynové lampy, odparovače, zariadenia na
varenie, ohrievače, teplovzdušné rúry, teplovzdušné zariadenia.

(732) Ing. Štefan Súkeník - KINEKUS, ul. 9. mája 1181/50,
024 04 Kysucké Nové Mesto, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209957
9.6.2005
5.3.2014
5.3.2024
706-2004
5.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
9
9 - Počítačový hardvér a softvér, počítače, monitory, klávesnice, myši, počítačové disky, CD mechaniky, počítačové periférie, spínacie napájacie
zdroje, sieťové vybavenie a programy, zariadenia
na prepojovanie sietí, dosky s obvodmi a adaptérové karty, diely a príslušenstvo k všetkým uvedeným tovarom, počítačové programy.

(540) VERITON
(732) Acer Incorporated, 7F, No.137, Sec.2, Chien Kuo
N.Rd., Taipei, R.O.C, TW;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

209958
9.6.2005
5.3.2014
5.3.2024
707-2004
5.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
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8 (511) 9
(511) 9 - Mikropočítače, mikroprocesory, počítače, počítačové programy, počítačové periférie, počítačový softvér, zaznamenaný počítačový softvér,
počítačový hardvér, servery, skriňové systémy,
skenery, počítačové monitory, tlačiarne k počítačom, počítačové disky, počítačové klávesnice,
počítačové faxmodemové karty, počítačové adaptérové dosky, počítačové pamäte, počítačové sieťové rozbočovače, prepínače a smerovače, myši,
diskety, sieťové vybavenie a programy, zariadenia na prepojovanie sietí.
(540) ALTOS
(732) Acer Incorporated, 7F, No.137, Sec.2, Chien Kuo
N.Rd., Taipei, R.O.C, TW;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209976
9.6.2005
12.3.2014
12.3.2024
796-2004
12.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
31
31 - Potraviny pre zvieratá chované v domácnosti; potrava pre psov a mačky.

(540) DIAMOND
(732) SCHELL & KAMPETER, INC., spoločnosť zriadená a existujúca podľa zákonov štátu Missouri,
103 North Olive, Meta, Missouri, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209977
9.6.2005
12.3.2014
12.3.2024
797-2004
12.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
31
31 - Potraviny pre zvieratá chované v domácnosti; potrava pre psov a mačky.

(540) COUNTRY VALUE
(732) SCHELL & KAMPETER, INC., spoločnosť zriadená a existujúca podľa zákonov štátu Missouri,
103 North Olive, Meta, Missouri, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209978
9.6.2005
12.3.2014
12.3.2024
798-2004
12.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
31
31 - Potraviny pre zvieratá chované v domácnosti; potrava pre psov a mačky.
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(540) NUTRAGOLD
(732) SCHELL & KAMPETER, INC., spoločnosť zriadená a existujúca podľa zákonov štátu Missouri,
103 North Olive, Meta, Missouri, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209979
9.6.2005
12.3.2014
12.3.2024
799-2004
12.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
31
31 - Potraviny pre zvieratá chované v domácnosti; potrava pre psov a mačky.

(540) NUTRA NUGGETS
(732) SCHELL & KAMPETER, INC., spoločnosť zriadená a existujúca podľa zákonov štátu Missouri,
103 North Olive, Meta, Missouri, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210017
9.6.2005
5.4.2014
5.4.2024
1114-2004
5.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
32, 33, 35
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, príchuti na výrobu nápojov, sirupy
na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje, ovocné šťavy.
33 - Víno, alkoholické nápoje okrem piva, likéry,
brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi.

(540) TERRA BOZIN
(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď,
SK;
(740) Benčík Ivan, JUDr., Budmerice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210022
9.6.2005
6.4.2014
6.4.2024
1126-2004
6.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
30
30 - Kakao, čokoláda, kakaové nápoje, čokoládové nápoje a kávové nápoje a prípravky na prípravu týchto nápojov; pekárske výrobky, pečivo,
jemné pečivo a cukrovinky, cukrárske výrobky,
najmä cukrové a čokoládové cukrovinky, výrobky
z cesta, prípravky vyrobené z obilnín, zmrzliny.
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(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

vých programov; prenájom počítačov; servis počítačových programov; vytváranie a vývoj počítačových programov; vytváranie domovských stránok; konzultačné služby týkajúce sa počítačov,
softvéru; multimédií.

LÁSKA SKRYTÁ
V ČOKOLÁDE

210032
9.6.2005
20.4.2014
20.4.2024
1275-2004
20.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
25, 35
25 - Dámsky, pánsky a detský kusový textil, najmä košele, tričká, spodná bielizeň, bavlnený úplet,
pyžamá, nočné košele, body, športové a turistické oblečenie, bundy, vetrovky, teplákové súpravy, odevné doplnky.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s textilnými výrobkami.

(540) SOFTIMEX
(732) SOFTIMEX Multimédiá s.r.o., Lubeník 159, 049 18
Lubeník, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

(732) JASPIS FASHION s. r. o., Kojetínská 71, 750 00
Přerov, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210098
8.7.2005
26.1.2014
26.1.2024
182-2004
26.1.2004
1.4.2005
6.10.2005
9, 41, 42
9 - Počítačový softvér; počítač, periférne zariadenia k počítaču, počítačový softvér a počítačové
siete; programy na vývoj softvéru; počítače; periférne zariadenia pre počítače; počítačové programy; elektrické, elektronické, optické, komunikačné a zábavné zariadenia a prístroje prispôsobené na fungovanie len spolu s televíznym prijímačom, zariadenia a prístroje pre interaktívne
multimédiá; vzdelávacie zariadenia.
41 - Školenie, vyučovanie a vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov; usporadúvanie rekvalifikačných kurzov; poradenské služby v oblasti poskytovaného softvéru; interaktívne kurzy
a semináre a kurzy a semináre na diaľku poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spoja alebo počítačovej siete alebo internetu;
poskytovanie a prevádzka elektronických konferencií, diskusných skupín a besied.
42 - Poradenské služby v oblasti poskytovaného
softvéru; počítačové programovanie; výroba softvéru; projektovanie informačných systémov; expertné služby v oblasti informačných systémov;
inštalácia, spúšťanie a aktualizácia počítačových
programov; prenájom počítačov; servis počítačo-

210101
8.7.2005
3.2.2014
3.2.2024
260-2004
3.2.2004
1.4.2005
6.10.2005
5
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky, dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá, náplasti, obväzový materiál, hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky, dezinfekčné prostriedky, prípravky na
ničenie hmyzu, fungicídy, herbicídy.

(540) CONVENIA
(732) Zoetis P LLC, 100 Campus Drive, Florham Park,
NJ 07932, US;
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210113
8.7.2005
4.2.2014
4.2.2024
278-2004
4.2.2004
1.4.2005
6.10.2005
16, 35, 41
16 - Papier a výrobky z papiera, tlačoviny, neperiodické publikácie, ponukové listy, katalógy, reklamné letáky, propagačné materiály, podložky
na stôl, papierové servítky a vreckovky, toaletný
papier, papierové uteráky, hygienické vrecká, kancelársky papier všetkých druhov, xerografický papier, pauzovací papier, tabulačný papier, faxový
papier, obálky, samolepiace etikety, samolepiace
bločky, bločky na poznámky, bloky a samostatné
archy, krúžkové záznamníky, telefónne zápisníky, diáre, záznamové knihy, knihy pošty, tlačivá,
mapy, kalendáre, opravné prostriedky (laky, papieriky, ceruzky, strojčeky), gumy, strúhadlá, ceruzky, mikroceruzky, písacie potreby, náplne, tuhy, zvýrazňovače, popisovače, kancelárske etikety, kancelárske lepidlá a lepiace pásky, zošívačky, dierovačky, rezačky, pravítka, sponky, klipsy, pripináčiky, dátumovky a číslovačky, stojany
na pečiatky, papierové dosky a rýchloviazače,
plastové dosky, priehľadné obaly, rozlišovače,
zaraďovače, podpisové a triediace knihy, papierové kapsy, archívne boxy a škatule, vizitkáre
a kartotéky, menovky.
35 - Organizačné zaistenie propagačných akcií, rozmnožovanie a tlač reklamných a propagačných
dokumentov, zverejňovanie a publikovanie propagačných textov.
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41 - Výchovná a zábavná činnosť, organizačné
zaistenie ekologického programu a jeho vyhodnocovanie.
(540)

(732) OFFICE DEPOT s. r. o., Floriánova 2461, 253 01
Hostivice, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210142
8.7.2005
27.2.2014
27.2.2024
608-2004
27.2.2004
1.4.2005
6.10.2005
29, 30, 43
29 - Jedlé oleje; olej olivový, repkový, kukuričný,
slnečnicový, palmový, sezamový.
30 - Cestoviny; slíže, pirohy, špagety, zvitky, niťovky, makaróny a ostatné tvary cestovín; múka
potravinárska; múka pšeničná, ovsená, kukuričná,
sójová; výrobky z múky, vločky ovsené, vločky
kukuričné; prípravky z obilnín, lupienky, obilninové vločky; krupica; soľ kuchynská, soľ na konzervovanie; krúpy na ľudskú spotrebu; cukor; ryža.
43 - Prechodné ubytovanie; poskytovanie prechodného ubytovania; turistické ubytovne, penzióny rezervovanie prechodného ubytovania, penziónov, hotelov.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(591) biela, červená, žltá
(732) TRABEL REAL, s. r. o., Drevárska 453/1, 058 01
Poprad, SK;
(740) Rzymanová Kamila, Ing., Poprad, SK;

210178
8.7.2005
1.4.2014
1.4.2024
1046-2004
1.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
16
16 - Mono- alebo viacvrstvová zmraštiteľná fólia
na báze polyetylénu ako obalový materiál.

(540) POZOFIX
(732) CHEMOSVIT, akciová spoločnosť, Štúrova 101,
059 21 Svit, SK;

210179
8.7.2005
1.4.2014
1.4.2024
1047-2004
1.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
16
16 - Hliníkové fólie s plastom ako obalový materiál.

(540) ALUFAN
(732) CHEMOSVIT, akciová spoločnosť, Štúrova 101,
059 21 Svit, SK;

(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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210187
8.7.2005
8.4.2014
8.4.2024
1162-2004
8.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
5, 29, 30
5 - Dietetické látky a potraviny upravené na lekárske účely; potraviny pre deti, batoľatá a chorých, detská a dojčenská výživa; požívatiny na
doplnenie redukčných diét alebo prípravkov na
schudnutie.
29 - Konzervované potraviny obsahujúce tovary
patriace do tejto triedy; mliečne prípravky; konzervované hotové jedlá a ich zložky obsahujúce
prevažne tovary patriace do tejto triedy; mäso
a mäsové výrobky ako mäsové pasty; nátierky na
chlieb; paštéty; spracované ovocie a zelenina; mlieko a mliečne výrobky; mliečne, smotanové, jogurtové, tvarohové mrazené krémy, aj s rastlinným
tukom; mliečne, smotanové, jogurtové, tvarohové mrazené krémy s prídavkom ovocia; ovocné
mrazené krémy; ovocné drene; zmrazené hotové
jedlá a polotovary obsahujúce prevažne tovary
patriace do tejto triedy.
30 - Cukrovinky; cukrárske výrobky; zmrazené
hotové jedlá a polotovary obsahujúce prevažne
tovary patriace do tejto triedy; zmrzliny; ovocné
zmrzliny; smotanové zmrzliny; mrazené cukrovinky; zmrzlinové výrobky; jogurty mrazené (zmrzliny); šalátové zálievky; šalátové omáčky; šalátové dresingy; konzervované potraviny obsahujúce tovary patriace do tejto triedy; konzervované
hotové jedlá a ich zložky obsahujúce prevažne
tovary patriace do tejto triedy.

(540) HAMÉ MÁJKRÉM
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice,
CZ;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

210197
8.7.2005
20.4.2014
20.4.2024
1276-2004
20.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
5, 30, 32
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(511) 5 - Výživové a dietetické doplnky na lekárske
účely, posilňujúce prípravky - toniká, potrava na
farmaceutické účely, liečivé čaje, čajové extrakty
a prípravky z nich, extrakt flavonoidového komplexu, antioxidanty, rastlinné extrakty a prípravky z nich na lekárske účely, liečivé rastliny, bylinkové čaje na lekárske použitie, liečivé nápoje,
tekuté lieky, lieky vo forme nápojov, tinktúry, vitamínové prípravky, esencie na lekárske účely,
minerálne vody na lekárske účely, biologické
prípravky na lekárske účely, dietetické nápoje
upravené na lekárske účely, chemické prípravky
na lekárske účely, medicinálne infúzie, dietetické
potraviny prispôsobené na medicínske účely.
30 - Výživové a dietetické doplnky bez liečivých
účinkov, čaj, nápoje na báze čajov, rastlinné extrakty a prípravky z nich nie na lekárske účely,
prísady do nápojov iné ako esencie.
32 - Esencie na prípravu nápojov, minerálne vody, prípravky na výrobu minerálnych vôd, nealkoholické nápoje, nápoje z nealkoholických štiav,
nealkoholické výťažky z ovocia, vody, stolové
vody, sýtené vody, prípravky na výrobu sýtených
vôd, sódová voda.

(540) Aktualizácie od PORADCU
(732) PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540) MATUZALEM
(732) Molecule of life spol. s r. o., Lichnerova 38, 903 01
Senec, SK;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210202
8.7.2005
21.4.2014
21.4.2024
1289-2004
21.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
16, 35, 39, 41
16 - Tlačoviny; knihy; brožované knihy; časopisy; publikácie; príručky; brožúry; ročenky; kalendáre; noviny; obežníky; katalógy; plagáty; tlačivá; obaly (papierenský a papiernický tovar);
papierové obaly na spisy; obaly na doklady; spisové obaly (zaraďovače); obálky; vrecia a vrecká
z papiera alebo plastických hmôt; výrobky z kartónu, lepenky; lepenkové alebo papierové škatule; plastové fólie na balenie; baliace materiály.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; reklama; zásielkové reklamné služby; rozširovanie
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie
reklamných alebo náborových textov; vydávanie
reklamných alebo náborových textov; prenájom
reklamných priestorov (plôch); propagácia v oblasti obchodu a reklamy.
39 - Distribúcia tlačovín a tlače; distribúcia tovaru na dobierku.
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových; on line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, vydávanie kníh; edičná činnosť; nakladateľská činnosť.

210203
8.7.2005
21.4.2014
21.4.2024
1290-2004
21.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
16, 35, 39, 41
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; reklama; zásielkové reklamné služby; rozširovanie
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných
materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných alebo náborových textov; vydávanie
reklamných alebo náborových textov; prenájom
reklamných priestorov (plôch); propagácia v oblasti obchodu a reklamy.
39 - Distribúcia tlačovín a tlače; distribúcia tovaru na dobierku.
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových; on line vydávanie kníh a časopisov a v elektronickej forme; vydávanie kníh;
edičná činnosť; nakladateľská činnosť.

(540) Veselo i vážne
(732) PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210210
8.7.2005
23.4.2014
23.4.2024
1314-2004
23.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
5, 35, 44
5 - Farmaceutické výrobky, dietetické látky upravené na lekárske účely.
35 - Propagačná činnosť, reklama, kancelárske
práce, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodná administratíva.
44 - Lekárske, veterinárne a hygienické služby.

(540)

(591) zelená, červená, biela, čierna
(732) Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, D-12489
Berlin, DE;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210211
8.7.2005
23.4.2014
23.4.2024
1315-2004
23.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
5, 35, 44
5 - Farmaceutické výrobky, dietetické látky upravené na lekárske účely.
35 - Propagačná činnosť, reklama, kancelárske
práce, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodná administratíva.
44 - Lekárske, veterinárne a hygienické služby.

(540)

(732) Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, D-12489
Berlin, DE;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210219
8.7.2005
26.4.2014
26.4.2024
1358-2004
26.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
6, 11, 19, 37, 42
6 - Kovový stavebný materiál; prenosné stavby
z kovu; kovové armatúry pre potrubia na vzduch;
kovové konštrukcie na bazény; kovové brány,
dvere, dverové rámy a okná; kovové kľúče,
kľučky; kovania na dvere, okná, kľučky; vystužovacie kovové materiály na stavbu budov; kovové cestné zvodidlá; kovové cisterny; stavebné
kovové dielce; drôtené pletivo; kovové laná; kovové lešenia; oceľové konštrukcie, laná, pásy, rúry, stožiare, trúbky, drôt a plech; kovové odkvapové rúry; kovové podpery, podvaly; kovové potrubia; kovové preklady; kovové zábradlia; kovový spojovací materiál; drobný železiarsky tovar.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie;
parné, elektrické a plynové kotly; zariadenia na
varenie, chladenie, mrazenie a sušenie; vetracie,
vodárenské a sanitárne zariadenia; časti uvedených zariadení patriacich do tejto triedy; potrubia
a rúry ako časti sanitnej inštalácie; ohrievače vody; zariadenia na čistenie odpadových vôd; klimatizačné zariadenia; saunovacie zariadenia; solárne kolektory; klimatizačné zariadenia pre automobily; zariadenia a stroje na čistenie alebo
úpravu vody.
19 - Nekovový stavebný materiál; nekovové rúry
a potrubia pre stavebníctvo; nekovové prenosné
stavby; stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; brány, dvere, okná, okenné a dverové rámy, okenice a žalúzie všetko s výnimkou kovových; dlažba, dlaždice a obkladačky všetko s výnimkou kovových; stavebné drevo; schodiská
s výnimkou kovových.
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37 - Stavebná činnosť; dozor nad stavbami; montáž, údržba a opravy stavebných strojov; údržba
a opravy vozidiel; prenájom stavebných strojov
a zariadení.
42 - Architektonické služby; architektonické poradenstvo; stavebné expertízy ako inžinierske
práce; projektovanie stavieb; štúdie technických
projektov; vypracovanie stavebných výkresov.
(540) BCI
(732) BCI, a. s., M. R. Štefánika 32, 012 39 Žilina, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210255
8.7.2005
2.6.2014
2.6.2024
1813-2004
2.6.2004
1.4.2005
6.10.2005
11, 42
11 - Vetracie zariadenia, výmenníky tepla, odsávacie zariadenia pre kuchyne, digestory.
42 - Odborné poradenstvo v odbore vykurovacích zariadení.

(540) DINER
(732) Morávek Petr, Ing. CSc., Pasecká 8, 466 02 Jablonec nad Nisou 2, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210290
11.7.2005
4.2.2014
4.2.2024
275-2004
4.2.2004
1.4.2005
6.10.2005
6, 19, 20, 35, 37, 42
6 - Kovové brány, kovové dvere, kovové dverové
rámy, kovanie na nábytok.
19 - Rámové konštrukcie s výnimkou vodových,
skladacie dvere s výnimkou kovových, dvere
s výnimkou kovových.
20 - Dvierka na nábytok, nábytok, police (nábytkové).
35 - Obchodná činnosť (poradenstvo).
37 - Servisná činnosť v oblasti nábytkárstva a interiérov.
42 - Odborné poradenstvo v oblasti nábytkov
a interiérov.

(540) SENATOR
(732) Hupcej Michal, Čemernianska 52, 093 03 Vranov nad Topľou, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

210291
11.7.2005
4.2.2014
4.2.2024
276-2004
4.2.2004
1.4.2005
6.10.2005
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8 (511) 6, 19, 20, 35, 37, 42
(511) 6 - Kovové brány, kovové dvere, kovové dverové
rámy, kovanie na nábytok.
19 - Rámové konštrukcie s výnimkou vodových,
skladacie dvere s výnimkou kovových, dvere
s výnimkou kovových.
20 - Dvierka na nábytok, nábytok, police (nábytkové).
35 - Obchodná činnosť (poradenstvo).
37 - Servisná činnosť v oblasti nábytkárstva a interiérov.
42 - Odborné poradenstvo v oblasti nábytkov
a interiérov.
(540)

(540) NUTRI-SERUM
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210308
11.7.2005
26.2.2014
26.2.2024
596-2004
26.2.2004
1.4.2005
6.10.2005
5, 29, 30
5 - Liečivé rastliny.
29 - Suché plody, sušené ovocie, sušená zelenina.
30 - Korenie, koreniace zmesi.

(540)

(732) Hupcej Michal, Čemernianska 52, 093 03 Vranov nad Topľou, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210300
11.7.2005
9.2.2014
9.2.2024
337-2004
9.2.2004
1042124
17.10.2003
BX
1.4.2005
6.10.2005
1, 3
1 - Chemické prípravky na použitie na výrobu produktov určených na osobnú starostlivosť a hygienu.
3 - Mydlá; saponáty a detergenty s výnimkou detergentov na použitie vo výrobnom procese a na
lekárske účely; bieliace prípravky, čistiace prípravky; parfumy, toaletné vody, voda po holení,
kolínske vody, voňavky; éterické oleje; prípravky
na aromaterapiu; masážne prípravky; dezodoranty na osobné použitie a antiperspiranty; prípravky
na starostlivosť o pokožku hlavy a vlasy; šampóny a kondicionéry; farby na vlasy; stylingové
prípravky na vlasy; zubné pasty; ústne vody; prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu a zuby; toaletné prípravky nie na liečebné použitie; kúpeľové a sprchovacie prípravky; prípravky na starostlivosť o pokožku; oleje, krémy a vody na pokožku; prípravky na holenie; prípravky pred holením a po holení; depilačné prípravky; samoopaľovacie prípravky a ochranné opaľovacie prípravky; kozmetické prípravky; mejkap a prípravky na odstraňovanie mejkapu; vazelína na kozmetické účely; prípravky na starostlivosť o pery;
púder, vata, vatové tyčinky na kozmetické účely;
kozmetické tampóny, vreckovky alebo utierky;
navlhčené alebo impregnované čistiace tampóny,
vreckovky alebo utierky na kozmetické účely;
kozmetické masky, pleťové zábaly na tvár.

(732) PĚKNÝ - UNIMEX, s. r. o., Trojanova 16, 120 00
Praha, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210325
11.7.2005
16.3.2014
16.3.2024
839-2004
16.3.2004
1.4.2005
6.10.2005
7, 9, 12
7 - Generátory elektriny, generátory prúdu, zdroje prúdu.
9 - Akumulátory elektrické, akumulátory elektrické do vozidiel, nabíjačky akumulátorov.
12 - Elektromobily.

(540)

(591) červená, sivá, biela
(732) Šebeň Ján, Cerovo 193, 962 52 Cerovo, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210351
11.7.2005
15.4.2014
15.4.2024
1229-2004
15.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
9, 35, 37, 38
9 - Parkovacie brány uvádzané do chodu hodením mince; automatické zatvárače dverí (elektrické); diaľkové ovládače; zariadenia na spracovanie údajov; magnetické karty; monitorovacie
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počítačové systémy; počítače; počítačový SW;
registračné pokladnice; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; vysielače; vysielacie zariadenia.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti; pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; účtovníctvo.
37 - Elektrické spotrebiče (inštalácie a opravy).
38 - Prenájom telekomunikačných prístrojov.
(540) TRITON
(732) TRITON, spol. s r. o., Topoľčianska 25, 851 05
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

210353
11.7.2005
16.4.2014
16.4.2024
1245-2004
16.4.2004
343 087
13.2.2004
CZ
1.4.2005
6.10.2005
37, 42
37 - Geotechnický dozor na stavbách; vrtné práce
jadrové aj ostatné vrty, jadrové vŕtanie na sucho;
vystrojené monitorovacie vrty, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác, ktoré súvisia
s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemných komunikácií; výstavba a prevádzka monitorovacích systémov podzemných vôd; zlepšovanie zemín pojivami; stabilizácia zemín pomocou špeciálnych metód; úpravy a sanácie plání
vrátane podkladových vrstiev.
42 - Inžiniersko geologické prieskumy s vyhodnotením všetkých typov stavieb; projektovanie;
odborné poradenstvo s výnimkou obchodného;
prieskumy znečistenia horninového prostredia
a podzemných vôd; ekologické audity; návrhy,
čerpacie a stúpacie skúšky vrátane vyhodnotení;
vykonávanie penetračných skúšok a vyhodnotenie podľa noriem; príprava receptúr na zlepšovanie zemín; konzultácia, poradenstvo, expertízy,
výpočty a riešenie problémov vo všetkých odboroch geotechniky vrátane zaisťovania vstupných
dát na výpočty a zaisťovanie vzoriek na skúšky;
merania miery zhutnenia a únosnosti základových pôd, násypov, líniových dopravných aj hydrotechnických stavieb; stanovenie deformačného
modulu podložia a podložných vrstiev; statické
zaťažovacie skúšky pilót vrátane vyhodnotenia
stanovenia únosnosti pilót, mikropilót a základových spár; meranie objemovej hmotnosti v teréne; geotechnický monitoring pórových tlakov;
meranie nerovnosti pomocou laty; laboratórne
skúšky v oblasti zemín, kameniva a sypkých hmôt;
poľné skúšky zemín, kameniva a sypkých hmôt
na dopravné stavby; vzorkovanie kameniva; vykonávanie skúšok potrebných na návrhy a posúdenie založenia všetkých druhov stavieb; skúšky
na dopravné a inžinierske stavby, vodné stavby
(sypané hrádze); poľné skúšky ciest, diaľnic a železníc; konzultácie v odbore dopravných stavieb
na zemné práce.

GEOSTAR
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(732) GEOSTAR, spol. s r. o., Černovická 13, 617 00
Brno, CZ;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210358
11.7.2005
22.4.2014
22.4.2024
1306-2004
22.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
9, 16, 38, 39, 41, 42
9 - Nosiče informácií všetkých druhov vrátane
zvukových a obrazových, nahraných aj nenahraných záznamov vrátane ich obalov; nahrané i nenahrané nosiče zvuku a/alebo obrazu; elektronické publikácie; softvér; prístroje a zariadenia na
reprodukciu zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov všetkých druhov.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky všetkých
druhov, knihy, časopisy, hudobniny, plagáty a fotografie.
38 - Rozširovanie zvuku a obrazu prostredníctvom informačných dátových sietí.
39 - Distribúcia zvukových a zvukovo-obrazových snímok a záznamov všetkých druhov, tlačovín a polygrafických výrobkov všetkých druhov.
41 - Služby nahrávacích štúdií a videoštúdií, filmových ateliérov; prenájom nahrávacích štúdií;
produkcia, zaobstarávanie a rozširovanie zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov všetkých druhov, publikácií obsahujúcich
hudobné diela, literárnych, vedeckých a umeleckých diel; výchovná a zábavná činnosť; vydavateľstvo s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; prenájom a požičiavanie nosičov zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov a nahrávacích zariadení; agentúrna činnosť v oblasti kultúry a umenia vrátane
organizovania a usporadúvania kultúrnych a zábavných podujatí; prevádzkovanie galérií; výroba
audiovizuálnych programov; poradenstvo vo vzťahu k uvedeným službám a poskytovanie informácií o uvedených službách.
42 - Poskytovanie softvéru; odborné poradenstvo
v audiovizuálnom odbore; spravovanie autorských
a príbuzných práv; získavanie nakladateľských
práv k literárnym, vedeckým a umeleckým dielam; zabezpečovanie a sprostredkovanie prevodu
týchto práv, získavanie autorských práv, práv výkonných umelcov a práv výrobcov zvukových
a obrazových záznamov vrátane zabezpečenia
a sprostredkovania prevodu práv na všetky druhy
použitia takýchto záznamov; tvorba, spracovanie
a prenájom webových stránok.

(540)

(732) SUPRAPHON, a. s., Palackého 740/1, 112 99 Praha, CZ;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210371
11.7.2005
28.4.2014
28.4.2024
1385-2004
28.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
12, 16, 25, 28, 35
12 - Bicykle.
16 - Kancelárske potreby, školské potreby.
25 - Odevy a oblečenie, konfekcia, vrchné ošatenie a doplnky patriace do tr. 25.
28 - Hry, hračky, športový tovar patriaci do tr. 28.
35 - Služby reklamnej agentúry, marketingové
štúdie, podpora predaja pre tretie osoby, prieskum trhu.

(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132 WT
Hoofddorp, NL;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

(732) LAGARTO s.r.o., Titogradská 1400/5, 040 23
Košice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

210413
11.7.2005
20.5.2014
20.5.2024
1663-2004
20.5.2004
1.4.2005
6.10.2005
1, 3
1 - Chemické prípravky na priemyselné účely;
prípravky na zmäkčovanie vody; látky proti usadzovaniu vodného kameňa a na jeho odstraňovanie iné ako na použitie v domácnosti; ochranné
prípravky na sklo, porcelán a kameninu, riady a iné
kuchynské potreby; prípravky na prevenciu pred
matnením kuchynských potrieb a skla v rozsahu,
v ktorom nie sú obsiahnuté v iných triedach;
všetky uvedené výrobky s i bez dezinfekčných
účinkov alebo zložiek.
3 - Bieliace prípravky a ostatné látky na pranie
bielizne a umývanie riadu; pracie prostriedky na
použitie v čistiarňach; prípravky na čistenie a osviežovanie umývačiek na riady a odstraňovanie
pachov z umývačiek na riady; leštiace prípravky
na kuchynské potreby a sklo; čistiace, leštiace
prípravky, prípravky na čistenie a leštenie, prípravky na brúsenie; prípravky na čistenie kobercov; mydlá; prostriedky na odvápňovanie a odstraňovanie vodného kameňa na použitie v domácnosti; avivážne prostriedky; všetky uvedené
výrobky s i bez dezinfekčných účinkov alebo
zložiek.

210445
11.7.2005
16.6.2014
16.6.2024
1989-2004
16.6.2004
1.4.2005
6.10.2005
35, 36, 41, 42
35 - Organizačné a ekonomické poradenstvo, poradenská činnosť v oblasti risk manažmentu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb súvisiacich so zabezpečovaním organizácie,
prevádzky, riadenia a obchodných aktivít podnikov.
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, šetrenia vo finančných a poistných záležitostiach, 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.

(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)

210446
11.7.2005
16.6.2014
16.6.2024
1990-2004
16.6.2004
1.4.2005
6.10.2005
35, 36, 41, 42
35 - Organizačné a ekonomické poradenstvo, poradenská činnosť v oblasti risk manažmentu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb súvisiacich so zabezpečovaním organizácie,
prevádzky, riadenia a obchodných aktivít podnikov.
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, šetrenia vo finančných a poistných záležitostiach, likvidácia
poistných udalostí, sprostredkovateľská činnosť
v oblasti poisťovníctva, nájom a prenájom nehnuteľností.
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41 - Prednášková a vzdelávacia činnosť.
42 - Vývoj a tvorba softvéru, znalecké a odborné
posudky a konzultácie.
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(540)

(540)
(732) Seiko Seisakusho Co., Ltd., 14-14 2-chome, Misaki, Suminoe-ku, Osaka, JP;
(740) FAJNOR IP s.r.o., 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)

210447
11.7.2005
16.6.2014
16.6.2024
1991-2004
16.6.2004
1.4.2005
6.10.2005
35, 36, 41, 42
35 - Organizačné a ekonomické poradenstvo, poradenská činnosť v oblasti risk manažmentu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb súvisiacich so zabezpečovaním organizácie,
prevádzky, riadenia a obchodných aktivít podnikov.
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, šetrenia vo finančných a poistných záležitostiach, 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.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210616
9.8.2005
21.5.2014
21.5.2024
1683-2004
21.5.2004
5.5.2005
3.11.2005
3, 5, 21
3 - Saponáty a detergenty; pracie prípravky a substancie; prípravky na úpravu tkanín; bieliace prípravky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; prípravky na umývanie riadu;
mydlá; prípravky na umývanie rúk; obrúsky impregnované prípravkami a substanciami na čistenie a leštenie.
5 - Dezinfekčné prípravky; hygienické prípravky
na lekárske použitie; prípravky na ničenie škodcov, parazitov, hmyzu a iných škodlivých a obťažujúcich zvierat; fungicídy; germicídy, baktericídy, paraziticídy; algicídy; insekticídy; prípravky na ničenie buriny; dezodoranty okrem dezodorantov na osobné použitie; prípravky na osvieženie vzduchu; repelenty proti hmyzu.
21 - Neelektrické nástroje a materiály, všetko na
čistenie, patriace do tejto triedy; utierky a tkaniny
na čistenie, utieranie prachu a leštenie; impregnované utierky a tkaniny na čistenie, utieranie
prachu a leštenie; dávkovače patriace do tejto
triedy; kefky, kefy, zmetáky a štetce patriace do
tejto triedy; podušky a tampóny na drhnutie alebo na čistenie; špongie a stierky.

(540)

(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)

210523
10.8.2005
19.7.2014
19.7.2024
2295-2004
19.7.2004
5.5.2005
3.11.2005
16
16 - Papiernický tovar, písacie potreby, kancelárske potreby (okrem nábytku).

(554) trojrozmerná známka
(591) biela, červená
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210621
9.8.2005
28.5.2014
28.5.2024
1755-2004
28.5.2004
5.5.2005
3.11.2005
2, 17, 19, 37, 42
2 - Reflexné nátery strešných konštrukcií; udržiavacie nátery strešných krytín; farbivá na drevo, konzervačné oleje na drevo, konzervačné prípravky na drevo, moridlá na drevo.
17 - Tepelnoizolačné a hydroizolačné materiály;
hydroizolačné hmoty; hydroizolačné nátery; hydroizolácie z fólií, PVC, EPDM, gumy; polyuretánové hydroizolácie; polyuretánová pena; tesniace
tmely; látky na izolovanie budov od vlhkosti,
izolačné náterové farby; tesniace materiály; zvukovoizolačné materiály.
19 - Šindle drevené; asfaltové pásy oxidované
a výrobky z nich; asfaltové pásy modifikované
a výrobky z nich; asfaltové šindle oxidované
a výrobky z nich; asfaltové šindle modifikované
a výrobky z nich; pálené krytiny; betónové krytiny; eternitové krytiny; asfaltové (bitúmenové)
potery, povlaky, pokryvy na strechy, bridlica ako
strešná krytina; cementové potery; ohňovzdorné
cementové povlaky; stavebné krytiny s výnimkou
kovových; strechy s výnimkou kovových; strešné
krytiny s výnimkou kovových; stropy, stropné
dosky s výnimkou kovových.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť) - vykonávanie bytových a občianskych stavieb, vykonávanie inžinierskych stavieb vrátane vybavenosti
sídliskových celkov; montáž a aplikácia tepelnoizolačných a hydroizolačných materiálov; asfaltových pásov oxidovaných a výrobkov z nich; asfaltových pásov modifikovaných a výrobkov z nich;
asfaltových šindľov oxidovaných a výrobkov
z nich; asfaltových šindľov modifikovaných a výrobkov z nich; hydroizolačných náterov a hmôt,
reflexných náterov strešných konštrukcií, udržiavacích náterov strešných krytín, pálených krytín,
hydroizolácií z fólií, PVC, EPDM, gumy; výroba
a montáž konštrukcií striech; dozor nad stavbami; stavebné informácie; izolovanie stavieb; pokrývačské práce na strechách budov; izolovanie
proti vlhkosti; utesňovanie stavieb.
42 - Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe;
projektovanie stavieb; štúdie technických projektov; vypracovanie stavebných výkresov; štúdie
technických projektov, projektová činnosť.

(540) KROV HROU
(732) I. K. S., s. r. o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

210622
9.8.2005
28.5.2014
28.5.2024
1756-2004
28.5.2004
5.5.2005
3.11.2005
2, 17, 19, 37, 42

(511) 2 - Reflexné nátery strešných konštrukcií; udržiavacie nátery strešných krytín; farbivá na drevo, konzervačné oleje na drevo, konzervačné prípravky na drevo, moridlá na drevo.
17 - Tepelnoizolačné a hydroizolačné materiály;
hydroizolačné hmoty; hydroizolačné nátery; hydroizolácie z fólií, PVC, EPDM, gumy; polyuretánové hydroizolácie; polyuretánová pena; tesniace
tmely; látky na izolovanie budov od vlhkosti,
izolačné náterové farby; tesniace materiály; zvukovoizolačné materiály.
19 - Šindle drevené; asfaltové pásy oxidované
a výrobky z nich; asfaltové pásy modifikované
a výrobky z nich; asfaltové šindle oxidované
a výrobky z nich; asfaltové šindle modifikované
a výrobky z nich; pálené krytiny; betónové krytiny; eternitové krytiny; asfaltové (bitúmenové)
potery, povlaky, pokryvy na strechy, bridlica ako
strešná krytina; cementové potery; ohňovzdorné
cementové povlaky; stavebné krytiny s výnimkou kovových; strechy s výnimkou kovových;
strešné krytiny s výnimkou kovových; stropy,
stropné dosky s výnimkou kovových.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť) - vykonávanie bytových a občianskych stavieb, vykonávanie
inžinierskych stavieb vrátane vybavenosti sídliskových celkov; montáž a aplikácia tepelnoizolačných a hydroizolačných materiálov; asfaltových pásov oxidovaných a výrobkov z nich; asfaltových pásov modifikovaných a výrobkov
z nich; asfaltových šindľov oxidovaných a výrobkov z nich; asfaltových šindľov modifikovaných a výrobkov z nich; hydroizolačných náterov
a hmôt, reflexných náterov strešných konštrukcií,
udržiavacích náterov strešných krytín, pálených
krytín, hydroizolácií z fólií, PVC, EPDM, gumy;
výroba a montáž konštrukcií striech; dozor nad
stavbami; stavebné informácie; izolovanie stavieb; pokrývačské práce na strechách budov; izolovanie proti vlhkosti; utesňovanie stavieb.
42 - Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe;
projektovanie stavieb; štúdie technických projektov; vypracovanie stavebných výkresov; štúdie
technických projektov, projektová činnosť.
(540)

(732) I. K. S., s. r. o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

210674
9.8.2005
23.6.2014
23.6.2024
2042-2004
23.6.2004
5.5.2005
3.11.2005
35, 36, 41, 42
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(511) 35 - Organizačné a ekonomické poradenstvo, poradenská činnosť v oblasti risk manažmentu,
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
a služieb súvisiacich so zabezpečovaním organizácie, riadenia a obchodných aktivít podnikov.
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, šetrenia vo finančných a poistných záležitostiach, 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.
(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)

210712
9.8.2005
5.2.2014
5.2.2024
286-2004
5.2.2004
5.5.2005
3.11.2005
9, 35, 36, 37, 38, 39, 41
9 - Automatizované spracovanie dát.
35 - Sprostredkovanie obchodu a maloobchodný
predaj tovaru v oblasti počítačov a periférnych
zariadení počítačov; reklamná činnosť, sprostredkovanie a poradenská činnosť v oblasti reklamy,
marketing, zastupiteľská činnosť, prenájom kancelárskych strojov a zariadenia.
36 - Prenájom nehnuteľností, factoring a forfajting.
37 - Montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadenia.
38 - Zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba telekomunikačných zariadení po rozhranie s Jednotnou telekomunikačnou sieťou.
39 - Prevádzkovanie konsignačných skladov.
41 - Školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia.

(540)

(591) žltá, čierna
(732) COLUMBEX INTERNATIONAL, a. s., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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210745
9.8.2005
17.3.2014
17.3.2024
847-2004
17.3.2004
5.5.2005
3.11.2005
1
1 - Polypropylénové živice v surovom stave, polypropylén, umelé a syntetické živice v surovom
stave, plasty ako suroviny (vo forme prášku, kvapaliny alebo pasty), surové plasty, polyetylén-tereftalátové živice v surovom stave, polyamidové
živice v surovom stave, epoxidové živice v surovom stave, polyvinyl-alkoholové živice v surovom stave.

(540) TOPILENE
(732) HYOSUNG Corporation, 450 Kongduk-dong,
Mapo-gu, Seoul, KR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210750
9.8.2005
22.3.2014
22.3.2024
911-2004
22.3.2004
5.5.2005
3.11.2005
35, 36
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu
a predaja tovaru, reklamná, inzertná a propagačná činnosť, rozširovanie reklamných materiálov.
36 - Finančné a peňažné služby, lízing a prenájom
hnuteľných vecí, predaj na splátky, lízing a poskytovanie spotrebiteľských úverov.

(540)

(591) čierna, červená
(732) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210751
9.8.2005
22.3.2014
22.3.2024
912-2004
22.3.2004
5.5.2005
3.11.2005
35, 36
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu
a predaja tovaru, reklamná, inzertná a propagačná činnosť, rozširovanie reklamných materiálov.
36 - Finančné a peňažné služby, lízing a prenájom hnuteľných vecí, predaj na splátky, lízing
a poskytovanie spotrebiteľských úverov.
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(540)

(591) čierna, červená
(732) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210752
10.8.2005
22.3.2014
22.3.2024
917-2004
22.3.2004
5.5.2005
3.11.2005
29
29 - Jedlé oleje a tuky.

(540) BELL
(732) BELL Zvolen a. s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210789
10.8.2005
19.4.2014
19.4.2024
1273-2004
19.4.2004
5.5.2005
3.11.2005
3, 5, 16, 30, 32
3 - Prostriedky na starostlivosť o telo a krásu,
predovšetkým pleťové krémy; oleje a mlieka; prostriedky na telesnú hygienu, predovšetkým obrúsky napustené olejom, navlhčené obrúsky, vlhké
obrúsky na umývanie; prísady do kúpeľa, nie na
lekárske účely; mydlá, vatové tyčinky; šampóny;
všetky uvedené výrobky určené najmä pre dojčatá a malé deti.
5 - Absorpčné vložky pre dojčiace matky (do
podprseniek), ochranné krémy na rany; hygienické obrúsky, dietetické výrobky na lekárske účely,
detská výživa, suchá výživa pre dojčatá, hotové
jedlá pre dojčatá, bylinné čaje na lekárske účely,
liečivé čaje, liečivé nápoje, minerálna voda na
lekárske účely.
16 - Jednorazové plienkové nohavičky pre deti
z papiera alebo buničiny.
30 - Detské čaje, tiež vo forme granúl a už pripravené na pitie, čaj a nápoje obsahujúce čaj.
32 - Ovocné šťavy, nápoje s ovocnými šťavami,
zeleninové šťavy, nápoje pre deti.

(540)

(591) biela, modrá
(732) Nölken Hygiene Products GmbH, Klarenplatz 2,
53578 Windhagen, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

210831
10.8.2005
12.5.2014
12.5.2024
1597-2004
12.5.2004
5.5.2005
3.11.2005
1, 3, 5, 10, 44
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, pôdne hnojivá, chemické látky na konzervovanie potravín.
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne, chemické výrobky na hygienu, čistiace prostriedky, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, mydlá, medicínske mydlá,
voňavkárske výrobky, éterické oleje, výťažky, extrakty a esencie, kozmetické prípravky, vlasové
vodičky, vonné a kozmetické prípravky, látky pre
kozmetiku a parfumériu.
5 - Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne, veterinárne, zverolekárske a zdravotnícke, diagnostické prípravky a jedy, chemické výrobky pre lekárstvo a farmáciu, dietetické látky
na lekárske účely a posilňujúce prípravky, potrava pre dojčatá, prípravky na prevenciu proti nákaze, náplasti, obväzový materiál, hmoty na plombovanie zubov a zubné odtlačky, prípravky na
ošetrovanie zubov a dutiny ústnej, zubné protézy,
dezinfekčné prostriedky, prípravky fungicídne,
insekticídne, prípravky na ničenie škodcov, rastlín a živočíšnych škodcov, fungicídy, herbicídy.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske,
zubárske a zverolekárske, umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy, ortopedické pomôcky,
materiály na zošívanie rán.
44 - Lekárska, hygienická a kozmetická starostlivosť, zverolekárske služby a služby v poľnohospodárstve.

(540) PHARMA GROUP
(732) PHARMA GROUP, a.s., SNP 150, 908 73 Veľké
Leváre, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210832
10.8.2005
12.5.2014
12.5.2024
1598-2004
12.5.2004
5.5.2005
3.11.2005
1, 3, 5, 10, 44
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, pôdne hnojivá, chemické látky na konzervovanie potravín.
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne, chemické výrobky na hygienu, čistiace
prostriedky, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, mydlá, medicínske mydlá, voňavkárske výrobky, éterické oleje, výťažky,
extrakty a esencie, kozmetické prípravky, vlasové vodičky, vonné a kozmetické prípravky, látky
pre kozmetiku a parfumériu.
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5 - Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne, veterinárne, zverolekárske a zdravotnícke, diagnostické prípravky a jedy, chemické výrobky pre lekárstvo a farmáciu, dietetické látky
na lekárske účely a posilňujúce prípravky, potrava pre dojčatá, prípravky na prevenciu proti nákaze, náplasti, obväzový materiál, hmoty na plombovanie zubov a zubné odtlačky, prípravky na
ošetrovanie zubov a dutiny ústnej, zubné protézy,
dezinfekčné prostriedky, prípravky fungicídne,
insekticídne, prípravky na ničenie škodcov, rastlín a živočíšnych škodcov, fungicídy, herbicídy.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske,
zubárske a zverolekárske, umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy, ortopedické pomôcky,
materiály na zošívanie rán.
44 - Lekárska, hygienická a kozmetická starostlivosť, zverolekárske služby a služby v poľnohospodárstve.
(540)

(591) modrá, bledomodrá
(732) PHARMA GROUP, a.s., SNP 150, 908 73 Veľké
Leváre, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210833
10.8.2005
12.5.2014
12.5.2024
1599-2004
12.5.2004
5.5.2005
3.11.2005
1, 3, 5, 10, 44
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, pôdne hnojivá, chemické látky na konzervovanie potravín.
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne, chemické výrobky na hygienu, čistiace
prostriedky, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, mydlá, medicínske mydlá, voňavkárske výrobky, éterické oleje, výťažky,
extrakty a esencie, kozmetické prípravky, vlasové vodičky, vonné a kozmetické prípravky, látky
pre kozmetiku a parfumériu.
5 - Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne, veterinárne, zverolekárske a zdravotnícke, diagnostické prípravky a jedy, chemické výrobky pre lekárstvo a farmáciu, dietetické látky
na lekárske účely a posilňujúce prípravky, potrava pre dojčatá, prípravky na prevenciu proti nákaze, náplasti, obväzový materiál, hmoty na plombovanie zubov a zubné odtlačky, prípravky na
ošetrovanie zubov a dutiny ústnej, zubné protézy,
dezinfekčné prostriedky, prípravky fungicídne,
insekticídne, prípravky na ničenie škodcov, rastlín a živočíšnych škodcov, fungicídy, herbicídy.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske,
zubárske a zverolekárske, umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy, ortopedické pomôcky,
materiály na zošívanie rán.
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44 - Lekárska, hygienická a kozmetická starostlivosť, zverolekárske služby a služby v poľnohospodárstve.
(540)

(732) PHARMA GROUP, a.s., SNP 150, 908 73 Veľké
Leváre, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210834
10.8.2005
21.5.2014
21.5.2024
1682-2004
21.5.2004
5.5.2005
3.11.2005
3
3 - Saponáty a detergenty; pracie prípravky a substancie; prípravky na úpravu tkanín, prípravky na
zmäkčovanie tkanín; bieliace prípravky; prípravky na odstraňovanie škvŕn; dezodorizačné a osviežujúce prípravky na použitie na odevy a textílie;
mydlá, mydlá na rozjasnenie textílií; prípravky
na umývanie rúk; škrob na pranie; prípravky na
čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie.

(540)

(554) trojrozmerná známka
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210861
10.8.2005
7.6.2014
7.6.2024
1893-2004
7.6.2004
5.5.2005
3.11.2005
10
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, dialyzačné súpravy, infúzne súpravy, súpravy pre
enterálnu výživu, transfúzne súpravy, odberové
súpravy, transfúzne súpravy pre krvné vaky, prevodové súpravy na zavádzanie akéhokoľvek média do tela alebo z tela pacienta, ich príslušenstvo
a náhradné diely.
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(540) IS-103
(732) GAMA GROUP a. s., Mánesova 3/11, 370 67
České Budějovice, CZ;
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210862
10.8.2005
7.6.2014
7.6.2024
1894-2004
7.6.2004
5.5.2005
3.11.2005
10
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, dialyzačné súpravy, infúzne súpravy, súpravy pre
enterálnu výživu, transfúzne súpravy, odberové
súpravy, transfúzne súpravy pre krvné vaky, prevodové súpravy na zavádzanie akéhokoľvek média do tela alebo z tela pacienta, ich príslušenstvo
a náhradné diely.

(540) DIS 06-16
(732) GAMA GROUP a. s., Mánesova 3/11, 370 67
České Budějovice, CZ;
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

210917
17.8.2005
22.3.2014
22.3.2024
913-2004A
22.3.2004
5.5.2005
3.11.2005
30
30 - Kečup, paradajková omáčka.

(732) Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG,
Ottobrunner Straße 45, 82008 Unterhaching, DE;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210956
8.9.2005
27.1.2014
27.1.2024
196-2004
27.1.2004
2.6.2005
1.12.2005
6, 7, 11, 17, 35, 36, 37, 40
6 - Kovové priemyselné armatúry vyskytujúce sa
vo vodárenskom, chemickom, petrochemickom,
naftovom, plynárenskom, energetickom, strojárenskom a potravinárskom priemysle, priemyselné armatúry zo sivej liatiny, z oceľoliatiny, zo
zliatinových ocelí a z nerezových ocelí, tlakové
nádoby z kovu, kovové zvarové aj bezšvové rúr-

ky, liatinové rúrky, kovové fitingy a príruby aj
z liatiny, kovové potrubné diely, iné výrobky
z kovu patriace do tejto triedy.
7 - Stroje, motory a hnacie stroje okrem hnacích
strojov pre pozemné vozidlá, spojovacie články
spojov, prevodovky a prevodové komponenty
okrem komponentov pre pozemné vozidlá, kompresory (stroje), riadiace mechanizmy pre stroje,
pumpy (stroje), pumpy ako časti strojov a motorov, ventily ako časti strojov, štartéry pre motory
a hnacie stroje, ovládacie mechanizmy k priemyselným armatúram, ktoré patria do tejto triedy,
pohony priemyselných armatúr, výmenníky ako
časti strojov, filtre ako časti strojov, mechanické
variátory.
11 - Regulátory diferenčného tlaku, regulátory
prietoku pre rozvody tepla, chladu a teplej úžitkovej vody s výnimkou výrobkov použitých
v dopravných prostriedkoch, klimatizačné zariadenia, teplovzdušné a vodovodné zariadenia, vykurovacie zariadenia, sanitárne prístroje a zariadenia na dopravu a rozvod vody vrátane ich príslušenstva, napr. sprchy, sprchové hlavice, regulátory a prvky obmedzujúce prietok vody, všetky
umývadlové a vaňové vodovodné batérie, sanitárne výrobky z umelého kameňa, najmä umývadlá pre kúpeľňový nábytok, atypické doskové
umývadlá, vane, bidety, pisoáre, záchody, sprchové vane, sprchové kúty, dosky, kúpeľňové
armatúry, kúpeľňové súpravy, regulačné zariadenia pre vodovodné zariadenia, kohúty, spätné
a škrtiace klapky, nákrutky, vsuvky, vykurovacie
zariadenia, prístroje na osvetlenie, prístroje na
výrobu pary, prístroje na varenie, chladiace prístroje, prístroje na sušenie, prístroje na ventiláciu, doskové radiátory, rebrové radiátory, sporáky, odsávače kuchynských pár, rúry na pečenie
s výnimkou rúr na experimentálne účely, chladničky, mraziace boxy, domáce vodárne, regulačné prvky pre vykurovacie a vodoinštalačné systémy, prístroje na vykurovanie, výrobky kúrenárskej techniky, najmä horáky, priemyselné horáky, armatúrové a regulačné rady k plynovým horákom, expanzné nádrže k vykurovacím zariadeniam, ohrievacie telesá a kotly, regulátory pre ohrievacie sústavy a zdroje, regulátory pre vodné alebo plynové zariadenia a potrubia, regulačné pulty
pre kotly a horáky a regulačné systémy horenia.
17 - Plastové a pogumované priemyselné armatúry, polotovary z plastických hmôt, fólie, nekovové zvárané i bezšvové a ohybné rúrky, nekovové
objímky na potrubie, nekovové spojky na potrubie vrátane napenených hmôt aj z napeneného
polystyrénu, tesniace a lepiace izolačné fólie,
materiály na izolácie, izolačný papier a izolačné
pásky pre potrubia, izolačná plsť, nekovové fitingy
a príruby, nekovové potrubné diely, iné výrobky
z plastov patriace do tejto triedy, tesniace prvky
pre vykurovacie a vodoinštalačné systémy.
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu
a predaja tovaru, odborné obchodné poradenstvo,
poradenstvo v obchodnej činnosti, činnosť organizačných a ekonomických poradcov.
36 - Finančné poradenstvo.
37 - Servis, montáže a opravy výrobkov uvedených v triedach 6, 7, 11 a 17, inštalácia a opravy
elektrických strojov a prístrojov, zámočníctvo
okrem zhotovovania kópií kľúčov.
40 - Obrábanie kovov.
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cie a vodoinštalačné systémy, prístroje na vykurovanie, výrobky kúrenárskej techniky, najmä horáky, priemyselné horáky, armatúrové a regulačné rady k plynovým horákom, expanzné nádrže
k vykurovacím zariadeniam, ohrievacie telesá
a kotly, regulátory pre ohrievacie sústavy a zdroje, regulátory pre vodné alebo plynové zariadenia
a potrubia, regulačné pulty pre kotly a horáky
a regulačné systémy horenia.
17 - Plastové a pogumované priemyselné armatúry, polotovary z plastických hmôt, fólie, nekovové zvárané i bezšvové a ohybné rúrky, nekovové
objímky na potrubie, nekovové spojky na potrubie vrátane napenených hmôt aj z napeneného
polystyrénu, tesniace a lepiace izolačné fólie, materiály na izolácie, izolačný papier a izolačné
pásky pre potrubia, izolačná plsť, nekovové fitingy a príruby, nekovové potrubné diely, iné výrobky z plastov patriace do tejto triedy, tesniace
prvky pre vykurovacie a vodoinštalačné systémy.
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu
a predaja tovaru, odborné obchodné poradenstvo,
poradenstvo v obchodnej činnosti, činnosť organizačných a ekonomických poradcov.
36 - Finančné poradenstvo.
37 - Servis, montáže a opravy výrobkov uvedených v triedach 6, 7, 11 a 17, inštalácia a opravy
elektrických strojov a prístrojov, zámočníctvo
okrem zhotovovania kópií kľúčov.
40 - Obrábanie kovov.

(540)

(732) Moravia Systems a.s., Vinohradská 1511/230,
100 00 Praha, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210957
8.9.2005
27.1.2014
27.1.2024
197-2004
27.1.2004
2.6.2005
1.12.2005
6, 7, 11, 17, 35, 36, 37, 40
6 - Kovové priemyselné armatúry vyskytujúce sa
vo vodárenskom, chemickom, petrochemickom,
naftovom, plynárenskom, energetickom, strojárenskom a potravinárskom priemysle, priemyselné
armatúry zo sivej liatiny, z oceľoliatiny, zo zliatinových ocelí a z nerezových ocelí, tlakové nádoby z kovu, kovové zvarové aj bezšvové rúrky,
liatinové rúrky, kovové fitingy a príruby aj z liatiny, kovové potrubné diely, iné výrobky z kovu
patriace do tejto triedy.
7 - Stroje, motory a hnacie stroje okrem hnacích
strojov pre pozemné vozidlá, spojovacie články
spojov, prevodovky a prevodové komponenty
okrem komponentov pre pozemné vozidlá, kompresory (stroje), riadiace mechanizmy pre stroje,
pumpy (stroje), pumpy ako časti strojov a motorov, ventily ako časti strojov, štartéry pre motory
a hnacie stroje, ovládacie mechanizmy k priemyselným armatúram, ktoré patria do tejto triedy,
pohony priemyselných armatúr, výmenníky ako
časti strojov, filtre ako časti strojov, mechanické
variátory.
11 - Regulátory diferenčného tlaku, regulátory
prietoku pre rozvody tepla, chladu a teplej úžitkovej vody s výnimkou výrobkov použitých v dopravných prostriedkoch, klimatizačné zariadenia,
teplovzdušné a vodovodné zariadenia, vykurovacie zariadenia, sanitárne prístroje a zariadenia na
dopravu a rozvod vody vrátane ich príslušenstva,
napr. sprchy, sprchové hlavice, regulátory a prvky obmedzujúce prietok vody, všetky umývadlové a vaňové vodovodné batérie, sanitárne výrobky z umelého kameňa, najmä umývadlá pre kúpeľňový nábytok, atypické doskové umývadlá,
vane, bidety, pisoáre, záchody, sprchové vane,
sprchové kúty, dosky, kúpeľňové armatúry, kúpeľňové súpravy, regulačné zariadenia pre vodovodné zariadenia, kohúty, spätné a škrtiace klapky,
nákrutky, vsuvky, vykurovacie zariadenia, prístroje na osvetlenie, prístroje na výrobu pary, prístroje na varenie, chladiace prístroje, prístroje na
sušenie, prístroje na ventiláciu, doskové radiátory, rebrové radiátory, sporáky, odsávače kuchynských pár, rúry na pečenie s výnimkou rúr na experimentálne účely, chladničky, mraziace boxy,
domáce vodárne, regulačné prvky pre vykurova-
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(540) Moravia Systems a.s.
(732) Moravia Systems a.s., Vinohradská 1511/230,
100 00 Praha, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210958
8.9.2005
27.1.2014
27.1.2024
198-2004
27.1.2004
2.6.2005
1.12.2005
6, 7, 11, 17, 35, 36, 37, 40
6 - Kovové priemyselné armatúry vyskytujúce sa
vo vodárenskom, chemickom, petrochemickom,
naftovom, plynárenskom, energetickom, strojárenskom a potravinárskom priemysle, priemyselné armatúry zo sivej liatiny, z oceľoliatiny, zo
zliatinových ocelí a z nerezových ocelí, tlakové
nádoby z kovu, kovové zvarové aj bezšvové rúrky, liatinové rúrky, kovové fitingy a príruby aj
z liatiny, kovové potrubné diely, iné výrobky
z kovu patriace do tejto triedy.
7 - Stroje, motory a hnacie stroje okrem hnacích
strojov pre pozemné vozidlá, spojovacie články
spojov, prevodovky a prevodové komponenty
okrem komponentov pre pozemné vozidlá, kompresory (stroje), riadiace mechanizmy pre stroje,
pumpy (stroje), pumpy ako časti strojov a motorov, ventily ako časti strojov, štartéry pre motory
a hnacie stroje, ovládacie mechanizmy k priemyselným armatúram, ktoré patria do tejto triedy,
pohony priemyselných armatúr, výmenníky ako
časti strojov, filtre ako časti strojov, mechanické
variátory.
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11 - Regulátory diferenčného tlaku, regulátory
prietoku pre rozvody tepla, chladu a teplej úžitkovej vody s výnimkou výrobkov použitých v dopravných prostriedkoch, klimatizačné zariadenia,
teplovzdušné a vodovodné zariadenia, vykurovacie zariadenia, sanitárne prístroje a zariadenia na
dopravu a rozvod vody vrátane ich príslušenstva,
napr. sprchy, sprchové hlavice, regulátory a prvky obmedzujúce prietok vody, všetky umývadlové a vaňové vodovodné batérie, sanitárne výrobky z umelého kameňa, najmä umývadlá pre kúpeľňový nábytok, atypické doskové umývadlá,
vane, bidety, pisoáre, záchody, sprchové vane,
sprchové kúty, dosky, kúpeľňové armatúry, kúpeľňové súpravy, regulačné zariadenia pre vodovodné zariadenia, kohúty, spätné a škrtiace klapky, nákrutky, vsuvky, vykurovacie zariadenia,
prístroje na osvetlenie, prístroje na výrobu pary,
prístroje na varenie, chladiace prístroje, prístroje
na sušenie, prístroje na ventiláciu, doskové radiátory, rebrové radiátory, sporáky, odsávače kuchynských pár, rúry na pečenie s výnimkou rúr
na experimentálne účely, chladničky, mraziace
boxy, domáce vodárne, regulačné prvky pre vykurovacie a vodoinštalačné systémy, prístroje na
vykurovanie, výrobky kúrenárskej techniky, najmä
horáky, priemyselné horáky, armatúrové a regulačné rady k plynovým horákom, expanzné nádrže k vykurovacím zariadeniam, ohrievacie telesá
a kotly, regulátory pre ohrievacie sústavy a zdroje, regulátory pre vodné alebo plynové zariadenia
a potrubia, regulačné pulty pre kotly a horáky
a regulačné systémy horenia.
17 - Plastové a pogumované priemyselné armatúry, polotovary z plastických hmôt, fólie, nekovové zvárané i bezšvové a ohybné rúrky, nekovové
objímky na potrubie, nekovové spojky na potrubie vrátane napenených hmôt aj z napeneného
polystyrénu, tesniace a lepiace izolačné fólie, materiály na izolácie, izolačný papier a izolačné
pásky pre potrubia, izolačná plsť, nekovové fitingy
a príruby, nekovové potrubné diely, iné výrobky
z plastov patriace do tejto triedy, tesniace prvky
pre vykurovacie a vodoinštalačné systémy.
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu
a predaja tovaru, odborné obchodné poradenstvo,
poradenstvo v obchodnej činnosti, činnosť organizačných a ekonomických poradcov.
36 - Finančné poradenstvo.
37 - Servis, montáže a opravy výrobkov uvedených v triedach 6, 7, 11 a 17, inštalácia a opravy
elektrických strojov a prístrojov, zámočníctvo
okrem zhotovovania kópií kľúčov.
40 - Obrábanie kovov.

(540)

(591) modrá, fialová
(732) Moravia Systems a.s., Vinohradská 1511/230,
100 00 Praha, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210959
8.9.2005
27.1.2014
27.1.2024
199-2004
27.1.2004
2.6.2005
1.12.2005
6, 7, 11, 17, 35, 36, 37, 40
6 - Kovové priemyselné armatúry vyskytujúce sa
vo vodárenskom, chemickom, petrochemickom,
naftovom, plynárenskom, energetickom, strojárenskom a potravinárskom priemysle, priemyselné armatúry zo sivej liatiny, z oceľoliatiny, zo
zliatinových ocelí a z nerezových ocelí, tlakové
nádoby z kovu, kovové zvarové aj bezšvové rúrky, liatinové rúrky, kovové fitingy a príruby aj
z liatiny, kovové potrubné diely, iné výrobky z kovu patriace do tejto triedy.
7 - Stroje, motory a hnacie stroje okrem hnacích
strojov pre pozemné vozidlá, spojovacie články
spojov, prevodovky a prevodové komponenty
okrem komponentov pre pozemné vozidlá, kompresory (stroje), riadiace mechanizmy pre stroje,
pumpy (stroje), pumpy ako časti strojov a motorov, ventily ako časti strojov, štartéry pre motory
a hnacie stroje, ovládacie mechanizmy k priemyselným armatúram, ktoré patria do tejto triedy,
pohony priemyselných armatúr, výmenníky ako
časti strojov, filtre ako časti strojov, mechanické
variátory.
11 - Regulátory diferenčného tlaku, regulátory
prietoku pre rozvody tepla, chladu a teplej úžitkovej vody s výnimkou výrobkov použitých v dopravných prostriedkoch, klimatizačné zariadenia,
teplovzdušné a vodovodné zariadenia, vykurovacie zariadenia, sanitárne prístroje a zariadenia na
dopravu a rozvod vody vrátane ich príslušenstva,
napr. sprchy, sprchové hlavice, regulátory a prvky obmedzujúce prietok vody, všetky umývadlové a vaňové vodovodné batérie, sanitárne výrobky z umelého kameňa, najmä umývadlá pre kúpeľňový nábytok, atypické doskové umývadlá,
vane, bidety, pisoáre, záchody, sprchové vane,
sprchové kúty, dosky, kúpeľňové armatúry, kúpeľňové súpravy, regulačné zariadenia pre vodovodné zariadenia, kohúty, spätné a škrtiace klapky, nákrutky, vsuvky, vykurovacie zariadenia,
prístroje na osvetlenie, prístroje na výrobu pary,
prístroje na varenie, chladiace prístroje, prístroje
na sušenie, prístroje na ventiláciu, doskové radiátory, rebrové radiátory, sporáky, odsávače kuchynských pár, rúry na pečenie s výnimkou rúr
na experimentálne účely, chladničky, mraziace
boxy, domáce vodárne, regulačné prvky pre vykurovacie a vodoinštalačné systémy, prístroje na
vykurovanie, výrobky kúrenárskej techniky, najmä
horáky, priemyselné horáky, armatúrové a regulačné rady k plynovým horákom, expanzné nádrže k vykurovacím zariadeniam, ohrievacie telesá
a kotly, regulátory pre ohrievacie sústavy a zdroje, regulátory pre vodné alebo plynové zariadenia
a potrubia, regulačné pulty pre kotly a horáky
a regulačné systémy horenia.
17 - Plastové a pogumované priemyselné armatúry, polotovary z plastických hmôt, fólie, nekovové zvárané i bezšvové a ohybné rúrky, nekovové
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objímky na potrubie, nekovové spojky na potrubie vrátane napenených hmôt aj z napeneného
polystyrénu, tesniace a lepiace izolačné fólie, materiály na izolácie, izolačný papier a izolačné
pásky pre potrubia, izolačná plsť, nekovové fitingy a príruby, nekovové potrubné diely, iné výrobky z plastov patriace do tejto triedy, tesniace
prvky pre vykurovacie a vodoinštalačné systémy.
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu
a predaja tovaru, odborné obchodné poradenstvo,
poradenstvo v obchodnej činnosti, činnosť organizačných a ekonomických poradcov.
36 - Finančné poradenstvo.
37 - Servis, montáže a opravy výrobkov uvedených v triedach 6, 7, 11 a 17, inštalácia a opravy
elektrických strojov a prístrojov, zámočníctvo
okrem zhotovovania kópií kľúčov.
40 - Obrábanie kovov.

napr. sprchy, sprchové hlavice, regulátory a prvky obmedzujúce prietok vody, všetky umývadlové a vaňové vodovodné batérie, sanitárne výrobky z umelého kameňa, najmä umývadlá pre kúpeľňový nábytok, atypické doskové umývadlá,
vane, bidety, pisoáre, záchody, sprchové vane,
sprchové kúty, dosky, kúpeľňové armatúry, kúpeľňové súpravy, regulačné zariadenia pre vodovodné zariadenia, kohúty, spätné a škrtiace klapky, nákrutky, vsuvky, vykurovacie zariadenia,
prístroje na osvetlenie, prístroje na výrobu pary,
prístroje na varenie, chladiace prístroje, prístroje
na sušenie, prístroje na ventiláciu, doskové radiátory, rebrové radiátory, sporáky, odsávače kuchynských pár, rúry na pečenie s výnimkou rúr
na experimentálne účely, chladničky, mraziace
boxy, domáce vodárne, regulačné prvky pre vykurovacie a vodoinštalačné systémy, prístroje na
vykurovanie, výrobky kúrenárskej techniky, najmä
horáky, priemyselné horáky, armatúrové a regulačné rady k plynovým horákom, expanzné nádrže k vykurovacím zariadeniam, ohrievacie telesá
a kotly, regulátory pre ohrievacie sústavy a zdroje, regulátory pre vodné alebo plynové zariadenia
a potrubia, regulačné pulty pre kotly a horáky
a regulačné systémy horenia.
17 - Plastové a pogumované priemyselné armatúry, polotovary z plastických hmôt, fólie, nekovové zvárané i bezšvové a ohybné rúrky, nekovové
objímky na potrubie, nekovové spojky na potrubie vrátane napenených hmôt aj z napeneného
polystyrénu, tesniace a lepiace izolačné fólie,
materiály na izolácie, izolačný papier a izolačné
pásky pre potrubia, izolačná plsť, nekovové fitingy a príruby, nekovové potrubné diely, iné výrobky z plastov patriace do tejto triedy, tesniace
prvky pre vykurovacie a vodoinštalačné systémy.
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu
a predaja tovaru, odborné obchodné poradenstvo,
poradenstvo v obchodnej činnosti, činnosť organizačných a ekonomických poradcov.
36 - Finančné poradenstvo.
37 - Servis, montáže a opravy výrobkov uvedených v triedach 6, 7, 11 a 17, inštalácia a opravy
elektrických strojov a prístrojov, zámočníctvo
okrem zhotovovania kópií kľúčov.
40 - Obrábanie kovov.

(540)

(732) Moravia Systems a.s., Vinohradská 1511/230,
100 00 Praha, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210960
8.9.2005
27.1.2014
27.1.2024
200-2004
27.1.2004
2.6.2005
1.12.2005
6, 7, 11, 17, 35, 36, 37, 40
6 - Kovové priemyselné armatúry vyskytujúce sa
vo vodárenskom, chemickom, petrochemickom,
naftovom, plynárenskom, energetickom, strojárenskom a potravinárskom priemysle, priemyselné armatúry zo sivej liatiny, z oceľoliatiny, zo
zliatinových ocelí a z nerezových ocelí, tlakové
nádoby z kovu, kovové zvarové aj bezšvové rúrky, liatinové rúrky, kovové fitingy a príruby aj
z liatiny, kovové potrubné diely, iné výrobky
z kovu patriace do tejto triedy.
7 - Stroje, motory a hnacie stroje okrem hnacích
strojov pre pozemné vozidlá, spojovacie články
spojov, prevodovky a prevodové komponenty
okrem komponentov pre pozemné vozidlá, kompresory (stroje), riadiace mechanizmy pre stroje,
pumpy (stroje), pumpy ako časti strojov a motorov, ventily ako časti strojov, štartéry pre motory
a hnacie stroje, ovládacie mechanizmy k priemyselným armatúram, ktoré patria do tejto triedy,
pohony priemyselných armatúr, výmenníky ako
časti strojov, filtre ako časti strojov, mechanické
variátory.
11 - Regulátory diferenčného tlaku, regulátory
prietoku pre rozvody tepla, chladu a teplej úžitkovej vody s výnimkou výrobkov použitých v dopravných prostriedkoch, klimatizačné zariadenia,
teplovzdušné a vodovodné zariadenia, vykurovacie zariadenia, sanitárne prístroje a zariadenia na
dopravu a rozvod vody vrátane ich príslušenstva,
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(540)

(732) Moravia Systems a.s., Vinohradská 1511/230,
100 00 Praha, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

210961
8.9.2005
27.1.2014
27.1.2024
201-2004
27.1.2004
2.6.2005
1.12.2005
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8 (511) 6, 7, 11, 17, 35, 36, 37, 40
(511) 6 - Kovové priemyselné armatúry vyskytujúce sa
vo vodárenskom, chemickom, petrochemickom,
naftovom, plynárenskom, energetickom, strojárenskom a potravinárskom priemysle, priemyselné armatúry zo sivej liatiny, z oceľoliatiny, zo
zliatinových ocelí a z nerezových ocelí, tlakové
nádoby z kovu, kovové zvarové aj bezšvové rúrky, liatinové rúrky, kovové fitingy a príruby aj
z liatiny, kovové potrubné diely, iné výrobky
z kovu patriace do tejto triedy.
7 - Stroje, motory a hnacie stroje okrem hnacích
strojov pre pozemné vozidlá, spojovacie články
spojov, prevodovky a prevodové komponenty
okrem komponentov pre pozemné vozidlá, kompresory (stroje), riadiace mechanizmy pre stroje,
pumpy (stroje), pumpy ako časti strojov a motorov, ventily ako časti strojov, štartéry pre motory
a hnacie stroje, ovládacie mechanizmy k priemyselným armatúram, ktoré patria do tejto triedy,
pohony priemyselných armatúr, výmenníky ako
časti strojov, filtre ako časti strojov, mechanické
variátory.
11 - Regulátory diferenčného tlaku, regulátory
prietoku pre rozvody tepla, chladu a teplej úžitkovej vody s výnimkou výrobkov použitých v dopravných prostriedkoch, klimatizačné zariadenia,
teplovzdušné a vodovodné zariadenia, vykurovacie zariadenia, sanitárne prístroje a zariadenia na
dopravu a rozvod vody vrátane ich príslušenstva,
napr. sprchy, sprchové hlavice, regulátory a prvky obmedzujúce prietok vody, všetky umývadlové a vaňové vodovodné batérie, sanitárne výrobky z umelého kameňa, najmä umývadlá pre kúpeľňový nábytok, atypické doskové umývadlá,
vane, bidety, pisoáre, záchody, sprchové vane,
sprchové kúty, dosky, kúpeľňové armatúry, kúpeľňové súpravy, regulačné zariadenia pre vodovodné zariadenia, kohúty, spätné a škrtiace klapky, nákrutky, vsuvky, vykurovacie zariadenia,
prístroje na osvetlenie, prístroje na výrobu pary,
prístroje na varenie, chladiace prístroje, prístroje
na sušenie, prístroje na ventiláciu, doskové radiátory, rebrové radiátory, sporáky, odsávače kuchynských pár, rúry na pečenie s výnimkou rúr
na experimentálne účely, chladničky, mraziace
boxy, domáce vodárne, regulačné prvky pre vykurovacie a vodoinštalačné systémy, prístroje na
vykurovanie, výrobky kúrenárskej techniky, najmä
horáky, priemyselné horáky, armatúrové a regulačné rady k plynovým horákom, expanzné nádrže k vykurovacím zariadeniam, ohrievacie telesá
a kotly, regulátory pre ohrievacie sústavy a zdroje, regulátory pre vodné alebo plynové zariadenia
a potrubia, regulačné pulty pre kotly a horáky
a regulačné systémy pre horenie.
17 - Plastové a pogumované priemyselné armatúry, polotovary z plastických hmôt, fólie, nekovové zvárané i bezšvové a ohybné rúrky, nekovové
objímky na potrubie, nekovové spojky na potrubie vrátane napenených hmôt aj z napeneného
polystyrénu, tesniace a lepiace izolačné fólie,
materiály na izolácie, izolačný papier a izolačné
pásky pre potrubia, izolačná plsť, nekovové fitingy a príruby, nekovové potrubné diely, iné výrobky z plastov patriace do tejto triedy, tesniace
prvky pre vykurovacie a vodoinštalačné systémy.

35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu
a predaja tovaru, odborné obchodné poradenstvo,
poradenstvo v obchodnej činnosti, činnosť organizačných a ekonomických poradcov.
36 - Finančné poradenstvo.
37 - Servis, montáže a opravy výrobkov uvedených v triedach 6, 7, 11 a 17, inštalácia a opravy
elektrických strojov a prístrojov, zámočníctvo
okrem zhotovovania kópií kľúčov.
40 - Obrábanie kovov.
(540)

(732) Moravia Systems a.s., Vinohradská 1511/230,
100 00 Praha, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210962
8.9.2005
27.1.2014
27.1.2024
202-2004
27.1.2004
2.6.2005
1.12.2005
6, 7, 11, 17, 35, 36, 37, 40
6 - Kovové priemyselné armatúry vyskytujúce sa
vo vodárenskom, chemickom, petrochemickom,
naftovom, plynárenskom, energetickom, strojárenskom a potravinárskom priemysle, priemyselné armatúry zo sivej liatiny, z oceľoliatiny, zo
zliatinových ocelí a z nerezových ocelí, tlakové
nádoby z kovu, kovové zvarové aj bezšvové rúrky, liatinové rúrky, kovové fitingy a príruby aj
z liatiny, kovové potrubné diely, iné výrobky
z kovu patriace do tejto triedy.
7 - Stroje, motory a hnacie stroje okrem hnacích
strojov pre pozemné vozidlá, spojovacie články
spojov, prevodovky a prevodové komponenty
okrem komponentov pre pozemné vozidlá, kompresory (stroje), riadiace mechanizmy pre stroje,
pumpy (stroje), pumpy ako časti strojov a motorov, ventily ako časti strojov, štartéry pre motory
a hnacie stroje, ovládacie mechanizmy k priemyselným armatúram, ktoré patria do tejto triedy,
pohony priemyselných armatúr, výmenníky ako
časti strojov, filtre ako časti strojov, mechanické
variátory.
11 - Regulátory diferenčného tlaku, regulátory
prietoku pre rozvody tepla, chladu a teplej úžitkovej vody s výnimkou výrobkov použitých v dopravných prostriedkoch, klimatizačné zariadenia,
teplovzdušné a vodovodné zariadenia, vykurovacie zariadenia, sanitárne prístroje a zariadenia na
dopravu a rozvod vody vrátane ich príslušenstva,
napr. sprchy, sprchové hlavice, regulátory a prvky obmedzujúce prietok vody, všetky umývadlové a vaňové vodovodné batérie, sanitárne výrobky z umelého kameňa, najmä umývadlá pre kúpeľňový nábytok, atypické doskové umývadlá,
vane, bidety, pisoáre, záchody, sprchové vane,
sprchové kúty, dosky, kúpeľňové armatúry, kúpeľňové súpravy, regulačné zariadenia pre vodo-
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vodné zariadenia, kohúty, spätné a škrtiace klapky, nákrutky, vsuvky, vykurovacie zariadenia,
prístroje na osvetlenie, prístroje na výrobu pary,
prístroje na varenie, chladiace prístroje, prístroje
na sušenie, prístroje na ventiláciu, doskové radiátory, rebrové radiátory, sporáky, odsávače kuchynských pár, rúry na pečenie s výnimkou rúr
na experimentálne účely, chladničky, mraziace
boxy, domáce vodárne, regulačné prvky pre vykurovacie a vodoinštalačné systémy, prístroje na
vykurovanie, výrobky kúrenárskej techniky, najmä
horáky, priemyselné horáky, armatúrové a regulačné rady k plynovým horákom, expanzné nádrže k vykurovacím zariadeniam, ohrievacie telesá
a kotly, regulátory pre ohrievacie sústavy a zdroje, regulátory pre vodné alebo plynové zariadenia
a potrubia, regulačné pulty pre kotly a horáky
a regulačné systémy horenia.
17 - Plastové a pogumované priemyselné armatúry, polotovary z plastických hmôt, fólie, nekovové zvárané i bezšvové a ohybné rúrky, nekovové
objímky na potrubie, nekovové spojky na potrubie vrátane napenených hmôt aj z napeneného
polystyrénu, tesniace a lepiace izolačné fólie, materiály na izolácie, izolačný papier a izolačné
pásky pre potrubia, izolačná plsť, nekovové fitingy a príruby, nekovové potrubné diely, iné výrobky z plastov patriace do tejto triedy, tesniace
prvky pre vykurovacie a vodoinštalačné systémy.
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu
a predaja tovaru, odborné obchodné poradenstvo,
poradenstvo v obchodnej činnosti, činnosť organizačných a ekonomických poradcov.
36 - Finančné poradenstvo.
37 - Servis, montáže a opravy výrobkov uvedených v triedach 6, 7, 11 a 17, inštalácia a opravy
elektrických strojov a prístrojov, zámočníctvo
okrem zhotovovania kópií kľúčov.
40 - Obrábanie kovov.
(540)

(591) modrá, fialová
(732) Moravia Systems a.s., Vinohradská 1511/230,
100 00 Praha, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210963
8.9.2005
27.1.2014
27.1.2024
203-2004
27.1.2004
2.6.2005
1.12.2005
6, 7, 11, 17, 35, 36, 37, 40
6 - Kovové priemyselné armatúry vyskytujúce sa
vo vodárenskom, chemickom, petrochemickom,
naftovom, plynárenskom, energetickom, strojárenskom a potravinárskom priemysle, priemyselné armatúry zo sivej liatiny, z oceľoliatiny, zo
zliatinových ocelí a z nerezových ocelí, tlakové
nádoby z kovu, kovové zvarové aj bezšvové
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rúrky, liatinové rúrky, kovové fitingy a príruby aj
z liatiny, kovové potrubné diely, iné výrobky
z kovu patriace do tejto triedy.
7 - Stroje, motory a hnacie stroje okrem hnacích
strojov pre pozemné vozidlá, spojovacie články spojov, prevodovky a prevodové komponenty okrem
komponentov pre pozemné vozidlá, kompresory
(stroje), riadiace mechanizmy pre stroje, pumpy
(stroje), pumpy ako časti strojov a motorov, ventily ako časti strojov, štartéry pre motory a hnacie
stroje, ovládacie mechanizmy k priemyselným armatúram, ktoré patria do tejto triedy, pohony priemyselných armatúr, výmenníky ako časti strojov,
filtre ako časti strojov, mechanické variátory.
11 - Regulátory diferenčného tlaku, regulátory
prietoku pre rozvody tepla, chladu a teplej úžitkovej vody s výnimkou výrobkov použitých v dopravných prostriedkoch, klimatizačné zariadenia,
teplovzdušné a vodovodné zariadenia, vykurovacie zariadenia, sanitárne prístroje a zariadenia na
dopravu a rozvod vody vrátane ich príslušenstva,
napr. sprchy, sprchové hlavice, regulátory a prvky obmedzujúce prietok vody, všetky umývadlové a vaňové vodovodné batérie, sanitárne výrobky z umelého kameňa, najmä umývadlá pre kúpeľňový nábytok, atypické doskové umývadlá,
vane, bidety, pisoáre, záchody, sprchové vane,
sprchové kúty, dosky, kúpeľňové armatúry, kúpeľňové súpravy, regulačné zariadenia pre vodovodné zariadenia, kohúty, spätné a škrtiace klapky,
nákrutky, vsuvky, vykurovacie zariadenia, prístroje na osvetlenie, prístroje na výrobu pary, prístroje na varenie, chladiace prístroje, prístroje na
sušenie, prístroje na ventiláciu, doskové radiátory, rebrové radiátory, sporáky, odsávače kuchynských pár, rúry na pečenie s výnimkou rúr na experimentálne účely, chladničky, mraziace boxy,
domáce vodárne, regulačné prvky pre vykurovacie a vodoinštalačné systémy, prístroje na vykurovanie, výrobky kúrenárskej techniky, najmä horáky, priemyselné horáky, armatúrové a regulačné rady k plynovým horákom, expanzné nádrže k
vykurovacím zariadeniam, ohrievacie telesá a kotly, regulátory pre ohrievacie sústavy a zdroje, regulátory pre vodné alebo plynové zariadenia a potrubia, regulačné pulty pre kotly a horáky a regulačné systémy horenia.
17 - Plastové a pogumované priemyselné armatúry, polotovary z plastických hmôt, fólie, nekovové zvárané i bezšvové a ohybné rúrky, nekovové
objímky na potrubie, nekovové spojky na potrubie vrátane napenených hmôt aj z napeneného
polystyrénu, tesniace a lepiace izolačné fólie,
materiály na izolácie, izolačný papier a izolačné
pásky pre potrubia, izolačná plsť, nekovové fitingy a príruby, nekovové potrubné diely, iné výrobky z plastov patriace do tejto triedy, tesniace
prvky pre vykurovacie a vodoinštalačné systémy.
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu
a predaja tovaru, odborné obchodné poradenstvo,
poradenstvo v obchodnej činnosti, činnosť organizačných a ekonomických poradcov.
36 - Finančné poradenstvo.
37 - Servis, montáže a opravy výrobkov uvedených v triedach 6, 7, 11 a 17, inštalácia a opravy
elektrických strojov a prístrojov, zámočníctvo
okrem zhotovovania kópií kľúčov.
40 - Obrábanie kovov.
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klimatizačných zariadení, plynových generátorov,
destilačných, filtračných alebo rektifikačných prístrojov, elektromotorov, generátorov a transformátorov, elektrických rozvodných a spínacích
zariadení.
41 - Prenájom prístrojov a zariadení pre vzdelávanie, šport a zábavu, najmä audioprístrojov, videorekordérov, štadiónov, videokamier, výrobky
pre lunaparky, pre stolové alebo spoločenské hry,
kolotočov, hojdačiek, strelníc a ostatných lunaparkových atrakcií.
42 - Prenájom počítačov a počítačového softvéru.
44 - Prenájom strojov, zariadení, prístrojov a nástrojov pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo,
lesníctvo, hydinárstvo a včelárstvo, najmä traktorov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo, rozmetačov hnoja a umelých hnojív, mechanických prístrojov na striekanie, rozstrekovanie alebo rozprašovanie kvapalín alebo práškov pre poľnohospodárstvo alebo záhradníctvo, samonakladacích
alebo samovýklopných prívesov a návesov na poľnohospodárske účely, prenájom zdravotníckych
a chirurgických zariadení a prístrojov.

(540) Moravia Trade Systems
(732) Moravia Systems a.s., Vinohradská 1511/230,
100 00 Praha, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210970
8.9.2005
25.2.2014
25.2.2024
581-2004
25.2.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44
35 - Prenájom kancelárskych strojov a zariadení
a predajných automatov.
36 - Správa a prenájom nehnuteľností, realitná činnosť, finančný lízing všetkých tovarov a služieb
uvedených v tomto zozname.
37 - Prenájom stavebných strojov a zariadení,
najmä stavebných žeriavov, strojov na povrchovú
a hlbinnú ťažbu, strojov na premiestňovanie zeminy a povrchovú ťažbu s vlastným pohonom,
terénnych vyklápacích vozov, strojov a zariadení
na triedenie, rozdrvenie, zmiešavanie a jednoduché spracovanie zeminy, kameňa, rúd a ostatných
nerastných látok, pásových traktorov, rýpadiel
a kolesových nakladačov, buldozérov, bagrov
a rýpadiel, vozidiel na zametanie.
38 - Prenájom telekomunikačných prístrojov, najmä modemov, telefónov a faxových prístrojov.
39 - Prenájom zariadení na prepravu osôb a tovarov a zariadení na balenie a skladovanie tovaru,
najmä osobných, úžitkových a nákladných automobilov, skladovacích kontejnerov, garáží, nákladných vozňov, chladiarenských boxov, skladísk,
vidlicových stohovacích vozíkov, iných vozíkov
vybavených zdvíhacím a manipulačným zariadením, pneumatických a ostatných elevátorov a dopravníkov pre nepretržité premiestňovanie tovaru
a materiálov, ostatných zdvíhacích, manipulačných, nakladacích alebo vykladacích zariadení,
chladiacich a mraziacich strojov, tepelných čerpadiel, strojov a prístrojov na čistenie alebo sušenie fliaš, balenie a váženie, trolejbusov a elektrobusov, žeriavových automobilov, prívesov a návesov, koľajových banských vozidiel a lokálok,
motocyklov a prívesných vozíkov k motocyklom,
nádrží, cisterien, kadí a podobných zásobníkov
z kovov, lodí, železničných a električkových lokomotív, vozňového parku a ich súčasti.
40 - Prenájom zariadení na spracovanie a úpravu
materiálu a zaobchádzanie s ním, najmä obrábacích strojov, strojov pre metalurgiu, strojov pre
potravinársky priemysel a spracovanie tabaku,
strojov pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel, zariadení na riadenie výrobných procesov,
meracích, kontrolných, testovacích prístrojov a zariadení, strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení na spracovanie materiálu výrobnými postupmi spočívajúcimi v zmene teploty, elektrických generátorových agregátov s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním, generátorov na výrobu pary, turbín, pecí, horákov a ich
súčastí, výmenníkov tepla, prístrojov a zariadení
na skvapalňovanie vzduchu alebo iných plynov,

(540)

(732) FORWARD, s. r. o., Nám. A. Hlinku 36/9, 017 01
Považská Bystrica, SK;
(740) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210973
8.9.2005
8.3.2014
8.3.2024
741-2004
8.3.2004
2.6.2005
1.12.2005
1
1 - Spojivá do betónu, chemické prípravky do betónov, chemické prísady do betónov.

(540) SILA MYŠLIENKY V BETÓNE
(732) BETÓNRACIO, s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210978
8.9.2005
26.3.2014
26.3.2024
970-2004
26.3.2004
2.6.2005
1.12.2005
38, 41
38 - Telekomunikačné služby, predovšetkým prenosové služby káblové, káblovo-rádiové a satelitné, poskytované prostredníctvom televízie, systémy káblovej televízie a satelitného vysielania
vo formáte s vysokým rozlíšením.
41 - Zábavné služby, predovšetkým výroba a distribúcia filmov, komédií, hudobných a dramatických seriálov, dokumentárnych filmov a športových udalostí prostredníctvom a pre káblovú televíziu, televízne a satelitné vysielanie.
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(540) SHO
(732) SHOWTIME Networks Inc., 1633 Broadway,
New York, New York, 10019, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210979
8.9.2005
26.3.2014
26.3.2024
971-2004
26.3.2004
2.6.2005
1.12.2005
38, 41
38 - Telekomunikačné služby, predovšetkým prenosové služby káblové, káblovo-rádiové a satelitné, poskytované prostredníctvom televízie, systémy káblovej televízie a satelitného vysielania
vo formáte s vysokým rozlíšením.
41 - Zábavné služby, predovšetkým výroba a distribúcia filmov, komédií, hudobných a dramatických seriálov, dokumentárnych filmov a športových udalostí prostredníctvom a pre káblovú televíziu, televízne a satelitné vysielanie.

(540) SHO EXTREME
(732) SHOWTIME Networks Inc., 1633 Broadway,
New York, New York, 10019, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210980
8.9.2005
26.3.2014
26.3.2024
972-2004
26.3.2004
2.6.2005
1.12.2005
38, 41
38 - Telekomunikačné služby, predovšetkým prenosové služby káblové, káblovo-rádiové a satelitné, poskytované prostredníctvom televízie, systémy káblovej televízie a satelitného vysielania
vo formáte s vysokým rozlíšením.
41 - Zábavné služby, predovšetkým výroba a distribúcia filmov, komédií, hudobných a dramatických seriálov, dokumentárnych filmov a športových udalostí prostredníctvom a pre káblovú televíziu, televízne a satelitné vysielanie.

(540) SHO BEYOND
(732) SHOWTIME Networks Inc., 1633 Broadway,
New York, New York, 10019, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

210988
8.9.2005
21.4.2014
21.4.2024
1288-2004
21.4.2004
2.6.2005
1.12.2005
16, 35, 39, 41
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(511) 16 - Tlačoviny; knihy; brožované knihy; časopisy;
publikácie; príručky; brožúry; ročenky; kalendáre; noviny; obežníky; katalógy; plagáty; tlačivá;
obaly (papierenský a papiernický tovar); papierové obaly na spisy; obaly na doklady; spisové
obaly (zaraďovače); obálky; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických hmôt; výrobky z kartónu,
lepenky; plastové fólie na balenie; baliace materiály.
35 - Reklama; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných alebo náborových textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov.
39 - Distribúcia tlačovín a tlače.
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových; on line vydávanie kníh a časopisov a v elektronickej forme; vydávanie kníh;
edičná činnosť; nakladateľská činnosť.
(540) Poradca deťom
(732) PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211016
8.9.2005
7.6.2014
7.6.2024
1897-2004
7.6.2004
2.6.2005
1.12.2005
1, 2, 17, 19
1 - Tmely a lepidlá pre priemysel a stavebníctvo.
2 - Farby, fermeže a laky, najmä interiérové náterové farby a vodou riediteľné maliarske nátery,
prostriedky proti hrdzi a hnilobe dreva, tmely olejové do farieb a náterov, tmely sklárske.
17 - Hmoty a tmely tesniace, žiaruvzdorné a izolačné, upchávkové materiály.
19 - Nekovové stavebné materiály, najmä prípravky
na vypĺňanie trhlín a priehlbín na povrchoch kovov alebo dreva, prípravky na výplň otvorov
v odliatkoch, stavebné hmoty zaradené v tejto
triede, najmä špeciálne potery, cementy, malty
a sadry, asfaltohliníkové náterové hmoty.

(540)

(732) Doksanský Daniel, Třebenická 1286/8, 182 00 Praha, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211047
9.9.2005
2.7.2014
2.7.2024
2155-2004
2.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
34
34 - Tabak; cigarety; cigary; šnupavý tabak; cigarový papier; fajky; cigaretové filtre; kazety na cigarety s výnimkou kaziet z drahých kovov; tabatierky na cigarety s výnimkou tabatierok z drahých kovov; vrecúška na tabak; zapaľovače na
cigarety s výnimkou zapaľovačov z drahých kovov; zápalky; čističe na fajky; popolníky pre fajčiarov s výnimkou popolníkov z drahých kovov
a odrezávače na cigarové špičky (kutery).

(540) THE ONE
(732) KT & G Corporation, 100, Pyungchon-dong, Taedeog-ku, 306-712 Taejon, KR;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540) ZEST
(732) KT & G Corporation, 100, Pyungchon-dong, Taedeog-ku, 306-712 Taejon, KR;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211048
9.9.2005
2.7.2014
2.7.2024
2156-2004
2.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
34
34 - Tabak; cigarety; cigary; šnupavý tabak; cigarový papier; fajky; cigaretové filtre; kazety na cigarety s výnimkou kaziet z drahých kovov; tabatierky na cigarety s výnimkou tabatierok z drahých kovov; vrecúška na tabak; zapaľovače na
cigarety s výnimkou zapaľovačov z drahých kovov; zápalky; čističe na fajky; popolníky pre fajčiarov s výnimkou popolníkov z drahých kovov
a odrezávače na cigarové špičky (kutery).

(540) CLOUD 9
(732) KT & G Corporation, 100, Pyungchon-dong, Taedeog-ku, 306-712 Taejon, KR;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540) timeless time
(732) KT & G Corporation, 100, Pyungchon-dong, Taedeog-ku, 306-712 Taejon, KR;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211049
9.9.2005
2.7.2014
2.7.2024
2157-2004
2.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
34
34 - Tabak; cigarety; cigary; šnupavý tabak; cigarový papier; fajky; cigaretové filtre; kazety na cigarety s výnimkou kaziet z drahých kovov; tabatierky na cigarety, s výnimkou tabatierok z drahých kovov; vrecúška na tabak; zapaľovače na
cigarety s výnimkou zapaľovačov z drahých kovov; zápalky; čističe na fajky; popolníky pre fajčiarov s výnimkou popolníkov z drahých kovov
a odrezávače na cigarové špičky (kutery).

211052
9.9.2005
2.7.2014
2.7.2024
2162-2004
2.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
34
34 - Tabak, cigarety, cigary, šnupavý tabak, papier na cigary; fajky, cigaretové filtre, kazety na
cigarety s výnimkou kaziet z drahých kovov;
vrecúška na tabak; cigaretové zapaľovače s výnimkou zapaľovačov z drahých kovov; zápalky;
čističe na fajky; popolníky pre fajčiarov s výnimkou popolníkov z drahých kovov a odrezávače na cigarové špičky (kutery).

211053
9.9.2005
2.7.2014
2.7.2024
2163-2004
2.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
34
34 - Tabak, cigarety, cigary, šnupavý tabak, papier na cigary; fajky, cigaretové filtre, kazety na
cigarety s výnimkou kaziet z drahých kovov; vrecúška na tabak; cigaretové zapaľovače s výnimkou zapaľovačov z drahých kovov; zápalky; čističe na fajky; popolníky pre fajčiarov s výnimkou
popolníkov z drahých kovov a odrezávače na cigarové špičky (kutery).

(540) THIS
(732) KT & G Corporation, 100, Pyungchon-dong, Taedeog-ku, 306-712 Taejon, KR;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211054
9.9.2005
2.7.2014
2.7.2024
2164-2004
2.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
34
34 - Tabak, cigarety, cigary, šnupavý tabak, papier na cigary; fajky, cigaretové filtre, kazety na
cigarety s výnimkou kaziet z drahých kovov; vrecúška na tabak; cigaretové zapaľovače s výnimkou zapaľovačov z drahých kovov; zápalky; čis-
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tiče na fajky; popolníky pre fajčiarov s výnimkou
popolníkov z drahých kovov a odrezávače na cigarové špičky (kutery).
(540)

(732) KT & G Corporation, 100, Pyungchon-dong, 306-712
Taedeog-ku, Taejon, KR;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

211106
9.9.2005
26.7.2014
26.7.2024
2380-2004
26.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
5
5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne.

(591) žltá, okrová, sivá
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Dolní Měcholupy, CZ;
(740) Kertész Jozef, Ing., Hlohovec, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

211181
9.9.2005
8.3.2014
8.3.2024
743-2004
8.3.2004
2.6.2005
1.12.2005
2, 3, 19
2 - Farby, fermeže, laky; prípravky na odstraňovanie tapiet; nátery typu farieb na steny a stropy.
3 - Čistiace prípravky; prípravky na ručné čistenie;
brúsne čistiace prípravky; cukrové mydlo; prípravky na odstraňovanie plesní; prípravky na odstraňovanie farieb a náterov; prípravky na čistenie dlažieb, betónu, domovej dlažby a prírodného
kameňa; prípravky na odstraňovanie tmelov.
19 - Nekovové stavebné materiály; cementové
zmesi; prípravky na vypĺňanie špár, dutín a iných
defektov na povrchoch alebo v dreve; cement pre
obkladačky; prípravky z cementovej malty, omietky; nátery typu omietky; prípravky na opravu
alebo vyhladzovanie omietok.

MOLTOFLAIR
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(732) Akzo Nobel Deco GmbH, Vitalistrasse 198-226,
50827 Köln, DE;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211183
9.9.2005
2.4.2014
2.4.2024
1081-2004
2.4.2004
2.6.2005
1.12.2005
9, 16, 35, 37, 44
9 - Ďalekohľady, kontaktné šošovky, puzdrá na
kontaktné šošovky, korekčné šošovky, optické
lampy, obrúčky cvikrov, okuliare, puzdrá na okuliare, rámy na okuliare, okuliarové obrúčky, okuliarové rámy, okuliarové sklá, optické prístroje
a nástroje, optické sklo, optické šošovky, optické
výrobky, okuliare proti oslneniu, pozorovacie prístroje, presné meracie prístroje, prizmy, puzdrá
na cvikre, retiazky na cvikre, retiazky na okuliare,
slnečné clony, cvikre, šnúrky na okuliare, tkáčske
lupy, zrkadlá (optika), zväčšovacie sklá, buzoly,
kompasy.
16 - Firemné listiny, papiernický tovar, papierové
propagačné materiály, informačné brožúry, fotografie, katalógy, kalendáre, mapy, knihy, noviny,
časopisy, tlačivá a kancelárske potreby uvedené
v triede 16, kancelárska technika uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Maloobchodné služby s ďalekohľadmi, kontaktnými šošovkami, puzdrami na kontaktné šošovky, s korekčnými šošovkami, optickými lampami, obrúčkami cvikrov, okuliarmi, s puzdrami
na okuliare, rámami na okuliare, s okuliarovými
obrúčkami, okuliarovými rámami, okuliarovými
sklami, optickými prístrojmi a nástrojmi, optickým
sklom, optickými šošovkami, optickými výrobkami, okuliarmi proti oslneniu, pozorovacími prístrojmi, s presnými meracími prístrojmi, prizmami, s puzdrami na cvikre, retiazkami na cvikre,
retiazkami na okuliare, slnečnými clonami, cvikrami, šnúrkami na okuliare, tkáčskymi lupami,
zrkadlami, zväčšovacími sklami, buzolami, kompasmi, činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov a plôch, prenájom reklamných materiálov, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, aranžovanie výkladov, analýzy nákladov, inzertné činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
poradenstvo v obchodnej činnosti, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, organizovanie
výstav na obchodné a reklamné účely, odborné
obchodné poradenstvo, prieskum trhu, prieskum
verejnej mienky, sekretárske služby, účtovníctvo,
vedenie účtovných kníh, marketingové štúdie.
37 - Oprava a údržba ďalekohľadov, kontaktných
šošoviek, puzdier na kontaktné šošovky, korekčných šošoviek, optických lámp, obrúčok cvikrov,
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okuliarov, puzdier na okuliare, rámov na okuliare,
okuliarových obrúčok, okuliarových rámov, okuliarových skiel, optických prístrojov a nástrojov,
optických skiel, optických šošoviek, optických
výrobkov, okuliarov proti oslneniu, pozorovacích
prístrojov, presných meracích prístrojov, priziem,
puzdier na cvikre, retiazok na cvikre, retiazok na
okuliare, slnečných clôn, cvikrov, šnúrok na okuliare, tkáčskych lúp, zrkadiel, zväčšovacích skiel,
buzol, kompasov.
44 - Služby optikov, vyšetrenie ostrosti zraku.

(540)

(732) Mgr. Daniel FABIAN - OPTIK CENTRUM, Dolný Šianec 12, 911 01 Trenčín, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211192
9.9.2005
19.4.2014
19.4.2024
1268-2004
19.4.2004
2.6.2005
1.12.2005
25
25 - Odevy, oblečenie, obuv, pokrývky hlavy,
konfekcia, košele, kravaty, kostýmy, obleky, nohavice, kabáty, plášte, bundy, bielizeň, čiapky,
šály, plavky, plážové oblečenie, pulóvre, svetre,
vesty, pyžamá, župany.

(540)

(591) čierna, červená
(732) Kováčová Slávka, Kollárova 13, 050 01 Revúca,
SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; Litváková
Lenka, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211200
9.9.2005
26.4.2014
26.4.2024
1350-2004
26.4.2004
344 586
19.3.2004
CZ
2.6.2005
1.12.2005
29, 30, 32, 33
29 - Zeleninové šťavy na varenie.

30 - Nálevy na ochutenie, ľad na osvieženie, nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády, nápoje na báze čaju, prísady do nápojov s výnimkou esencií,
príchuti do nápojov s výnimkou éterických olejov, sirup melasový, šerbet, šťavy s výnimkou dresingov.
32 - Minerálne vody, šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, šerbet,
sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov, pivo.
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou pív).
(540) Kofo citrus
(732) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211211
9.9.2005
7.5.2014
7.5.2024
1541-2004
7.5.2004
2.6.2005
1.12.2005
29, 30
29 - Polievky a prípravky na prípravu polievok,
bujóny a prípravky na prípravu bujónov, prípravky na prípravu pokrmov patriace do triedy 29,
sušené potraviny patriace do triedy 29.
30 - Omáčky a prípravky na prípravu omáčok,
spojivá, koreniny (ako chuťové prísady).

(540) KNORR FIX
(732) Knorr Naehrmittel Aktiengesellschaft, Bahnhofstrasse 19, 8240 Thayngen, CH;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211219
9.9.2005
4.6.2014
4.6.2024
1871-2004
4.6.2004
2.6.2005
1.12.2005
9, 16, 35
9 - Nosiče informácií všetkých druhov v rozsahu
triedy 9 so záznamom zvuku a/alebo obrazu, napr.
videokazety, DC, DVD, elektronické publikácie,
počítače, mobilné telefóny, obaly nosičov informácií.
16 - Periodická a neperiodická tlač, informačné
letáky brožúry, plagáty, fotografie, tlač a iné reklamné materiály na reklamné a propagačné účely, katalógy.
35 - Reklamná propagačná činnosť.

(540)

(591) žltá, čierna
(732) FILMEXPORT HOME VIDEO s. r. o., Na Moráni 5, 128 00 Praha, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211220
9.9.2005
4.6.2014
4.6.2024
1872-2004
4.6.2004
2.6.2005
1.12.2005
9, 16, 35
9 - Nosiče informácií všetkých druhov v rozsahu
triedy 9 so záznamom zvuku a/alebo obrazu, napr.
videokazety, DC, DVD, elektronické publikácie,
počítače, mobilné telefóny, obaly nosičov informácií.
16 - Periodická a neperiodická tlač, informačné
letáky brožúry, plagáty, fotografie, tlač a iné reklamné materiály na reklamné a propagačné účely, katalógy.
35 - Reklamná propagačná činnosť.

(540)

(732) FILMEXPORT HOME VIDEO s. r. o., Na Moráni 5, 128 00 Praha, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211229
9.9.2005
8.6.2014
8.6.2024
1900-2004
8.6.2004
2.6.2005
1.12.2005
32
32 - Sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov,
nealkoholické nápoje.

(540) Kofo
(732) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211460
10.10.2005
4.6.2014
4.6.2024
1878-2004
4.6.2004
1.7.2005
5.1.2006
20
20 - Rámy na obrazy; zrkadlá; dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných; vankúše;
podhlavníky; figuríny a sošky z kostí, slonoviny,
sadry, plastu, živice, dreva alebo vosku; plastické
retiazky na kľúče; spacie vaky na stanovanie;
podušky; jemné sošky ako nástenné ozdoby; nábytok; servírovacie stolíky; drevené alebo plastové nádoby; kazety na šperky s výnimkou kaziet
z drahých kovov; magnety ako dekorácia.
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(540)

(732) Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee Trafficway, Kansas City, Missouri 64108, US;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211525
10.10.2005
9.9.2014
9.9.2024
2807-2004
9.9.2004
1.7.2005
5.1.2006
3, 5
3 - Saponáty a detergenty; bieliace prípravky;
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie.
5 - Dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie
škodcov, parazitov, hmyzu a iných škodlivých
a obťažujúcich zvierat; fungicídy; germicídy, baktericídy, paraziticídy; algicídy; insekticídy; prípravky na ničenie buriny.

(540) ATLANTIC FRESH
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211527
10.10.2005
10.9.2014
10.9.2024
2810-2004
10.9.2004
1.7.2005
5.1.2006
9, 35, 42
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zememeračské, fotografické, optické, signalizačné,
kontrolné a prístroje a nástroje na meranie a váženie, magnetické nosiče údajov a záznamové
disky, zariadenia na spracovanie údajov a počítače, počítačový hardvér, audiovizuálna technika
na výučbu, čipy, číslicové súradnicové zapisovače, diaľkomery, zameriavacie zariadenie patriace
do triedy 9, magnetické a kompaktné disky, faxy,
geodetické nástroje, pamäťové a mikroprocesorové karty v počítačoch, magnetické pásové jednotky do počítačov, mechanizmus na vkladanie
počítačových diskov, meniče diskov do počítačov, mikroprocesory, modemy, elektrické monitorovacie prístroje, monitory - počítačový hardvér, monitorovacie počítačové programy, navigačné nástroje, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, periférne zariadenie počítačov,
programy na počítačové hry, tlačiarne k počítačom, počítačové klávesnice, počítačové pamäte,
nahrané počítačové programy, počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete, notebooky, podložky pod myš, podpera zápästia pri
práci s počítačom, procesory ako centrálne procesorové jednotky, procesory ako základné jed-
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notky samočinného počítača, počítačový softvér,
presné meracie prístroje, rozhrania pre počítače,
zriadenie na vnútorné spojenie, skenery, textové
procesory - zariadenia na úpravu a spracovanie
textu.
35 - Automatizované spracovanie dát, poradenské a konzultačné služby v oblasti informačných
technológií ekonomického a obchodného charakteru, vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch pre zákazníkov, zbieranie údajov do
počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, sprostredkovanie obchodu s tovarom.
42 - Aktualizovanie počítačových programov, inštalácia počítačových programov, návrhy počítačových systémov, obnovenie počítačových databáz, počítačové programovanie, zhotovovanie
kópií počítačových programov, poradenské a konzultačné služby v oblasti počítačového hardvéru
a softvéru, prenájom počítačov, prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov okrem fyzickej konverzie, prevod a konverzia údajov a dokumentov
z fyzických médií na elektronické médiá, prieskum v oblasti využitia počítačov, servis počítačových programov, tvorba a výroba softvéru, vytváranie a udržiavanie počítačových webových
stránok, pre zákazníkov, odborné poradenské
a konzultačné činnosti v oblasti informačných technológií, sprostredkovanie služieb v oblasti počítačového hardvéru a softvéru s výnimkou sprostredkovania obchodu.

torovacie prístroje, monitory - počítačový hardvér, monitorovacie počítačové programy, navigačné nástroje, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, periférne zariadenie počítačov,
programy na počítačové hry, tlačiarne k počítačom, počítačové klávesnice, počítačové pamäte,
nahrané počítačové programy, počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete, notebooky, podložky pod myš, podpera zápästia pri
práci s počítačom, procesory ako centrálne procesorové jednotky, procesory ako základné jednotky samočinného počítača, počítačový softvér,
presné meracie prístroje, rozhrania pre počítače,
zriadenie na vnútorné spojenie, skenery, textové
procesory - zariadenia na úpravu a spracovanie
textu.
35 - Automatizované spracovanie dát, poradenské a konzultačné služby v oblasti informačných
technológií ekonomického a obchodného charakteru, vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch pre zákazníkov, zbieranie údajov do
počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, sprostredkovanie obchodu s tovarom.
42 - Aktualizovanie počítačových programov, inštalácia počítačových programov, návrhy počítačových systémov, obnovenie počítačových databáz, počítačové programovanie, zhotovovanie kópií počítačových programov, poradenské a konzultačné služby v oblasti počítačového hardvéru
a softvéru, prenájom počítačov, prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov okrem fyzickej konverzie, prevod a konverzia údajov a dokumentov
z fyzických médií na elektronické médiá, prieskum v oblasti využitia počítačov, servis počítačových programov, tvorba a výroba softvéru, vytváranie a udržiavanie počítačových webových
stránok, pre zákazníkov, odborné poradenské
a konzultačné činnosti v oblasti informačných technológií, sprostredkovanie služieb v oblasti počítačového hardvéru a softvéru s výnimkou sprostredkovania obchodu.

(540)

(591) zelená, sivá
(732) YMS, a. s., Hornopotočná 1, 917 01 Trnava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211528
10.10.2005
10.9.2014
10.9.2024
2811-2004
10.9.2004
1.7.2005
5.1.2006
9, 35, 42
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zememeračské, fotografické, optické, signalizačné,
kontrolné a prístroje a nástroje na meranie a váženie, magnetické nosiče údajov a záznamové
disky, zariadenia na spracovanie údajov a počítače, počítačový hardvér, audiovizuálna technika
na výučbu, čipy, číslicové súradnicové zapisovače, diaľkomery, zameriavacie zariadenia patriace
do triedy 9, magnetické a kompaktné disky, faxy,
geodetické nástroje, pamäťové a mikroprocesorové karty v počítačoch, magnetické pásové jednotky do počítačov, mechanizmus na vkladanie
počítačových diskov, meniče diskov do počítačov, mikroprocesory, modemy, elektrické moni-

(540) myslime v priestore
(732) YMS, a. s., Hornopotočná 1, 917 01 Trnava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211539
10.10.2005
10.9.2014
10.9.2024
2828-2004
10.9.2004
1.7.2005
5.1.2006
9
9 - Mobilné telefóny, satelitné navigačné prístroje, slúchadlá na použitie k mobilným telefónom,
batérie pre mobilné telefóny, nabíjačky akumulátorov pre mobilné telefóny, osobný digitálny asistent (PDA), telefóny, bezdrôtové telefóny, bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom pre mobilné telefóny, dátové káble na prenos dát medzi mobilnými telefónmi a počítačmi, nahrané počítačové
programy na použitie pri prenose dát medzi mobilnými telefónmi a počítačmi, adaptéry na nabí-
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jačky akumulátorov na použitie k mobilným telefónom, audioprijímače, videoprijímače.
(540) PANTECH
(732) Pantech Co., Ltd., Shinsong Center Building, 25-12,
Youido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul 150-711, KR;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211546
10.10.2005
13.9.2014
13.9.2024
2839-2004
13.9.2004
1.7.2005
5.1.2006
19, 20, 35, 42
19 - Nekovové stavebné, vystužovacie a konštrukčné materiály pre stavebníctvo; stavebná
malta; omietky pre stavebníctvo; refrakčné materiály; alabaster; xylolit; olivín pre stavebníctvo;
bitúmen, asfalt, živice, decht, smola, uhoľný decht;
bridlica; bridlicová múčka; cement; sorelov cement; azbestocement, cement do pecí; cement do
vysokých pecí; azbestová malta; granit; hlina;
hlina na tehly; hrnčiarska hlina ako surovina; tehly; trosková tehla; kameň, stavebný kameň; umelé kamenivo ako stavebný materiál; žiaruvzdorný
kameň; kameniny pre stavebníctvo; kamenárske
výrobky; umelý kameň; kremeň; tuf; mramor; terakota; štrk; makadam; šamot; vápenec; vápno;
vápnitý slieň; surová krieda; sadra; slinok; slinkový odpad; piesok s výnimkou lejárskeho; kremenný piesok, striebronosný piesok; stavebné sklo,
izolačné stavebné sklo; tabuľové sklo pre stavebníctvo; alabastrové sklo; netrieštivé sklo; troska;
nistejové sklo ako stavebný materiál; krištáľ; stavebný papier; trstina na stavebné účely; vylisovaná, aglomerovaná cukrová trstina ako stavebný
materiál; plstený materiál na budovy; geotextílie;
asfaltové, bitúmenové výrobky pre stavebníctvo;
lepenka na stavebné účely; lepenkové platne pre
stavebníctvo; asfaltová, bitúmenová lepenka; betón; dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu; cementové potery, platne; ohňovzdorné cementové
povlaky; nekovové povrchy, potery; lisovaný korok; spojivá a tmely na výrobu brikiet; materiály
na stavbu ciest a na cestné pokryvy; spojovacie
materiály na opravu ciest; nekovové míľniky;
značky; signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických; sklené granuly na značkovanie ciest; cestné značky - pásy a platne zo syntetických materiálov; nekovové cestné zvodidlá;
nekovové bicyklové parkovacie zariadenia; nekovové stavebné dlaždice a obkladačky; nekovová dlažba; nekovové dlaždice, dlaždicové podlahy; asfaltové dlažby; nekovové prefabrikáty na
nástupištia; osvetľovacia dlažba, svetelná dlažba;
nekovové podvaly; vinylové koľajnice ako konštrukčný materiál; nekovové prístavné hrádze na
kotvenie lodí; nekovové bóje, majáky s výnimkou svetelných; nekovové konštrukcie akvárií;
piesok, štrk do akvárií; nekovové konštrukcie
vaničiek pre vtáky; nekovové voliéry; tyče; žrde,
bidlá; murované poštové schránky; nekovové palisády; nekovové ploty; nekovové pletivo; nekovové záhradnícke rámy; nekovové stĺpy na elek-
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trické vedenie; nekovové stĺpy, stožiare, podpery,
stojky; betónové podpery, stĺpy; nekovové inzertné, reklamné stĺpy; drevo ako polotovar; popílené drevo; spracované, opracované drevo; stavebné drevo; stolárske drevo; tvárne drevo; žiaruvzdorné drevo; hranoly; dosky ako stavebné
drevo, laty, latky; drevné dlážky; drevené obloženie; drevené dyhy; dyhové drevo; preglejka;
drevo na výrobu sudov; mozaiky pre stavebníctvo; nekovové pomníky, pamätné tabule; busty
z kameňa, betónu alebo mramoru; nekovové
hrobky; náhrobné kamene a dosky; obruby na
náhrobky, ohrady hrobiek alebo hrobov; umelecké diela, sochy; sošky, figuríny z kameňa; betónu
alebo mramoru; nekovové stély; altánky; nekovové prenosné skleníky; nekovové bazény ako
stavby; nekovové veže na skoky do vody; nekovové telefónne a telegrafné búdky; trhové stánky;
stajne; prasačníky; nekovové kurníky; baraky,
búdy; nekovové prenosné stavby; nekovové stavebné konštrukcie, vonkajšie plášte budov; nekovový obkladový materiál na budovy; nekovové
obklady stien a priečok; nekovové stavebné panely; priečky; nekovové nosníky, trámy, preklady; nekovové stropy, stropné dosky; nekovové
lamelové obloženie; nekovové lišty, uholníky;
nekovové rámy, mriežky, rámové konštrukcie;
nekovové konštrukcie na verandy; nekovové dlážky; parketová dlážka; nekovové rímsy, ozdobné
lišty; nekovové schodiská; nekovové stupne
schodov, schodnice ako časti schodísk; stĺpikové
zábradlie; nekovové strechy; strešné krokvy, strešné uholníky; nekovové stavebné krytiny, strešné
krytiny, škridly, esovky; asfaltové - bitúmenové
potery, povlaky, pokryvy na strechy; pokrývačská dechtová lepenka; bridlica ako strešná krytina;
šindle; nárožia striech; nekovové úžľabia; nekovové žľaby, odkvapové rúry; nekovové dymovody, komíny, komínové plášte a rúry, komínové
nadstavce, rúrkové komínové nadstavce; nekovové továrenské samostatné komíny; nekovové
brány; nekovové dvere, dverové rámy, výplne
dverí, prahy; nekovové skladacie dvere; nekovové okná, krídlové okná; nekovové okenné rámy;
nekovové okenice; vitráže; vitrážové okná; vonkajšie rolety s výnimkou kovových a textilných;
nekovové žalúzie; okenné sklo s výnimkou okenného skla na okná automobilov; nekovová sieťka
proti hmyzu; nekovové debnenie pre stavebníctvo; nekovové pažiny, štetovnice; nekovové lešenia; murárske vane a nádrže; nekovové drenážne
rúry; klapky, ventily drenážnych rúrok s výnimkou kovových a plastových; nekovové potrubia
pre vzduchotechniku a klimatizáciu; nekovové
vodovodné potrubia, vodovodné ventily; nekovové prívodné potrubie, tlakové potrubie; nekovové odbočky, prípojky potrubia; neohybné nekovové rúry pre stavebníctvo; kameninové rúry;
nekovové poklopy; nekovové lejárske formy; kesóny na konštrukčné práce pod vodou; nekovové
odpaľovacie rampy; nekovové silá; konštrukcie
umelých klzísk; nekovové kabíny na striekanie
farieb; nekovové prenosné kabíny na prezliekanie; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené
tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
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20 - Nábytok; kovový nábytok; kancelársky nábytok; školský nábytok; nábytkové police; dvierka na nábytok; plastové lišty na nábytok; drevené
trámy; drevené hrany a kostry na nábytok; nekovové príslušenstvo, obloženie alebo ozdoby na
nábytok; nekovové kolieska, pánty, závesy na
nábytok; hlavové opierky ako časti nábytku; slamené obruby; nekovové stenové kolíky; stoly,
stolové dosky; písacie stoly; rysovacie stoly; kovové stoly a dosky; stoly, dosky, poličky na písacie stroje; stoly, stolíky, podstavce, kostry, stojany pod počítač; trojnožky; toaletné stolíky; servírovacie stolíky, vozíky; sedadlá, stoličky aj kovové; vysoké stoličky pre deti, stoličky s otvorom; kreslá, divány, pohovky, taburetky; chaise
longue (typ čalúneného kresla); kadernícke kreslá; lavičky ako nábytok; nekovové lávky; registračné, kartotékové skrine a police do nich; knižnice a police do nich; opierky na knihy; komody,
bielizníky, zásuvkové kontajnery; príborníky; mobiliár (dekoračné prenosné predmety ako doplnok nábytku); kazety na šperky s výnimkou kaziet z drahých kovov; skrinky s umývadlom ako
nábytok; paravány, zásteny ako nábytok; krbové
zásteny; postele; drevené kostry postelí; nekovové posteľové vybavenie, kolieska; rozkladacie
ležadlá; matrace, pružinové matrace, vzduchové
matrace; slamníky; hydrostatické lôžka, vodné
postele s výnimkou lôžok, postelí na lekárske účely; matrace, vankúše s výnimkou matracov, vankúšov na lekárske účely; podhlavníky, podušky;
lôžkoviny s výnimkou posteľnej bielizne; nemocničné lôžka; masážne stoly; abrazívne špongie na pokožku; prázdne lekárničky; vitríny; vystavovacie stojany; police, stojany, regály; lavice,
pulty, pultíky; snímateľné kryty na drezy, snímateľné vložky do drezov; nekovové podnosy; stojany a taniere; dosky na krájanie; nekovové skrinky na mäso; slamky na pitie; nekovové pripevnené dávkovače papierových utierok; detské ohrádky; chodúľky pre deti; kolísky, prútené kolísky;
skrinka na hračky; dekoratívne nástenné ozdoby,
závesy na steny s výnimkou textilných; dekoratívne predmety vydávajúce zvuk; magnety ako
dekorácie; ozdoby z plastov na potraviny; figuríny, sochy, sošky; busty, umelecké diela z dreva,
vosku, sadry alebo plastov; krajčírske figuríny,
panny; stolárske umelecké výroby; vejáre; prútený tovar, košikársky tovar; nekovové koše; prútené koše; pekárske košíky na chlieb; pletené
premety zo slamy; zrkadlá; sklenené tabule na
zrkadlá; rámy a obrazy; lišty na rámy na obrazy;
profily, uhlové podpery na obrazové rámy; svorníky, háčiky a držiaky obrazových rámov; krosná
rámy na vyšívanie; obruby, rámy na kefy; drevené cievky na nite, hodváby a motúzy; vešiaky na
šaty, odevy; nekovové háčiky, vešiakové háčiky
na šaty; povlaky, obaly na uskladnenie šatstva;
vešiaky na kľúče; novinové stojany, držadlá na
noviny a časopisy; stojany na dáždniky; stojany
na kabáty, klobúky; stojany na pušky; stojany;
podstavce na kvety; nekovové tyče; tyče k rastlinám alebo stromom; tyče na upevnenie schodišťových kobercov, schodišťové zábradlia; domové
čísla s výnimkou kovových a svietiacich; poštové
schránky s výnimkou murovaných a kovových;
nekovové identifikačné štítky; nekovové identifikačné náramky na použitia v nemocniciach; plas-

tické karty slúžiace na otváranie (nekódované);
nekovové štátne poznávacie značky; zámky s výnimkou kovových a elektrických; nekovové zámky na vozidlá; nekovové závory; vlajkové žrde;
rakvy; drobný nekovový materiál k truhlám, nekovové fitingy na rakvy; pohrebné urny; spacie
vaky na stanovanie; nekovové stanové kolíky,
drobný nekovový materiál na okná a dvere; nekovové kovanie na okná a dvere; držiaky na záclony a závesy, nie z textilných materiálov; tyče,
krúžky háčiky, háky na záclony; koľajnice na záclony a závesy; ozdobné korálkové záclony ako
dekorácia; bambusové závesy; okenné interiérové rolety, rolety z tkaného dreva ako nábytkové
vybavenie; roletové, záclonové valce; interiérové
žalúzie a rolety lamelové; kladky z plastických
hmôt na rolety; búdy, klietky, ležoviská, hniezdiská pre zvieratá chované v domácnosti; psie búdy; vtáčie klietky, búdky; podušky pre domáce
zvieratá; jasle (nad žľabom, ako poľnohospodárske predmety); preliezky pre mačky; včelie úle;
plásty, umelé plasty, včelárske rámiky, drevené
rámy do úľov; drevené časti úľov; koše na ryby;
preparované, vypchaté zvieratá, vtáky; rohy zvierat; slonová kosť ako surovina alebo polotovar;
perleť, veľrybia kosť ako surovina alebo polotovar; zvieracie kopytá; pazúry; klepetá; jelenie parohy; jantár, jantárové platničky a tyče; koral; ustrice (lastúry); sépiolit; korytnačina, náhradky
korytnačiny; mušle; bambus; korozo (olejová palma); ratan; trstina ako materiál na tkanie; pletená
slama; striebrené sklo; nekovové nádoby a vrchnáky na ne; nekovové nádoby na skladovanie
a prepravu; drevené alebo platové nádoby, debny, schránky; latková debna; obalové, baliace nádoby z plastických hmôt; prepravky, drevené obaly na fľaše; nádrže, zberné nádrže a cisterny s výnimkou kovových a murárskych; nekovové nádrže na tekuté palivá; nekovové kade, sudy; drevené sudy na stáčanie vína, drevené vinné dekantačné sudy na odkaľovanie; nekovové obruče, kohútiky, zátky a stojany na sudy; dúžky; nekovové
ventily, nie ako časti strojov; vodovodné klapky,
ventily, výpustné ventily z plastov; nekovové čapy, zátky, tesniace uzávery; záklopky aj plastové;
uzávery na fľaše s výnimkou sklených, kovových
alebo gumových; korkové zátky, pásy, zátky do
fliaš; nekovové stavidlá, nie ako častí strojov;
nekovové nádoby na miešanie malty; nekovové
navijaky, cievky s výnimkou kovových a mechanických na navíjanie hadíc; nekovové káblové,
lanové príchytky, svorky; plastové káblové alebo
rúrkové spojky, príchytky, príchytky na rúry z plastických hmôt; nekovové dopravné palety, prepravné, nakladacie palety na manipuláciu s tovarom; nekovové flotačné kontajnery; nekovová
ložná miera, obrysnica na železničné vozne; nekovové uväzovacie bóje; pracovné stoly, hoblice;
nekovové zámočnícke stoly; stojan na pílenie;
nekovové skrutky, matice; nekovové nity; nekovové koly, kolíky, spojovacie články; palice na
nosenie bremien (váhy); nekovové rúčky a rukoväti na náradie, rúčky na metly, rúčky na kosy,
rukoväti nožov; zobrazovacie tabule; pútače
z dreva alebo plastických hmôt; vývesné štíty
z dreva alebo plastických hmôt; reklamné nafukovacie predmety; pristávacie schodíky, nekovové, pohyblivé pre cestujúcich; drevené alebo plas-
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tové rebríky; nekovové schodíky; sofy; náhradné
diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly,
puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do
tejto triedy.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, maloobchodné služby s farbami, fermežami, lakmi,
ochrannými prostriedkami proti poškodeniu dreva, farbivami, moridlami; drobným železiarskym
tovarom, klincami, príchytkami, kovovými rozpernými kolíkmi, čapmi, závlačkami, nitmi, kolíkmi, krúžkami, lamelami, čapmi, skrutkami, maticami, podložkami, pružinami (železiarsky tovar), háčikmi na šaty, háčikmi na vešiaky, zariadeniami alebo nábytkovými kovaniami z niklovej
mosadze a iných kovov, kovaniami na nábytok,
kovovými posteľovými kolieskami, kolieskami
na nábytok, príslušenstvom postelí; nekovovými
stavebnými materiálmi, rezivom, výrobkami z dreva; nábytkom a príslušenstvom k nemu; textíliami a textilnými výrobkami, látkami, poťahovými
látkami; posteľnou bielizňou, posteľnými prikrývkami a prikrývkami na stôl; maloobchodné služby obchodných domov, supermarketov.
42 - Vývoj nábytku; priemyselný a grafický dizajn, navrhovanie, najmä nábytku; výskum v oblasti nábytku; výskum v oblasti spracovania dreva; výskum a vývoj nových výrobkov; sprostredkovanie uvedených služieb.
(540)

(591) biela, modrá, červená, čierna
(732) FINES, a. s., Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina - Strážov, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

211636
10.10.2005
13.2.2014
13.2.2024
392-2004
13.2.2004
1.7.2005
5.1.2006
9, 16, 41
9 - Prístroje a nástroje na záznam, reprodukciu
a prenos zvukových a/alebo obrazových záznamov vo forme kotúčov a pások.
16 - Tlačené materiály na hudobnú výchovu, hudobné listy, knihy, príručky, tlačené hudobné zborníky, katalógy, knihy piesní a zborových spevov.
41 - Vzdelávacie služby.
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(732) International Suzuki Association, c/o ISA/USA
Office, 212 South Cottonwood Drive, Richardson, Texas 75080, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211644
10.10.2005
2.4.2014
2.4.2024
1059-2004
2.4.2004
1.7.2005
5.1.2006
35
35 - Maloobchodné služby v oblasti obalových
materiálov, kancelárskych potrieb, riadu z plastu,
papiera a kašírovaných fólií, party-servis doplnkov, drogériového tovaru, zásobovacie služby pre
tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky) v oblasti obalových materiálov, kancelárskych potrieb, riadu z plastu, papiera a kašírovaných fólií, party-servis doplnkov, drogériového
tovaru, sprostredkovanie obchodu s tovarom, poradenská činnosť v oblasti maloobchodu a veľkoobchodu (nákupu a predaja tovarov).

(540) DIMARKO
(732) Marek Gräffinger - Dimarko, Nobelova 3, 831 02
Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211665
10.10.2005
13.5.2014
13.5.2024
1608-2004
13.5.2004
1.7.2005
5.1.2006
9, 16, 35, 37, 38, 41, 42
9 - Elektrické akumulátory vrátane na vozidlá, elektrické batérie nabíjacie, elektrické cievky
a držiaky elektrických cievok, elektrické ovládacie a rozvodné dosky, elektrické spínacie dosky, elektrické spínače, elektrické poistky, elektrické poplašné zvončeky, elektrické prípojky,
elektrické prístroje na odporové zváranie, elektrické transformátory, elektromery, elektrické vedenie, prístroje na lokalizovanie izolačných porúch, elektrické vodiče, elektrické výbojky (nie
na svietenie), elektrický izolovaný drôt, elektródy na elektrické zváranie, prístroje a nástroje vedecké, elektrické a elektronické zariadenia na
dozor, preverovanie a diaľkové ovládanie priemyselných operácií, elektrické prístroje dozorné,
kontrolné a dohliadacie, elektrické rozvodné dosky, prístroje na lokalizovanie porúch na elektrickom vedení, navigačné, geodetické, elektrické (vrátane na bezdrôtovú telegrafiu), fotografické, kinematografické, optické, prístroje, fotografické
náradie a príslušenstvo, hľadáčiky a objektívy (fotografické), fotografické statívy, osvetľovacie statívy, nástroje na váženie, meranie, signalizovanie,
na účely kontrolné (inšpekčné), záchranné a na
výučbu, automatické prístroje uvádzané do činnosti vhodením mince alebo známky, zapisovacie
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pokladne a počítacie stroje, hasiace prístroje, automaty na tovar, plynomery, batérie na vreckové
svietidlá, buzoly, vesty záchranné plavecké, vesty korkové, reklamné tabule - v rámci tejto triedy; výpočtová technika všetkého druhu vrátane
periférnych zariadení a komunikačných zariadení; telekomunikačná technika všetkého druhu
vrátane interface na spojenie s výpočtovou technikou; počítače - hardvér vrátane počítačových
doplnkov; užívateľské počítače, prenosné počítače, mikropočítače, mikroprogramové vybavenie,
notebooky a laptopy, polovodiče, mikroprocesory, integrované obvody, súpravy počítačových
čipov, základná doska počítača a prídavné dosky,
doska na počítačovú grafiku, hardvér na počítačovú sieť, adaptéry na počítačovú sieť, prepínače, smerovače a vedľajšie ústredne, počítačové
periférie a elektronické zariadenia na použitie s počítačmi, počítačové klávesnice; guľový ovládač,
zariadenia počítačovej myši, počítačové vstupné
zariadenia, monitory, videoprístroje, dosky s plošnými spojmi na video, produkty videosystémov,
prístroje a zariadenia na záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie, vysielanie, miešanie a/alebo rozširovanie zvuku, videozáznamov,
obrázkov, grafiky a dát, algoritmy na komprimovanie a dekomprimovanie dát, prístroje na skúšanie a kalibrovanie počítačových súčiastok, settop boxes (časť hardvéru spojeného s televíznym
prijímačom, ktorému umožňuje prepojenie s internetom, inými káblovými/digitálnymi zdrojmi,
a tak fungovať ako počítač), počítačové programy na riadenie siete, počítačové obslužné programy, systémový softvér na prevádzku počítačov,
počítačové programy na záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie, počítačové programy na vytváranie webových stránok, počítačové programy na prístup a použitie internetu, prístroje na spracovanie informácií, nosiče dát magnetické, magnetické médiá, nosiče dát optické,
nosiče zvukových nahrávok, nosiče softvéru, videokaziet, CD disky; kancelárska technika - tlačiarne, telefóny, faxy, kopírovacie stroje - fotokopírky patriace do tejto triedy, skartovačky, prístroje a nástroje vedecké, prístroje a nástroje navigačné; prístroje a nástroje geodetické a prístroje na bezdrôtovú telegrafiu; fotoaparáty, digitálne
fotoaparáty, fotoelektrické bunky, fotobunky,
špeciálne puzdrá na fotografické aparáty, sušičky
na fotografické snímky - pozitívy, leštiace zariadenia na fotografické snímky (pozitívy), fotokomory, fotolampy do tmavých komôr, fotometre,
pamäťové média na digitálne fotoaparáty, fotografické filtre, odkvapkávače na fotografické účely, spúšte uzávierok (fotografia ako obor), stabilizátory na osvetľovacie prístroje, statívy na fotoaparáty, UV filtre na fotografické účely, zväčšovacie prístroje (fotografia ako obor), prístroje
a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje signalizačné; prístroje a nástroje na účely
záchranné a učebné; prístroje na záznam a reprodukciu hovoreného slova; rozhlasové a televízne
prijímače a vysielače; satelitné prijímače; gramofóny; audiovizuálna technika všetkého druhu;
magnetofóny všetkého druhu; kancelárske stroje
dierovacie, zariadenia na spracovanie dát; zapi-

sovacie pokladne a počítacie stroje, prenosné
prepojovacie medzičlánky na hlavné počítače; meracie prístroje a nástroje; meracie prístroje so záznamovými prvkami; merače elektriny a elektrické meracie prístroje; elektrické a elektronické zariadenia na výpočet a odovzdávanie štatistických
údajov a informácií, ako aj na dozor, overovanie
a diaľkové ovládanie priemyselných operácií; informačné systémy; elektrotechnické prístroje.
16 - Obrazy, umelecké predmety v rámci tejto
triedy, maľby, obrazy, obrazy maľované (tiež olejomaľby), rytiny, rytiny všetkého druhu (drevorytiny, hĺbkotlače, medirytiny, lepty, tlače napodobujúce rytiny), papier a výrobky z papiera, lepenka a kartonážne výrobky, lepenkové škatule,
lepenka formovaná, lepenkové trubice, lepiace
pásky, obaly na spisy, obaly ochranné na knihy,
tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, knihárske
výrobky, mapy, fotografie, papiernický tovar, lepidlá (kancelárske a pre domácnosť), potreby pre
umelcov, štetce, písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku), učebné a školské potreby
a pomôcky (prístrojov), hracie karty, tlačiarske
typy, štočky, obalové materiály z plastických
hmôt, papier autografický, papier baliaci všetkého druhu, na fľaše, nepriepustný, na balenie cigár, na balenie chlebíčkov, na balíky, papier na
bankovky, papier farebný (farbený), papier bezdrevný, papier cenný (na ceniny), papier drevitý,
papier filtračný, papier fosforeskujúci, papier
glycerínový, papier handrový, papier hodvábny,
papier chemois, papier indigo, papier japonský,
papier karbónový na rozmnožovanie, papier korkový, papier kresliaci (na náčrtky), papier lakovaný, papier luxusný, papier Manila, papier matricový, papier mramorovaný, papier na goliere,
papier na cestovné lístky, papier na maľovanie
(kreslenie), papier na obálky, papier na obtlačky,
papier na písanie (tiež papier notový alebo papier
písací ľanový), papier na vrecia, papier na rádiogramy, papier na reklamné plagáty, papier na reliéfnu tlač, papier na rotačnú tlač, papier nepúšťajúci vodu, papier nepriesvitný, nepriedušný,
nepremastiteľný, vodotesný, papier novinový,
papier odličovací, papier ochranný na strieborné
predmety, papier olejovaný, papier parafínový
(tiež pauzovací), papier pergamenový, papier pogumovaný, papier na elektrokardiografy, papier
na tlač olejovými farbami, papier priehľadný,
papier prieklepový, papier priesvitný na okienkové obálky, papier priesvitný - snímací, papier
pretlačový, papier rašelinový, papier razený, papier reklamný, papier reliéfny (vzorovaný), papier s bodkovaným lícom, papier satinový, papier
so žulovitým vzorom, papier skladaný (plisovaný), papier slamený, papier sľudový, papier smútočný, papier starý, papier stereotypový, papier
strieborný, papier svietiaci, papier uhľový, papier
voskovaný, papier vulkanizovaný, papier vlnitý,
obaly fliaš z vlnitej lepenky, papier vzorkovaný
(na kreslenie), papier z buničiny, papier želatínový, papierová koženka, papierové alebo lepenkové valce na poštovné zásielky, papierové odstrižky, papierové ochranné obaly, papierové ozdoby,
papierové poháriky, papierové serpentíny, papierové vložky na kuchynský nábytok, papierové
vzory, papierovina a výrobky z nej (napr. lisované ozdoby), papiere kolkované, papiere nepre-
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púšťajúce svetlo, papiere neprepúšťajúce tuk, papiere obchodné, papiere s tkanou vložkou, papiere zosilnené tkaninou, papierový odpad, papierová hmota a výrobky z nej (neobsiahnuté v iných
triedach) drevolepenka na papiernictvo, burzové
lístky cenných papierov, kopírovacie zariadenia kancelárske.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými výrobkami, propagačná činnosť, reklama, pomoc
pri riadení obchodnej činnosti, obchodná administratíva, kancelárske práce, reklama (on-line)
na počítačovej komunikačnej sieti, on-line inzercia, vyhľadávanie informácii v počítačových súboroch, prenájom reklamného času vo všetkých
komunikačných médiách, poskytovanie obchodných informácií a služieb pomocou internetu,
sprostredkovanie internetového obchodu, komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných
internetových médií a vyhľadávacích služieb,
sprostredkovanie nákupu a predaje stavebného
materiálu.
37 - Sprostredkovanie opráv a prestavieb nehnuteľností, stavby a opravy, montáž, opravy a rekonštrukcia tlakových zariadení, montáž, oprava
a údržba vyhradených elektrických zariadení, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania, inštalácia klimatizačného zariadenia, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, montáž a opravy vyhradených plynových zariadení,
maliarske a natieračské práce, montáž, servis a opravy telocvičného náradia, ťaženie dreva (stromov a pňov), prenájom strojov na ťaženie dreva,
vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
vykonávanie priemyselných stavieb, murárske práce, železobetonárske práce, zhotovovanie železných výstuží do betónu, prenájom stavebných
(staveniskových) strojov, prenájom lešení, poľnohospodárske zariadenia - opravy, prenájom dielenských strojov, montážne stavebné práce, montovanie stavieb a interiérov, špeciálne úpravy
akustických vlastností interiérov, inštalácia akustických (zvukovoizolačných) panelov, montáže sadrokartónových dielcov, montáže deliacich stien
a priečok, montáže sadrokartónových systémov,
montáže zdvíhaných podláh (na rozvody pod podlahou), inštalácia a opravy žalúzií, stavby pozemné inžinierske a vodné, izolačné práce, čistenie fasád, dláždičské práce, kladenie podláh, vysušovanie stavieb, opravy a udržovanie stavieb,
maliarske, lakovnícke a tapetárske práce, čistenie
stavieb, pecí, kanálov, práce štukatérske, omietkarské a sadrovacie, ošetrovanie drevených stavieb, konštrukcií, nábytku a iných výrobkov, čistenie a údržba motorových vozidiel, ničenie škodcov s výnimkou pre poľnohospodárske účely,
montáž a údržba konštrukcií vyhrievacích a plynových rozvodov, zámočníctvo - v rámci tejto
triedy.
38 - Komunikácia pomocou telefónov; komunikácia mobilnými telefónmi; telegrafická komunikácia; počítačová komunikácia, prevádzkovanie
počítačových sietí, služby poskytované elektronickými informačnými tabuľami (telekomunikačné služby), poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí,
telekonferenčné služby, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, pre-
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nájom prístrojov na prenos správ, služby zabezpečujúce audiovizuálnu komunikáciu prostredníctvom informačných a telekomunikačných sietí, napr. počítačovej siete internet, satelitu, poskytovanie prístupu k internetu, služby na internete.
41 - Vydávanie (on-line) kníh a časopisov v elektronickej forme, poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových sietí, športové aktivity, organizácia a realizácia športovo cestovných akcií, prevádzkovanie fitcentra, výchovná, poznávacia a zábavná
činnosť, zábavná rekreácia, agroturistika, rekreačné služby, park oddychu a zábavy, požičiavanie športových a rekreačných potrieb, majetky
školské (poľnohospodárske školy), fotografovanie, fotografovanie letecké.
42 - Projektovanie elektrických zariadení, architektúra, projektovanie stavieb, znalecké posudky
- inžinierske práce, počítačové navrhovanie tlačovín, počítačová úprava fotografie, prenájom
počítačov a softvéru, prenájom elektrických prístrojov a počítačov, služby právne, rešerše vedecké a priemyselné, informatika, programovanie
počítačov, poskytovanie softvéru, softvér - návrhy, prevod a konverzia počítačových programov
a údajov (okrem fyzickej konverzie), prevod
a konverzia údajov a dokumentov z fyzických
médií na elektronické média, tvorba a údržba počítačových stránok (WEB) pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových stránkach (WEB), inštalácia počítačových programov, návrh počítačových systémov, programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií,
konštrukcia WWW prezentácií a riešenie WWW
serverov, aktualizácia počítačových programov
a ich údržba, prenájom času na prístup do počítačových databáz, expertízy poľnohospodárske,
projektovanie stavieb, zariaďovanie kancelárií
ako architektonické služby, zhotovovanie kópií
počítačových programov, prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, stavebné inžinierske práce, revízie
elektrických zariadení, revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob, revízie, odborná kontrola plynových zariadení.
(540)

(591) biela, čierna, červená
(732) COMFOR STORES a.s., Běly Pažoutové 742/1,
624 00 Brno-Komín, CZ;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211666
10.10.2005
13.5.2014
13.5.2024
1609-2004
13.5.2004
1.7.2005
5.1.2006
9, 16, 35, 37, 38, 41, 42
9 - Elektrické akumulátory vrátane na vozidlá,
elektrické batérie nabíjacie, elektrické cievky a držiaky elektrických cievok, elektrické ovládacie
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a rozvodné dosky, elektrické spínacie dosky, elektrické spínače, elektrické poistky, elektrické poplašné zvončeky, elektrické prípojky, elektrické
prístroje na odporové zváranie, elektrické transformátory, elektromery, elektrické vedenie, prístroje na lokalizovanie izolačných porúch, elektrické vodiče, elektrické výbojky (nie na svietenie), elektrický izolovaný drôt, elektródy na elektrické zváranie, prístroje a nástroje vedecké, elektrické a elektronické zariadenia na dozor, preverovanie a diaľkové ovládanie priemyselných operácií, elektrické prístroje dozorné, kontrolné a dohliadacie, elektrické rozvodné dosky, prístroje na
lokalizovanie porúch na elektrickom vedení, navigačné, geodetické, elektrické (vrátane na bezdrôtovú telegrafiu), fotografické, kinematografické, optické, prístroje, fotografické náradie a príslušenstvo, hľadáčiky a objektívy (fotografické),
fotografické statívy, osvetľovacie statívy, nástroje na váženie, meranie, signalizovanie, na účely
kontrolné (inšpekčné), záchranné a na výučbu,
automatické prístroje uvádzané do činnosti vhodením mince alebo známky, zapisovacie pokladne a počítacie stroje, hasiace prístroje, automaty
na tovar, plynomery, batérie na vreckové svietidlá, buzoly, vesty záchranné plavecké, vesty korkové, reklamné tabule - v rámci tejto triedy; výpočtová technika všetkého druhu vrátane periférnych zariadení a komunikačných zariadení; telekomunikačná technika všetkého druhu vrátane
interface na spojenie s výpočtovou technikou;
počítače - hardvér vrátane počítačových doplnkov; užívateľské počítače, prenosné počítače,
mikropočítače, mikroprogramové vybavenie, notebooky a laptopy, polovodiče, mikroprocesory,
integrované obvody, súpravy počítačových čipov, základná doska počítača a prídavné dosky,
doska na počítačovú grafiku, hardvér na počítačovú sieť, adaptéry na počítačovú sieť, prepínače, smerovače a vedľajšie ústredne, počítačové
periférie a elektronické zariadenia na použitie
s počítačmi, počítačové klávesnice; guľový ovládač, zariadenia počítačovej myši, počítačové vstupné zariadenia, monitory, videoprístroje, dosky
s plošnými spojmi na video, produkty videosystémov, prístroje a zariadenia na záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu,
komprimovanie a dekomprimovanie, vysielanie,
miešanie a/alebo rozširovanie zvuku, videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát, algoritmy na komprimovanie a dekomprimovanie dát, prístroje na
skúšanie a kalibrovanie počítačových súčiastok,
set-top boxes (časť hardvéru spojeného s televíznym prijímačom, ktorému umožňuje prepojenie
s internetom, inými káblovými/digitálnymi zdrojmi, a tak fungovať ako počítač), počítačové programy na riadenie siete, počítačové obslužné programy, systémový softvér na prevádzku počítačov,
počítačové programy na záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie, počítačové programy na vytváranie webových stránok, počítačové programy na prístup a použitie internetu, prístroje na spracovanie informácií, nosiče dát magnetické, magnetické médiá, nosiče dát optické,
nosiče zvukových nahrávok, nosiče softvéru, videokaziet, CD disky; kancelárska technika - tlačiarne, telefóny, faxy, kopírovacie stroje - foto-

kopírky patriace do tejto triedy, skartovačky, prístroje a nástroje vedecké, prístroje a nástroje navigačné; prístroje a nástroje geodetické a prístroje na bezdrôtovú telegrafiu; fotoaparáty, digitálne
fotoaparáty, fotoelektrické bunky, fotobunky, špeciálne puzdrá na fotografické aparáty, sušičky na
fotografické snímky - pozitívy, leštiace zariadenia na fotografické snímky (pozitívy), fotokomory, fotolampy do tmavých komôr, fotometre, pamäťové média na digitálne fotoaparáty, fotografické filtre, odkvapkávače na fotografické účely,
spúšte uzávierok (fotografia ako obor), stabilizátory na osvetľovacie prístroje, statívy na fotoaparáty, UV filtre na fotografické účely, zväčšovacie
prístroje (fotografia ako obor), prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje signalizačné; prístroje a nástroje na účely záchranné
a učebné; prístroje na záznam a reprodukciu hovoreného slova; rozhlasové a televízne prijímače
a vysielače; satelitné prijímače; gramofóny; audiovizuálna technika všetkého druhu; magnetofóny všetkého druhu; kancelárske stroje dierovacie, zariadenia na spracovanie dát; zapisovacie
pokladne a počítacie stroje, prenosné prepojovacie medzičlánky na hlavné počítače; meracie prístroje a nástroje; meracie prístroje so záznamovými prvkami; merače elektriny a elektrické meracie prístroje; elektrické a elektronické zariadenia na výpočet a odovzdávanie štatistických údajov a informácií, ako aj na dozor, overovanie
a diaľkové ovládanie priemyselných operácií; informačné systémy; elektrotechnické prístroje.
16 - Obrazy, umelecké predmety v rámci tejto
triedy, maľby, obrazy, obrazy maľované (tiež olejomaľby), rytiny, rytiny všetkého druhu (drevorytiny, hĺbkotlače, medirytiny, lepty, tlače napodobujúce rytiny), papier a výrobky z papiera, lepenka a kartonážne výrobky, lepenkové škatule,
lepenka formovaná, lepenkové trubice, lepiace pásky, obaly na spisy, obaly ochranné na knihy, tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, knihárske výrobky, mapy, fotografie, papiernický tovar, lepidlá (kancelárske a pre domácnosť), potreby pre
umelcov, štetce, písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku), učebné a školské potreby
a pomôcky (prístrojov), hracie karty, tlačiarske
typy, štočky, obalové materiály z plastických hmôt,
papier autografický, papier baliaci všetkého druhu, na fľaše, nepriepustný, na balenie cigár, na
balenie chlebíčkov, na balíky, papier na bankovky, papier farebný (farbený), papier bezdrevný,
papier cenný (na ceniny), papier drevitý, papier
filtračný, papier fosforeskujúci, papier glycerínový, papier handrový, papier hodvábny, papier
chemois, papier indigo, papier japonský, papier
karbónový na rozmnožovanie, papier korkový,
papier kresliaci (na náčrtky), papier lakovaný,
papier luxusný, papier Manila, papier matricový,
papier mramorovaný, papier na goliere, papier na
cestovné lístky, papier na maľovanie (kreslenie),
papier na obálky, papier na obtlačky, papier na
písanie (tiež papier notový alebo papier písací
ľanový), papier na vrecia, papier na rádiogramy,
papier na reklamné plagáty, papier na reliéfnu
tlač, papier na rotačnú tlač, papier nepúšťajúci
vodu, papier nepriesvitný, nepriedušný, nepremastiteľný, vodotesný, papier novinový, papier
odličovací, papier ochranný na strieborné pred-
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mety, papier olejovaný, papier parafínový (tiež
pauzovací), papier pergamenový, papier pogumovaný, papier na elektrokardiografy, papier na
tlač olejovými farbami, papier priehľadný, papier
prieklepový, papier priesvitný na okienkové obálky, papier priesvitný - snímací, papier pretlačový, papier rašelinový, papier razený, papier reklamný, papier reliéfny (vzorovaný), papier s bodkovaným lícom, papier satinový, papier so žulovitým vzorom, papier skladaný (plisovaný), papier slamený, papier sľudový, papier smútočný,
papier starý, papier stereotypový, papier strieborný, papier svietiaci, papier uhľový, papier voskovaný, papier vulkanizovaný, papier vlnitý, obaly
fliaš z vlnitej lepenky, papier vzorkovaný (na
kreslenie), papier z buničiny, papier želatínový,
papierová koženka, papierové alebo lepenkové
valce na poštovné zásielky, papierové odstrižky,
papierové ochranné obaly, papierové ozdoby,
papierové poháriky, papierové serpentíny, papierové vložky na kuchynský nábytok, papierové
vzory, papierovina a výrobky z nej (napr. lisované ozdoby), papiere kolkované, papiere neprepúšťajúce svetlo, papiere neprepúšťajúce tuk, papiere obchodné, papiere s tkanou vložkou, papiere zosilnené tkaninou, papierový odpad, papierová hmota a výrobky z nej (neobsiahnuté v iných
triedach) drevolepenka na papiernictvo, burzové
lístky cenných papierov, kopírovacie zariadenia kancelárske.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými výrobkami, propagačná činnosť, reklama, pomoc
pri riadení obchodnej činnosti, obchodná administratíva, kancelárske práce, reklama (on-line) na
počítačovej komunikačnej sieti, on-line inzercia,
vyhľadávanie informácii v počítačových súboroch, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, poskytovanie obchodných
informácií a služieb pomocou internetu, sprostredkovanie internetového obchodu, komerčné
využitie internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb, sprostredkovanie nákupu a predaje stavebného materiálu.
37 - Sprostredkovanie opráv a prestavieb nehnuteľností, stavby a opravy, montáž, opravy a rekonštrukcia tlakových zariadení, montáž, oprava
a údržba vyhradených elektrických zariadení, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania, inštalácia klimatizačného zariadenia, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, montáž a opravy vyhradených plynových zariadení,
maliarske a natieračské práce, montáž, servis a opravy telocvičného náradia, ťaženie dreva (stromov a pňov), prenájom strojov na ťaženie dreva,
vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
vykonávanie priemyselných stavieb, murárske
práce, železobetonárske práce, zhotovovanie železných výstuží do betónu, prenájom stavebných
(staveniskových) strojov, prenájom lešení, poľnohospodárske zariadenia - opravy, prenájom dielenských strojov, montážne stavebné práce, montovanie stavieb a interiérov, špeciálne úpravy
akustických vlastností interiérov, inštalácia akustických (zvukovoizolačných) panelov, montáže
sadrokartónových dielcov, montáže deliacich stien
a priečok, montáže sadrokartónových systémov,
montáže zdvíhaných podláh (na rozvody pod po-
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dlahou), inštalácia a opravy žalúzií, stavby pozemné inžinierske a vodné, izolačné práce, čistenie fasád, dláždičské práce, kladenie podláh, vysušovanie stavieb, opravy a udržovanie stavieb,
maliarske, lakovnícke a tapetárske práce, čistenie
stavieb, pecí, kanálov, práce štukatérske, omietkarské a sadrovacie, ošetrovanie drevených stavieb, konštrukcií, nábytku a iných výrobkov, čistenie a údržba motorových vozidiel, ničenie škodcov s výnimkou pre poľnohospodárske účely,
montáž a údržba konštrukcií vyhrievacích a plynových rozvodov, zámočníctvo - v rámci tejto
triedy.
38 - Komunikácia pomocou telefónov; komunikácia mobilnými telefónmi; telegrafická komunikácia; počítačová komunikácia, prevádzkovanie
počítačových sietí, služby poskytované elektronickými informačnými tabuľami (telekomunikačné služby), poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí,
telekonferenčné služby, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete,
prenájom prístrojov na prenos správ, služby zabezpečujúce audiovizuálnu komunikáciu prostredníctvom informačných a telekomunikačných sietí, napr. počítačovej siete internet, satelitu, poskytovanie prístupu k internetu, služby na internete.
41 - Vydávanie (on-line) kníh a časopisov v elektronickej forme, poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových sietí, športové aktivity, organizácia a realizácia športovo cestovných akcií, prevádzkovanie fitcentra, výchovná, poznávacia a zábavná
činnosť, zábavná rekreácia, agroturistika, rekreačné služby, park oddychu a zábavy, požičiavanie športových a rekreačných potrieb, majetky
školské (poľnohospodárske školy), fotografovanie, fotografovanie letecké.
42 - Projektovanie elektrických zariadení, architektúra, projektovanie stavieb, znalecké posudky
- inžinierske práce, počítačové navrhovanie tlačovín, počítačová úprava fotografie, prenájom
počítačov a softvéru, prenájom elektrických prístrojov a počítačov, služby právne, rešerše vedecké a priemyselné, informatika, programovanie
počítačov, poskytovanie softvéru, softvér - návrhy, prevod a konverzia počítačových programov
a údajov (okrem fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií
na elektronické média, tvorba a údržba počítačových stránok (WEB) pre zákazníkov, hosťovanie
na počítačových stránkach (WEB), inštalácia počítačových programov, návrh počítačových systémov, programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií, konštrukcia WWW prezentácií a riešenie WWW
serverov, aktualizácia počítačových programov
a ich údržba, prenájom času na prístup do počítačových databáz, expertízy poľnohospodárske,
projektovanie stavieb, zariaďovanie kancelárií ako
architektonické služby, zhotovovanie kópií počítačových programov, prevod a konverzia údajov
a dokumentov z fyzických médií na elektronické
médiá, stavebné inžinierske práce, revízie elektrických zariadení, revízie a skúšky prevádzko-
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vaných kotlov a tlakových nádob, revízie, odborná kontrola plynových zariadení.

(540)

(591) biela, čierna, červená
(732) COMFOR STORES a.s., Běly Pažoutové 742/1,
624 00 Brno-Komín, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211698
10.10.2005
10.6.2014
10.6.2024
1923-2004
10.6.2004
1.7.2005
5.1.2006
3, 5, 21
3 - Saponáty a detergenty, pracie prípravky a substancie, prípravky na úpravu tkanín, bieliace prípravky, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, prípravky na umývanie riadu,
mydlá, prípravky na umývanie rúk, obrúsky impregnované prípravkami a substanciami na čistenie a leštenie.
5 - Dezinfekčné prípravky, hygienické prípravky,
prípravky na ničenie škodcov, parazitov, hmyzu
a iných škodlivých a obťažujúcich zvierat, fungicídy, germicídy, baktericídy, paraziticídy, algicídy, insekticídy, prípravky na ničenie buriny, dezodoranty okrem dezodorantov na osobné použitie, prípravky na osvieženie vzduchu, repelenty
proti hmyzu.
21 - Neelektrické nástroje a materiály, všetko na
čistenie, utierky a tkaniny na čistenie, utieranie
prachu a leštenie, impregnované utierky a tkaniny na čistenie, utieranie prachu a leštenie, dávkovače, kefky, kefy, zmetáky a štetce patriace do
triedy 21, podušky a tampóny na drhnutie alebo
na čistenie, špongie a stierky.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211802
10.10.2005
6.10.2014
6.10.2024
5113-2004
6.10.2004
1.7.2005
5.1.2006
5
5 - Farmaceutické výrobky, dermatologické prípravky.

(540) TACRODERM
(732) BELUPO-Lijekovi i kozmetika d. d., Danica 5,
48000 Koprivnica, HR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211803
10.10.2005
6.10.2014
6.10.2024
5114-2004
6.10.2004
1.7.2005
5.1.2006
5
5 - Farmaceutické výrobky, dermatologické prípravky.

(540) ROTUS
(732) BELUPO-Lijekovi i kozmetika d. d., Danica 5,
48000 Koprivnica, HR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

211809
10.10.2005
29.10.2014
29.10.2024
5182-2004
29.10.2004
1.7.2005
5.1.2006
9, 35, 36
9 - Kreditné, debetné, platobné a úverové karty;
magnetické zakódované karty a karty obsahujúce
čip s integrovaným obvodom (elektronické karty).
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja.
36 - Finančné služby; financovanie kúpy na splátky; financovanie a úvery kúpy a prenájmu; prevádzkovanie splátkového systému; služby kreditných, debetných, platobných a úverových kariet;
služby elektronických kariet; lízing.

(540) BANKOMATKA
(732) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(554) trojrozmerná známka
(591) tyrkysová, červená
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

211810
10.10.2005
29.10.2014
29.10.2024
5183-2004
29.10.2004
1.7.2005
5.1.2006
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8 - Drobné ručné náradie a nástroje.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, filmové, optické, 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 a reprodukciu
zvuku alebo obrazu, magnetické nosiče zvukových záznamov, gramofónové platne, automatické mechanizmy pre prístroje na mince, zapisovacie pokladnice, počítacie stroje, prístroje na spracovanie informácií a počítače, hasiace prístroje.
17 - Tesniace tmely, tesniace a izolačné materiály, ohybné nekovové trubky a hadice.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, reklama a marketing, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.
39 - Skladovanie a manipulácia s nákladom.

8 (511) 9, 35, 36
(511) 9 - Kreditné, debetné, platobné a úverové karty;
magnetické zakódované karty a karty obsahujúce
čip s integrovaným obvodom (elektronické karty).
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja.
36 - Finančné služby; financovanie kúpy na splátky; financovanie a úvery kúpy a prenájmu; prevádzkovanie splátkového systému; služby kreditných, debetných, platobných a úverových kariet;
služby elektronických kariet; lízing.
(540) POŽIČKARTA
(732) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211944
9.11.2005
24.9.2014
24.9.2024
2919-2004
24.9.2004
4.8.2005
2.2.2006
35, 36, 39, 41
35 - Reklama, organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav a veľtrhov.
36 - Poskytovanie úverov nebankovými subjektmi z vlastných zdrojov, vydávanie a správa nebankových kariet, faktoring a forfajting, finančný
lízing.
39 - Prenájom vozidiel.
41 - Organizovanie seminárov, kurzov a školení.

(540)
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(540) VEIDEC
(732) Petersson Hans, Stationsgatan 5B, 34014 Lagan,
SE; Palsson Rickard, Dalbyvägen 10, 24762 Veberöd, SE;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212196
14.11.2005
22.11.2014
22.11.2024
3303-2004
22.11.2004
4.8.2005
2.2.2006
33, 35
33 - Víno
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi.

(540)
(591) žltá, karmínová
(732) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211971
9.11.2005
2.11.2014
2.11.2024
3155-2004
2.11.2004
4.8.2005
2.2.2006
1, 2, 4, 8, 9, 17, 35, 39
1 - Chemické látky a chemické prípravky pre
priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo,
záhradníctvo a lesníctvo, najmä chemické látky
a prípravky horľavé, zdraviu škodlivé, žieravé,
dráždivé, výbušné, oxidujúce, toxické, karcinogénne a mutagénne, lepidlá iné než na kancelárske účely a použitie v domácnosti, odmasťovacie
prostriedky na priemyselné použitie.
2 - Antikorózne ochranné nástreky, farby, nátery
a laky.
4 - Mazivá, priemyselné oleje a tuky.

(591) zlatožltá, žltá, biela, tmavosivá
(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď,
SK;
(740) Benčík Ivan, JUDr., Budmerice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212240
13.12.2005
26.1.2014
26.1.2024
180-2004
26.1.2004
8.9.2005
2.3.2006
41
41 - Školenie, vyučovanie, vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov, organizovanie rekvalifikačných kurzov, interaktívne kurzy a semináre
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a kurzy a semináre na diaľku poskytované online prostredníctvom telekomunikačného spoja
alebo počítačovej siete, alebo internetu; korešpondenčné kurzy.

kovacie hračky na rekreačné účely (nie matrace
alebo sedačky); plavecké tréningové doštičky na
rekreačné použitie; surfovacie dosky; plávacie
dosky na rekreačné použitie; potápačské plutvy;
hračkárske riadiky na pečenie a varenie; detské
peniaze; snežiaci glóbus ako hračka; vianočné
ozdoby s výnimkou osvetľovacích telies a cukroviniek; masky predávané v súvislosti s Halloweenom.
41 - Zábavné služby v oblasti živých zábavných
relácií, komédií, dramatizácií a animovaných televíznych seriálov; výroba živých programov,
komédií, dramatizácií a animovaných televíznych
seriálov; distribúcia a prevádzkovanie živých zábavných relácií, komédií, dramatizácií a animovaných kinofilmov; výroba živých zábavných relácií, komédií, dramatizácií a animovaných kinofilmov; animované živé divadelné predstavenia;
internetové služby, poskytovanie informácií prostredníctvom elektronickej svetovej počítačovej
siete v oblasti zábavy, predovšetkým hudby, filmu a televízie; poskytovanie všeobecných správ
z oblasti zábavy a vzdelávacích informácií prostredníctvom svetovej počítačovej siete; a poskytovanie informácií na súčasnú zábavu prostredníctvom elektronickej globálnej komunikačnej
siete v oblasti živej zábavy, komédie, dramatizácií a animovaných programov a výroby živej zábavy, komédií, živých a animovaných filmov na
distribúciu prostredníctvom počítačovej siete.

(540) MULTIMEDIA a INTERNET
(732) SOFTIMEX Multimédiá s.r.o., Lubeník 159, 049 18
Lubeník, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212248
13.12.2005
18.2.2014
18.2.2024
465-2004
18.2.2004
8.9.2005
2.3.2006
16, 25, 28, 41
16 - Tlačoviny a výrobky z papiera, najmä knihy
s námetmi z animovaných, akčných, dobrodružných, komediálnych a/alebo dramatických filmov,
komiksy, detské knihy, časopisy s námetmi z animovaných, akčných, dobrodružných, komediálnych a/alebo dramatických filmov, maľovanky,
cvičebnice; papiernický tovar, listový papier, obálky, bloky, diáre, poznámkové bloky, gratulácie,
vizitky; litografie; perá; ceruzky, obaly na perá,
gumy, pastelky, fixy, farebné ceruzky, maliarske
súpravy, kriedy a tabule na písanie kriedou, obtlačky, papierové zažehľovacie obtlačky; plagáty;
upevnené a/alebo neupevnené fotografie; prebaly
na knihy, záložky do kníh, kalendáre, darčekový
baliaci papier; papierové darčeky rozdávané na
večierkoch a papierové dekorácie, predovšetkým
papierové servítky, papierové prestieranie, papierové podložky, krepový papier, papierové klobúčiky, pozvánky, papierové obrusy, papierové dekorácie na zákusky; tlačené obtlačky na našitie
alebo ako aplikované ozdoby; tlačené vzory na
pyžamá, mikiny a tričká.
25 - Odevy pre mužov, ženy a deti - najmä košele, tričká, mikiny, športové oblečenie, nohavice,
džínsy, krátke nohavice, nátelníky, oblečenie do
dažďa, detské podbradníky, sukne, blúzky, šaty;
traky, svetre, saká, kabáty, nepremokavé plášte,
zimné oblečenie, viazanky, dámske dlhé šaty,
klobúky, čiapky, šilty proti slnku, pásiky, šatky,
oblečenie na spanie, pyžamá, luxusná bielizeň,
spodná bielizeň, vysoké topánky, topánky, športová obuv, sandále, členková obuv, ponožky ako
papuče, plavky a maškarné kostýmy na Halloween.
28 - Hračky a športový tovar vrátane hier a predmetov na hranie, najmä akčné figúrky a ich príslušenstvo, plyšové hračky, lopty, hračky do vane, pojazdné hračky, príslušenstvo predávané ako
súčasť hracích kariet; hračkárske vozidlá; bábiky;
lietajúce kotúče; elektronické vreckové hry; príslušenstvá ku stolovým hrám, kartovým hrám,
manipulačným hrám, spoločenským hrám, akčným
hrám; samostatné herné prístroje s obrazovým
výstupom s výnimkou prístrojov fungujúcich po
pripojení na televízne prijímače; skladačky a manipulatívne skladačky; papierové masky; skejtbordy, korčule, vodné striekacie hračky; lopty najmä lopty na ihrisko, lopty na futbal, bejzbal,
basketbal; bejzbalové rukavice; plávajúce nafu-

(540) OOMPA LOOMPA
(732) Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner
Blvd., Burbank, CA 91522, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212249
13.12.2005
18.2.2014
18.2.2024
466-2004
18.2.2004
8.9.2005
2.3.2006
16, 25, 28, 41
16 - Tlačoviny a výrobky z papiera, najmä knihy
s námetmi z animovaných, akčných, dobrodružných, komediálnych a/alebo dramatických filmov,
komiksy, detské knihy, časopisy s námetmi z animovaných, akčných, dobrodružných, komediálnych
a/alebo dramatických filmov, maľovanky, cvičebnice; papiernický tovar, listový papier, obálky,
bloky, diáre, poznámkové bloky, gratulácie, vizitky; litografie; perá; ceruzky, obaly na perá, gumy,
pastelky, fixy, farebné ceruzky, maliarske sady,
kriedy a tabule na písanie kriedou, obtlačky, papierové zažehľovacie obtlačky; plagáty; upevnené a/alebo neupevnené fotografie; prebaly na
knihy, záložky do kníh, kalendáre, darčekový baliaci papier; papierové darčeky rozdávané na večierkoch a papierové dekorácie, predovšetkým
papierové servítky, papierové prestieranie, papierové podložky, krepový papier, papierové klobúčiky, pozvánky, papierové obrusy, papierové dekorácie na zákusky; tlačené obtlačky na našitie
alebo ako aplikované ozdoby; tlačené vzory na
pyžamá, mikiny a tričká.
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25 - Odevy pre mužov, ženy a deti - najmä košele, tričká, mikiny, športové oblečenie, nohavice,
džínsy, krátke nohavice, nátelníky, oblečenie do
dažďa, detské podbradníky, sukne, blúzky, šaty;
traky, svetre, saká, kabáty, nepremokavé plášte,
zimné oblečenie, viazanky, dámske dlhé šaty,
klobúky, čiapky, šilty proti slnku, pásiky, šatky,
oblečenie na spanie, pyžamá, luxusná bielizeň,
spodná bielizeň, vysoké topánky, topánky, športová obuv, sandále, členková obuv, ponožky ako
papuče, plavky a maškarné kostýmy na Halloween.
28 - Hračky a športový tovar vrátane hier a predmetov na hranie, najmä akčné figúrky a ich príslušenstvo, plyšové hračky, lopty, hračky do vane, pojazdné hračky, príslušenstvo predávané ako
súčasť hracích kariet; hračkárske vozidlá; bábiky;
lietajúce kotúče; elektronické vreckové hry; príslušenstvá ku stolovým hrám, kartovým hrám,
manipulačným hrám, spoločenským hrám, akčným
hrám; samostatné herné prístroje s obrazovým
výstupom s výnimkou prístrojov fungujúcich po
pripojení na televízne prijímače; skladačky a manipulatívne skladačky; papierové masky; skejtbordy, korčule, vodné striekacie hračky; lopty najmä lopty na ihrisko, lopty na futbal, bejzbal,
basketbal; bejzbalové rukavice; plávajúce nafukovacie hračky na rekreačné účely (nie matrace
alebo sedačky); plavecké tréningové doštičky na
rekreačné použitie; surfovacie dosky; plávacie
dosky na rekreačné použitie; potápačské plutvy;
hračkárske riadiky na pečenie a varenie; detské
peniaze; snežiaci glóbus ako hračka; vianočné ozdoby s výnimkou osvetľovacích telies a cukroviniek; masky predávané v súvislosti s Halloweenom.
41 - Zábavné služby v oblasti živých zábavných
relácií, komédií, dramatizácií a animovaných televíznych seriálov; výroba živých programov, komédií, dramatizácií a animovaných televíznych
seriálov; distribúcia a prevádzkovanie živých zábavných relácií, komédií, dramatizácií a animovaných kinofilmov; výroba živých zábavných relácií, komédií, dramatizácií a animovaných kinofilmov; animované živé divadelné predstavenia;
internetové služby, poskytovanie informácií prostredníctvom elektronickej svetovej počítačovej
siete v oblasti zábavy, predovšetkým hudby, filmu a televízie; poskytovanie všeobecných správ
z oblasti zábavy a vzdelávacích informácií prostredníctvom svetovej počítačovej siete; a poskytovanie informácií na súčasnú zábavu prostredníctvom elektronickej globálnej komunikačnej
siete v oblasti živej zábavy, komédie, dramatizácií a animovaných programov a výroby živej zábavy, komédií, živých a animovaných filmov na
distribúciu prostredníctvom počítačovej siete.
(540) WILLY WONKA
(732) Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner
Blvd., Burbank, CA 91522, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)

212516
13.1.2006
28.5.2014
28.5.2024
1747-2004

(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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28.5.2004
6.10.2005
6.4.2006
29, 30
29 - Vyprážané slané snacky ako výrobky z polotovarov vyrábaných zo zemiakových kaší.
30 - Vyprážané slané snacky ako výrobky z polotovarov vyrábaných z obilných kaší.

(540)

(732) Golden Snack s.r.o., Záhostice 40, 391 55 Chýnov,
CZ;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212517
13.1.2006
28.5.2014
28.5.2024
1748-2004
28.5.2004
6.10.2005
6.4.2006
29, 30
29 - Chrumkavé výrobky zo zemiakov, a to pražené zemiaky, pražené lupienky a vločky.
30 - Chrumkavé výrobky z obilia, a to lupienky,
vločky, oblátky, sušienky a keksy.

(540)

(732) Golden Snack s.r.o., Záhostice 40, 391 55 Chýnov,
CZ;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212751
13.1.2006
12.2.2014
12.2.2024
379-2004
12.2.2004
4.3.2005
6.4.2006
6, 12
6 - Zámky na motorové vozidlá.
12 - Mechanické a elektrické zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu motorových vozidiel,
zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu motorových vozidiel.

(540)

(732) ROYAL DEFEND HOLDING, a. s., Ostrovského 3/253, Ženské domovy, 155 00 Praha, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212789
9.2.2006
19.2.2014
19.2.2024
481-2004
19.2.2004
3.11.2005
4.5.2006
16, 25, 28, 41
16 - Tlačoviny a výrobky z papiera, najmä knihy
s námetmi z animovaných, akčných, dobrodružných, komediálnych a/alebo dramatických filmov,
komiksy, detské knihy, časopisy s námetmi z animovaných, akčných, dobrodružných, komediálnych a/alebo dramatických filmov, maľovanky,
cvičebnice; papiernický tovar, listový papier, obálky, bloky, diáre, poznámkové bloky, gratulácie,
vizitky; litografie; perá; ceruzky, obaly na perá,
gumy, pastelky, fixy, farebné ceruzky, maliarske
súpravy, kriedy a tabule na písanie kriedou, obtlačky, papierové zažehľovacie obtlačky; plagáty;
upevnené a/alebo neupevnené fotografie; prebaly
na knihy, záložky do kníh, kalendáre, darčekový
baliaci papier; papierové darčeky rozdávané na
večierkoch a papierové dekorácie, predovšetkým
papierové servítky, papierové prestieranie, papierové podložky, krepový papier, papierové klobúčiky, pozvánky, papierové obrusy, papierové dekorácie na zákusky; tlačené obtlačky na našitie
alebo ako aplikované ozdoby; tlačené vzory na
pyžamá, mikiny a tričká.
25 - Odevy pre mužov, ženy a deti - najmä košele, tričká, mikiny, športové oblečenie, nohavice,
džínsy, krátke nohavice, nátelníky, oblečenie do
dažďa, detské podbradníky, sukne, blúzky, šaty;
traky, svetre, saká, kabáty, nepremokavé plášte,
zimné oblečenie, viazanky, dámske dlhé šaty, klobúky, čiapky, šilty proti slnku, pásiky, šatky, oblečenie na spanie, pyžamá, luxusná bielizeň, spodná bielizeň, vysoké topánky, topánky, športová
obuv, sandále, členková obuv, ponožky ako papuče, plavky a maškarné kostýmy na Halloween.
28 - Hračky a športový tovar vrátane hier a predmetov na hranie, najmä akčné figúrky a ich príslušenstvo, plyšové hračky, lopty, hračky do vane, pojazdné hračky, príslušenstvo predávané ako
súčasť hracích kariet; hračkárske vozidlá; bábiky;
lietajúce kotúče; elektronické vreckové hry; príslušenstvá ku stolovým hrám, kartovým hrám,
manipulačným hrám, spoločenským hrám, akčným hrám; samostatné herné prístroje s obrazovým výstupom s výnimkou prístrojov fungujúcich po pripojení na televízne prijímače; skladačky a manipulatívne skladačky; papierové masky;
skejtbordy, korčule, vodné striekacie hračky; lopty - najmä lopty na ihrisko, lopty na futbal, bejzbal, basketbal; bejzbalové rukavice; plávajúce
nafukovacie hračky na rekreačné účely (nie matrace alebo sedačky); plavecké tréningové doštičky na rekreačné použitie; surfovacie dosky; plávacie dosky na rekreačné použitie; potápačské
plutvy; hračkárske riadiky na pečenie a varenie;
detské peniaze; snežiaci glóbus ako hračka; vianočné ozdoby s výnimkou osvetľovacích telies
a cukroviniek; masky predávané v súvislosti s Halloweenom.
41 - Zábavné služby v oblasti živých zábavných
relácií, komédií, dramatizácií a animovaných te-

levíznych seriálov; výroba živých programov, komédií, dramatizácií a animovaných televíznych
seriálov; distribúcia a prevádzkovanie živých zábavných relácií, komédií, dramatizácií a animovaných kinofilmov; výroba živých zábavných relácií, komédií, dramatizácií a animovaných kinofilmov; animované živé divadelné predstavenia;
internetové služby, poskytovanie informácií prostredníctvom elektronickej svetovej počítačovej
siete v oblasti zábavy, predovšetkým hudby, filmu a televízie; poskytovanie všeobecných správ
z oblasti zábavy a vzdelávacích informácií prostredníctvom svetovej počítačovej siete; poskytovanie informácií na súčasnú zábavu prostredníctvom elektronickej globálnej komunikačnej
siete v oblasti živej zábavy, komédie, dramatizácií a animovaných programov a výroby živej zábavy, komédií, živých a animovaných filmov na
distribúciu prostredníctvom počítačovej siete.
(540)

CHARLIE AND
THE CHOCOLATE FACTORY

(732) Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner
Blvd., Burbank, CA 91522, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212803
9.2.2006
7.7.2014
7.7.2024
2188-2004
7.7.2004
3.11.2005
4.5.2006
35, 36, 37, 39, 41, 43
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; reklamná a propagačná činnosť; inzertná činnosť; organizovanie obchodno-predajných výstav, trhov a prehliadok; maloobchodná činnosť v oblasti realitnej
činnosti.
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie
nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností; faktoring; forfaiting; poskytovanie lízingových služieb;
sprostredkovanie služieb spojených s predajom
a kúpou nehnuteľností.
37 - Upratovacie práce; sprostredkovateľská činnosť v oblasti zabezpečenia správy, služieb, opráv,
údržby, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností.
39 - Požičiavanie a prenájom motorových vozidiel;
sprostredkovanie prenájmu motorových vozidiel.
41 - Vydávanie periodických a neperiodických
publikácií.
43 - Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
v týchto zariadeniach.

(540)

(591) modrá, sivá
(732) PROFINEX engineering, s. r. o., Horná 41, 974 01
Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212804
9.2.2006
7.7.2014
7.7.2024
2189-2004
7.7.2004
3.11.2005
4.5.2006
35, 36, 37, 39, 41, 43
35 - Činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovníctva, činnosť ekonomických poradcov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná a propagačná činnosť, inzertná činnosť, uskladňovanie
spisov nearchívnej povahy, organizovanie obchodno-predajných výstav, trhov a prehliadok; maloobchodná činnosť v oblasti realitnej činnosti.
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie
nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, faktoring, forfaiting, poskytovanie lízingových služieb.
37 - Upratovacie práce; sprostredkovateľská činnosť v oblasti zabezpečenia správy, služieb, opráv,
údržby, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností.
39 - Prenájom a sprostredkovanie prenájmu motorových vozidiel.
41 - Vydávanie periodických a neperiodických
publikácií.
43 - Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach
s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach.

41 - Vydávanie periodických a neperiodických publikácií.
43 - Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
v týchto zariadeniach.
(540)

(591) modrá, sivá
(732) PROFINEX dealing, s. r. o., Horná 41, 974 01
Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

(591) modrá, sivá
(732) PROFINEX holding, s. r. o., Horná 41, 974 01
Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212805
9.2.2006
7.7.2014
7.7.2024
2190-2004
7.7.2004
3.11.2005
4.5.2006
35, 36, 37, 39, 41, 43
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; reklamná a propagačná činnosť; inzertná činnosť;
dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy; organizovanie obchodno-predajných výstav,
trhov a prehliadok, maloobchodná činnosť v oblasti realitnej činnosti.
36 - Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností; faktoring a forfaiting - inkasné služby nebankového charakteru; poskytovanie
lízingových služieb.
37 - Upratovacie práce; sprostredkovateľská činnosť v oblasti zabezpečenia správy, služieb, opráv,
údržby, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností.
39 - Prenájom a sprostredkovanie prenájmu motorových vozidiel.
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212806
9.2.2006
7.7.2014
7.7.2024
2191-2004
7.7.2004
3.11.2005
4.5.2006
35, 36, 37, 39, 41
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná a propagačná činnosť, inzertná činnosť,
uskladňovanie spisov nearchívnej povahy, organizovanie obchodno-predajných výstav, trhov a prehliadok.
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie
nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, faktoring, forfaiting, poskytovanie lízingových služieb.
37 - Upratovacie práce; sprostredkovateľská činnosť v oblasti zabezpečenia správy, služieb, opráv,
údržby, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností.
39 - Prenájom a sprostredkovanie prenájmu motorových vozidiel.
41 - Vydávanie periodických a neperiodických publikácií.

(540)

(591) modrá, sivá
(732) PROFINEX developing, s. r. o., Horná 41, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212820
9.2.2006
11.11.2014
11.11.2024
3221-2004
11.11.2004
3.11.2005
4.5.2006
9, 35, 42
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zememeračské, fotografické, optické, signalizačné,
kontrolné a prístroje a nástroje na meranie a váženie; magnetické nosiče údajov a záznamové
disky; zariadenia na spracovanie údajov a počíta-
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če; počítačový hardvér; audiovizuálna technika
na výučbu; čipy; číslicové súradnicové zapisovače; diaľkomery, zameriavacie zariadenia patriace
do tejto triedy; magnetické a kompaktné disky;
faxy; geodetické nástroje; pamäťové a mikroprocesorové karty v počítačoch; magnetické pásové
jednotky do počítačov; mechanizmus na vkladanie počítačových diskov; meniče diskov do počítačov; mikroprocesory; modemy; elektrické monitorovacie prístroje; monitory - počítačový hardvér; monitorovacie počítačové programy; navigačné nástroje; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; periférne zariadenia počítačov;
programy na počítačové hry; tlačiarne k počítačom; počítačové klávesnice; počítačové pamäte;
nahrané počítačové programy; počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete; notebooky; podložky pod myš; podpera zápästia pri
práci s počítačom; procesory ako centrálne procesorové jednotky; procesory ako základné jednotky samočinného počítača; počítačový softvér;
presné meracie prístroje; rozhrania pre počítače;
zariadenia na vnútorné spojenie; skenery; textové
procesory - zariadenia na úpravu a spracovanie
textu.
35 - Automatizované spracovanie dát; poradenské a konzultačné služby v oblasti informačných
technológií ekonomického a obchodného charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; sprostredkovanie obchodu
s tovarom.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; návrhy počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; zhotovovanie
kópií počítačových programov; poradenské a konzultačné služby v oblasti počítačového hardvéru
a softvéru; prenájom počítačov; prenájom počítačového softvéru; prevod a konverzia počítačových programov a údajov okrem fyzickej konverzie; prevod a konverzia údajov a dokumentov
z fyzických médií na elektronické médiá; prieskum v oblasti využitia počítačov; servis počítačových programov; tvorba a výroba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových webových
stránok pre zákazníkov; odborné poradenské a konzultačné činnosti v oblasti informačných technológií; sprostredkovanie služieb v oblasti počítačového hardvéru a softvéru s výnimkou sprostredkovania obchodu.

(540)

(591) zelená
(732) YMS, a. s., Hornopotočná 1, 917 01 Trnava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

213524
10.4.2006
20.3.2014
20.3.2024
905-2004
20.3.2004
5.1.2006

(450) 7.7.2006
8 (511) 9, 16, 24, 25, 28, 35, 41
(511) 9 - Prístroje a nástroje na ochranu zdravia a života, vyučovacie prístroje a zariadenia, ochranné helmy, ochranné prilby na šport, okuliare na šport,
puzdrá na okuliare, zuby (chrániče), osobné ochranné prostriedky proti nehodám, prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, elektronické hry a obrazové hry, programy
(na počítačové hry), počítačové programy a publikácie (stiahnuteľné z telekomunikačnej siete),
podložky pod myš, nosiče údajov (magnetické
a optické kazety, magnetické pásky a videopásky), filmy, návestia, svetelné alebo mechanické,
neónové reklamy, časti a príslušenstvo uvedeného tovaru.
16 - Albumy, cifry (znaky), držiaky na písacie potreby, farebné pásky, grafické znaky, kancelárske
potreby s výnimkou nábytku, komixy, kornúty
(papierové), lístky, nálepky, lepiace štítky, samolepky, obrúsky papierové a obrusy (papierové prestieranie), otvárače na listy, papierové podložky
pod poháre, paragóny, puzdrá na perá, peračníky,
písacie potreby, vrátane perá, tužky, značkovače,
krajóny, plagáty, portréty, pretlače, knihy, brožované knihy, brožúry, príručky, prospekty, publikácie, ročenky, noviny a časopisy (periodiká),
reklamné tabule z papiera, školské potreby (papier, písacie potreby), štítky (papierové nálepky),
tabule na zapichovanie odkazov, tlačoviny, trhacie kalendáre, umelohmotné fólie na balenie, tiež
potlačené, vlajky (papierové), vrecia z papiera
alebo plastických materiálov, zoznamy, fotografie, papiernický tovar, inštrukčný a učebný materiál (okrem prístrojov), obchodné a reklamné štítky, pohľadnice, poznámkové zošity, farebné zošity, inštruktážny materiál pre ľadový hokej, nálepky, nálepky na vozidlá, vypaľované etikety,
okenné označenia, baliaci papier, plagáty, tlačené
visiace štítky.
24 - Látkové značky, vlajky s výnimkou papierových, utierky, obrúsky, prikrývky na stôl (všetko
textilné).
25 - Odevy, vrchné ošatenie, prikrývky hlavy, športové oblečenie, tiež tričká, dresy, bundy, kombinézy, kravaty, pančuchy, šerpy, tielka, vesty, župany, čiapky, nohavice, tiež krátke, spodky (pánske), športové nohavice, vlnené blúzy, svetre, košele, T - košele, tepláky, šály, šatky na krk, šatky,
klobúky bez striešky, rukavice, ľahké saká a saká, ponožky, obuv, športová obuv, cvičky.
28 - Športové potreby vrátane častí a príslušenstvo týchto tovarov, trenírky, hokejové nohavice
a predmety na hranie, náustky ako potreby pri
športe, bránky, hokejky a puky, vybavenie na golf,
golfové palice a rukavice, golfové vaky s kolieskami alebo bez koliesok, golfové loptičky a palice, hokejové chrániče (športové potreby), korčule, tiež kolieskové, korčuliarska obuv, ochranné
vypchávky (ako súčasť športových úborov, dresov), chrániče tela (športové potreby), ochranné
výplne do športovej obuvi, prilby na športové
účely, obaly na športovú výstroj a náradie, najmä
hokejové, rukavice (hracie, športové), korčuliarska obuv s upevnením na korčule, cvičebné zariadenie, cvičebné náradie, hracie lopty, rakety
(športové náradie), spoločenské hry, mechanické
hry, stolové hry, hracie karty, hračky, nálepky na
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hračky, balóny na hranie, maskoty, pohyblivé bábiky, ozdoby alebo darčeky rozdávané hosťom
pri spoločenských, kultúrnych a športových večierkoch patriace do tejto triedy.
35 - Reklama a propagačná činnosť, podpora predaja (pre tretie osoby), predvádzanie tovaru a služieb, prenájom reklamného času v komunikačných
médiách, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, vzťahy s verejnosťou (prieskum),
sprostredkovanie reklamnej a propagačnej činnosti, maloobchodná činnosť v oblasti reklamných a propagačných predmetov, organizovanie
spoločenských akcií a súťaží na reklamné a komerčné účely, prenájom reklamných materiálov
a priestorov, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, televízna reklama, spracovanie
textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných
textov a materiálov.
41 - Organizovanie spoločenských, kultúrnych
a športových predstavení a súťaží (manažérske
služby), poskytovanie služieb, organizovanie a vedenie kolokvií, seminárov, kongresov, letných táborov (výcvikových), prenájom štadiónov, prevádzkovanie športových zariadení a súťaží, spravovanie a poskytovanie práv na televízne prenosy športových podujatí a súťaží, najmä hokejových stretnutí, vydavateľská činnosť s výnimkou
vydávania reklamných textov, vydávanie kníh,
plánovanie a organizovanie večierkov, sprostredkovanie služieb v oblasti športu, kultúry a zábavy, zábava, pobavenie, živé predstavenia.
(540)

(591) zlatá, čierna, biela
(732) Osvald Roland, Mgr., Keltská 5, 851 10 Bratislava,
SK; Osvaldová Paulína, Keltská 5, 851 10 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

213525
10.4.2006
29.3.2014
29.3.2024
1006-2004
29.3.2004
5.1.2006
7.7.2006
30, 31, 32, 35, 39
30 - Čokoládové nápoje.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina.
32 - Nealkoholické nápoje; minerálne a sýtené vody a iné, ovocné nápoje a ovocné nealkoholické
šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
35 - Reklama, sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi.
39 - Cestá nákladná doprava.

(540) www.pribinacek.sk
(732) Bongrain, S. A. (a French Société Anonyme), 42
rue Rieussec, 78220 VIROFLAY, FR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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213537
10.4.2006
17.10.2014
17.10.2024
3038-2004
17.10.2004
5.1.2006
7.7.2006
9, 12, 16, 17, 19, 22, 35, 37
9 - Ochranné zástery a plachty patriace do tejto
triedy; ochranné plachty a závesy pri zváraní;
ochranné plachty a závesy proti úrazom, radiácii
a ohňu; ochranné matrace pre lyžiarske strediská;
poťahy a plachty na plávacie kolesá, pásy, vesty;
požiarne plachty; lešenárske siete a plachty.
12 - Odkladacie siete na batožinu na dopravné
prostriedky; plátenné strechy na automobily; poťahy na automobilové duše slúžiace na pohyb po
vode.
16 - Plastové fólie na balenie; plastové fólie, naťahovacie na paletizáciu; vrecia, vaky, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov; plastové
obaly; vrecia, vaky na balenie.
17 - Termozávesy na dvere priemyselných objektov; tkané a netkané fólie na fóliovníky a pareniská; izolačné materiály; fóliové hydroizolácie;
materiály a hmoty zabraňujúce vyžarovaniu tepla, sálaniu tepla, tepelnej radiácii; kalorimetrické
prostriedky na udržiavanie tepla; zvukovoizolačné materiály; materiály a hmoty zabraňujúce vyžarovaniu tepla, sálaniu tepla, tepelnej radiácii;
izolačné prvky do drevených kvetináčov; izolačné povlaky; izolačné tkaniny; izolačná plsť; sklené vlákna na izoláciu, sklená vlna ako izolačný
materiál, tkaniny zo sklených vlákien na izoláciu;
izolačné látky proti vlhkosti; látky na izolovanie
budov od vlhkosti; minerálna vlna ako izolačný
materiál; izolačný papier; kovové fólie na izoláciu; kôra ako zvuková izolácia; tesnenia; tesniace
materiály; tesniace alebo vypchávkové materiály
z gumy alebo plastov; tesniace obloženia; azbestová plsť; azbestové látky, tkaniny; azbestové
plachty; azbestové bezpečnostné clony; azbestové zásteny pre požiarnikov; gumové vlákna s výnimkou vlákien pre textilný priemysel; gumené
laná; gumové krúžky; gumové baliace vrecká;
plastické hmoty, polotovary; umelé vlákna, nie na
použitie v textilnom priemysle; vypchávkové materiály z gumy a plastov; podkladové materiály
z gumy a plastov; umelé, syntetické živice ako
polotovary; akrylové živice ako polotovary; plastové fólie s výnimkou baliacich fólií; syntetický
kaučuk; fólie z plastických materiálov na poľnohospodárske účely; elastické nite, pružné nite
s výnimkou nití na textilné použitie; hadice s výnimkou kovových; plátenné hadice; požiarne hadice; polievacie hadice; hadice z textilných materiálov; hadice s tkaných aj netkaných materiálov;
adhézne pásky s výnimkou pások na kancelárske
a lekárske použitie a použitie v domácnosti; lepiace pásky s výnimkou pások pre domácnosť,
na lekárske a kancelárske účely; nálepky, samolepky s výnimkou nálepiek na lekárske, kancelárske účely a použitie v domácnosti; voľné protispadové bariéry.
19 - Nekovové stavebné, vystužovacie a konštrukčné materiály pre stavebníctvo; deliace ste-
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ny do hál; závesy pre stavebníctvo; plstený materiál na budovy; geotextílie; prístrešky na terasy
pre reštaurácie; nekovové bazény ako stavby;
vonkajšie plášte budov z plachiet; stavebné priečky s plachiet; zásteny; nekovové strechy z plachiet; vonkajšie rolety s výnimkou kovových
a textilných; nekovové žalúzie; nekovové potrubia pre vzduchotechniku a klimatizáciu z plachtoviny; nekovové vodovodné potrubia z plachtoviny; nekovové kabíny na striekanie farieb s plachtami; nekovové prenosné kabíny na prezliekanie;
netkané textílie na vodné stavby, jazierka, rybníky; netkané textílie na clony do skleníkov, záhradníctiev, lesných škôlok, na ploty; PVC ploty
na živočíšnu výrobu; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany
na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
22 - Plachty všetkých druhov patriace do tejto
triedy; autoplachty na všetky druhy automobilov
a nadstavieb aj s reklamnou potlačou; krycie
plachty a siete na kontajnery; plachty a siete na
prepravu tovaru; plachty na prepravu asfaltu;
plachty na vozíky, lode, motorky, skútre a iné
dopravné prostriedky; plachty na kamióny, nákladné vozidlá; plachty na automobilové obývacie prívesy, karavany; plachty na vagóny; viacúčelové krycie plachty na tovar a zariadenia; tieniace plachty do telocviční, športových hál a zimných štadiónov; krycie nepremokavé prístrešky
pre rybárov; plachty na haly, zásobníky a sklady
- stavebníctvo; plachty do nekovových inzertných
a reklamných tabúľ; plachty na altánky; plachty
na bazény - na plášte, na zakrývanie; plachty na
trhové stánky; plachty na nekovové prenosné
stavby; stany; markízy (plátenné strechy); markízy pre predajne; markíza zo syntetických materiálov; povrazy na horizontálne žalúzie; siete,
povrazy na ne; siete proti hmyzu; rybárske siete;
siete na ležanie, visuté lôžka; sieťky; siete, pokrývky na maskovanie; povrazové rebríky; vozové
plachty; plachty na plachtenie po snehu; plachty
(lodné); dechtované vetracie plachty (baníctvo);
vrecká na prepravu a uchovávanie tovarov; textilné baliace vrecká; poštové vrecia; špagáty, motúzy na balenie; slučkové závesy, svorky, popruhy s výnimkou kovových na manipuláciu s nákladmi; povrazy, laná, struny; nekovové pásky,
pútka; laná na vlečenie vozidiel; lodné zvinovacie laná; laná, káble s výnimkou kovových; konopné povrazy; motúzy; papierové motúzy; pásky s výnimkou kovových na zväzovanie; pásky
na uväzovanie viniča; viazače snopov s výnimkou kovových; pevne pletené povrazy na zhotovovanie bičov; juta; celtovina; tesniace alebo vypchávkové materiály s výnimkou gumových a plastových; vypchávky; obaly, puzdrá patriace do tejto triedy.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; maloobchodné služby s plachtami všetkých druhov; kovmi, drobným železiarskym tovarom, klincami, príchytkami, kovovými rozpernými kolíkmi, čapmi,
závlačkami, nitmi, kolíkmi, krúžkami, lamelami,
čapmi, skrutkami, maticami, podložkami; plastickými hmotami a výrobkami z nich, usňami, koženkami a výrobkami z nich, kožou, koženou galantériou, hrami, hračkami, telocvičnými a športovými potrebami; reklama; vyvesovanie reklamných transparentov a plachiet; potlač reklamných

tabúľ; potlač dopravných prostriedkov; prenájom
reklamných plôch; sprostredkovanie uvedených
služieb.
37 - Izolovanie fóliovými hydroizoláciami, vystielanie jazierok, rybníkov, nádrží tkanými i netkanými plachtami ako stavebná činnosť; inštalácia reklamných transparentov a plachiet; nitovanie; izolovanie stavieb; utesňovanie stavieb a budov, izolovanie proti vlhkosti; maľovanie a opravy reklamných plachiet; montáž, inštalovanie,
servis, opravy, údržba tovarov uvedených v triedach 9, 12, 16, 17, 19, 22 tohto zoznamu; sprostredkovanie uvedených služieb.
(540)

(732) FINSO Obchod, s. r. o., Vysokoškolákov 4, 010 08
Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina - Strážov, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

213701
19.4.2006
28.10.2013
28.10.2023
3171-2003
28.10.2003
1.12.2004
7.7.2006
7, 9, 35, 37, 40
7 - Obuvnícke kopytá ako časti strojov; elektrické leštičky na obuv; stroje, prístroje a zariadenia
na výrobu obuvi.
9 - Ochranné prilby; ochranné prilby na šport;
prilby na počúvanie.
35 - Maloobchodné služby s uvedenými tovarmi;
sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi.
37 - Oprava obuvi; oprava šatstva a odevov.
40 - Farbenie obuvi; garbiarstvo; apretovanie textílií a odevov; úprava a spracovanie textilu a textílií; úprava a oprava odevov; dámske a pánske
krajčírstvo, šitie; lemovanie a obšívanie látok; údržba látok; prešívanie; prešívanie oblečenia; služby
strihania látok; strihová služba; tlač, tlačenie; tlačenie vzorov; vodovzdorná úprava a impregnácia
látok; vyšívanie.

(540) TONFLY
(732) TONFLY, s. r. o., Cintorínska 29/18, 958 03 Partizánske, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

214446
14.7.2006
23.12.2013
23.12.2023
3753-2003
23.12.2003
193171
25.6.2003
CZ
6.4.2006
7.9.2006
6, 20
6 - Kovové uzávery, vrchnáky a viečka patriace
do tejto triedy.
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20 - Plastové uzávery, vrchnáky a viečka na fľaše
a poháre, uzávery, vrchnáky a viečka na priemyselné tekutiny, potraviny s výnimkou kovových.
(540) Omnia
(732) TECNOCAP s. r. o., Střížovice 67, 378 53 Strmilov, CZ;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

214980
10.8.2006
17.6.2024
17.6.2024
200-2006
17.6.2004
4.5.2006
5.10.2006
1, 7, 16
1 - Filtračné materiály.
7 - Filtre pre motorové vozidlá, motorové stroje a
zariadenia.
16 - Filtračný papier.

(540)

(732) WIX-FILTRON Sp. z o.o., ul. Wroclawska 145,
63-800 Gostyń, PL;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

215114
11.9.2006
8.4.2014
8.4.2024
1161-2004
8.4.2004
1.6.2006
3.11.2006
3, 25, 35
3 - Prípravky na osobnú hygienu ako sú gély po
holení, vody po holení, prípravky proti poteniu,
umelé nechty, adstringentné prípravky na kozmetické účely, kúpeľové oleje, perličkové kúpele,
kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné účely,
laky, lesky na pokožku, telové spreje, telové oleje, bublinové kúpele, telové kozmetické vody, telové krémy, kolínske vody, krémy na pokožku,
očné krémy, krémy na tvár, krémy na ruky, krémy na nohy, dezodoranty na osobnú potrebu, esenciálne oleje, prípravky proti odlupovaniu kože,
prípravky proti lupinám, prípravky na odstraňovanie mŕtvych buniek z pokožky, ceruzky na očný mejkap, očné tiene, očné gély, zvýrazňovače
tváre, očné a pleťové masky, zvlhčovače tváre,
očné a pleťové masky, zvlhčovače tváre, nemedicinálne prípravky proti poteniu, tónovače na
tvár, základy mejkapu, voňavé telové zvlhčovače, vlasové kondicionéry, farby na vlasy, laky na
vlasy, lesky na vlasy, kozmetické prípravky zvýrazňujúce rysy tváre, vlasové zvýrazňovače, vlasové maskary, vlasové pomády, kozmetické prípravky určené na starostlivosť o pleť, prelivy na
vlasy, depilačné prípravky, vlasové šampóny,
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spreje na vlasy, prípravky na narovnávanie vlasov, gély na úpravu vlasov, peny na úpravu vlasov, kozmetické kvapaliny na tvár, telo, nohy
a ruky, kozmetické krémy, balzamy na pery, lesk
na pery, očné linky, linky na pery, kozmetické
ceruzky, rúže, telové mejkapy, mejkap na tvár,
prípravky na odstraňovanie mejkapov, maskary,
masážne krémy, masážne vodičky, masážne oleje, laky na nechty, prípravky na odstraňovanie
lakov na nechty, ošetrovacie prípravky na nechty,
vzorky na nechty, tyčinky na znamienka, prípravky na čistenie tváre nie na lekárske účely,
spreje na ošetrenie nôh nie na lekárske účely,
masážne lekárske masti na zvýšenie kondície používané nie na lekárske účely, krémy na pokožku
na zvýšenie kondície používané nie na lekárske
účely, olejové pijavé fólie na pokožku, voňavky,
voňavkárske výrobky, púdre na tvár, pokožku
a nohy, pemza na osobné použitie, čistiace soli
na pokožku, peny na holenie, sprchovacie gély
a krémy, kozmetické opaľovacie prípravky, mydlá, gély na holenie, mydlá na holenie, mydlá proti
poteniu nôh, mydlá na ruky, dezinfekčné mydlá,
prípravky na spomaľovanie opaľovania tela a tváre, opaľovacie vody na tvár a telo, vodičky na
stmavnutie pokožky, vodičky na telo a tvár používané pred opaľovaním a po opaľovaní, mastencový púder, pleťové vody na kozmetické účely,
čistiace prípravky, prípravky na líčenie, líčidlá,
obočenky, toaletné vody.
25 - Oblečenie, najmä kúpacie plášte, plážové
oblečenie, plážové odevy zapínané ku krku, opasky, blejzre, blúzky, obleky, kamizoly, klobúky,
kabáty, šaty, obuv, podväzky, podväzkové pásy,
rukavice, róby, plášte, vesty, kabátiky, saká, bundy, čiapky, čelenky, pančuchy, pletiarsky tovar,
texasky, oblečenie na behanie, vysoké čižmy, pletené tričká, pletené svetre, pulóvre, pleteniny,
šnurovačky, trikoty, dámska nočná bielizeň, oblečenie na voľný čas, rukavice, negližé, večerné
šaty, róby, nočné košele, pyžamá, dámske nohavičky, kombiné, konfekcia (odevy), tenisky, nohavičky, pančuchové nohavice, nohavice, sarongy, šatky, šály, košele, krátke nohavice, sukne,
nohavice, oblečenie na spanie, spodničky, ponožky, kostýmy, kombinézy, tepláky, tričká s dlhými rukávmi, tepláky, rovné vestičky, svetre,
plavky, tričká, dámske vestičky, kravaty, šponovky, spodky, tielka, spodná bielizeň, vesty, zvrchníky, župany.
35 - Maloobchodné služby týkajúce sa výrobkov
na osobnú hygienu, kozmetických a voňavkárskych výrobkov, klenotov, hodiniek, batohov, tašiek, kabeliek, peňaženiek a oblečenia, poštové
objednávkové služby pomocou katalógov a online maloobchodné služby týkajúce sa výrobkov
na osobnú hygienu, kozmetických a voňavkárskych výrobkov, klenotov, hodiniek, batohov, tašiek, kabeliek, peňaženiek a oblečenia.
(540) ABERCROMBIE & FITCH
(732) Abercrombie & Fitch Europe SA, Via Moree,
6850 Mendrisio, CH;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

308

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

215700
10.11.2006
10.8.2014
10.8.2024
2480-2004
10.8.2004
2.6.2005
4.1.2007
18, 26, 35
18 - Peňaženky, kabelkové rámy, kabelky, kľúčenky z kože (kožená galantéria), koža, zvieracie
kože, imitácia kože, kožené alebo kožou potiahnuté škatule, kožené lepenky, kožené nite, šnúrky, kožené povrázky, aktovky, školské tašky, batohy, chlebníky, kufre, kufríky, lodné kufre, torby, dáždniky, slnečníky, diplomatické kufríky,
jelenica s výnimkou jelenice na čistenie, obaly na
hudobné nástroje, kožené obloženia nábytku,
kostry jazdeckého sedla, kožušinové pokrývky,
kožušiny, kožené ozdoby na nábytok, náhubky,
obojky pre zvieratá, postroje pre zvieratá, opraty,
pokrývky pre zvieratá, kožené náramenné pásy,
poľovnícke tašky, puzdrá na navštívenky, kožené
remene, remienky, usne ako surovina alebo polotovar, vaky pre turistov, vrecká z kože na balenie, vychádzkové palice.
26 - Galantérny tovar s výnimkou priadzí, značky
na bielizeň, bordúry, lemy, obruby pre odevy,
brošne ako doplnky, čipky, elastické šnúrky, gombíky, háčiky ako galantérny tovar, krúžky na topánky, lemovky, odznaky na odevy nie z drahých
kovov, očká na odevy, opaskové pracky, ozdobné brošne, ihlice, ozdoby do vlasov, ozdoby na
klobúky s výnimkou ozdôb z drahých kovov,
ozdoby na šaty, patentné gombíky, uzávery na
oblečenie, písmená ako značky na bielizeň, pracky na obuv, sponky do vlasov, strapce, stužky,
šnúrky do topánok, zipsy, uzávery na traky.
35 - Maloobchodné služby v oblasti koženej galantérie, obuvi, darčekových predmetov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom v oblasti
koženej galantérie, obuvi, darčekových predmetov.

(540) BAGGER
(732) BAGGER s.r.o., Zelená 6, 940 64 Nové Zámky,
SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

219142
17.9.2007
3.6.2014
3.6.2024
2357-2006
3.6.2004
7.6.2007
2.11.2007
5
5 - Farmaceutické prípravky.

(540) DALEN
(732) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, DE;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

220632
13.2.2008
11.3.2014
11.3.2024
771-2004
11.3.2004
4.3.2005
7.4.2008
16, 19, 35, 36
16 - Firemné listiny, papiernický tovar, papierové
propagačné materiály, informačné brožúry, fotografie, katalógy, kalendáre, mapy, knihy, noviny,
časopisy, tlačivá a kancelárske potreby uvedené
v tejto triede, kancelárska technika uvedená v tejto
triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej
techniky uvedené v tejto triede.
19 - Stavebné drevo, nekovové dosky, nekovové
latky, drevené dlážky, nekovové dyhy, opracované stolárske drevo, pílené drevo, dyhové drevo,
drevené obloženie, okenné rámy s výnimkou kovových, nekovové okenice, okenné sklo s výnimkou okenného skla pre okná automobilov, okná
s výnimkou kovových, nekovové palisády, nekovové parkety, nekovové ploty, nekovové poklopy, nekovové preklady, nekovové priečky, nekovové rámové konštrukcie, nekovové rímsy, nekovové schodiská, nekovové schodnice, nekovové trámy, tvárne drevo, nekovové verandy, zárubne s výnimkou kovových, nekovové dvere,
nekovové dverové prahy, nekovové dverové rámy, nekovové žľaby.
35 - Maloobchodné služby v oblasti strojárenského, stavebného a drevospracujúceho priemyslu, hutníckych materiálov, strojárskych výrobkov, strojov, strojných zariadení, drevárskych výrobkov, nábytku, bytových doplnkov, stavebných
materiálov, elektrotechniky, spotrebnej elektroniky, skla, porcelánu, keramiky, železiarskych výrobkov, remeselníckych potrieb, armatúr a výrobkov z plastov, elektroinštalačného materiálu,
výpočtovej a kancelárskej techniky, zdravotníckych materiálov, kožiarskeho tovaru, papiera a papiernických výrobkov, kancelárskych potrieb, kníh,
polygrafických výrobkov, odevov, textilu, potravín, kozmetických výrobkov, čistiacich prostriedkov, farieb, lakov, hračiek, alkoholických a nealkoholických nápojov, tabakových výrobkov, potrieb pre fajčiarov, ovocia, zeleniny, poľnohospodárskych produktov, kvetov, ropy a ropných produktov, palív, olejov, obuvi, pohonných hmôt,
kamenárskych výrobkov, obrábacích strojov, stavebných strojov, poľnohospodárskych strojov a náradia, dopravných prostriedkov, automobilov, s príslušenstvom automobilov včítane súčiastok, s autosplyňovačmi, s mazacími olejmi, s aglomerovanými výrobkami, s oknami, so zdrojmi svetla, sviečkami s knôtmi, s drobným železiarskym tovarom,
s kovovými potrubiami a rúrami, s bezpečnostnými schránkami, s kovovými rudami, s motormi
a hnacími strojmi, so súkolesiami a prevodmi a ich
časťami, s poľnohospodárskou technikou a náradím, s liahňami, s ručnými nástrojmi a ručným
náradím, s prístrojmi na nahrávanie, so softvérovými hrami, so zariadeniami na osvetľovanie, vykurovanie, s gumou a výrobkami z gumy, s tapetami, so sklom a s výrobkami zo skla a porcelánu, s textíliami a textilnými výrobkami, s potra-

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky)
vinami rastlinného aj živočíšneho pôvodu, so zeleninou a inými záhradnými produktmi, určenými na spotrebu alebo konzervovanie, s plodinami
neupravenými nijakým spôsobom na priamu spotrebu, so živými zvieratami a s potravou pre ne,
s prípravkami na čistenie, s toaletnými prípravkami, s elektrickými prístrojmi a zariadeniami pre
domácnosť, so zariadeniami na varenie, chladenie
a sušenie, so zabezpečovacími zariadeniami proti
odcudzeniu; činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných 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, prieskum verejnej mienky, sekretárske služby, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, marketingové
štúdie.
(540)

(732) Mikuláš Karch MINIMAX, Zeleninárska 24,
071 01 Michalovce, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
9 (511)
(511)

226330
19.10.2009
30.4.2014
30.4.2024
46-2009
30.4.2004
78/321 207, 78/321 211, 78/321 213, 78/321 215
30.10.2003, 30.10.2003, 30.10.2003, 30.10.2003
US, US, US, US
6.7.2009
7.12.2009
16, 25, 28
16 - Detské knihy, detské pracovné zošity, detské
výtvarné potreby, vyučovacie materiály.
25 - Oblečenie pre dojčatá a deti.
28 - Telocvičné potreby na pohybové aktivity
patriace do tejto triedy a hracie kútiky pre dojčatá
a deti, hračky pre dojčatá a deti s výnimkou medvedíkov (plyšových), pojazdné hračky.

(540) BOPPY
(732) The Boppy Company, LLC, 560 Golden Ridge
Road, Suite 150, 80401 Golden, Colorado, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
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Prevody a prechody práv
(111) 102209
(210) 470
(732) Herbadent, s.r.o., K Verneráku 1193/4, 148 00
Praha, CZ;
(770) AURA MEDICAL, s. r. o., K Verneráku 4, 148 00
Praha, CZ;
(580) 5.5.2014

(111) 163622
(210) 49873
(732) RB Pharmaceuticals Limited, 103-105 Bath Road,
Slough, SL1 3UH, GB;
(770) Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB;
(580) 15.4.2014

(111) 113474
(210) 14736
(732) PMP PAL International s.r.o., Mladoboleslavská 347/15, 197 00 Praha, CZ;
(770) PAL International, a.s., Mladoboleslavská 15,
197 05 Praha - Kbely, CZ;
(580) 25.4.2014

(111) 165591
(210) 53102
(732) BRACCO IMAGING S.p.A., Via E. Folli 50,
20134 Milano, IT;
(770) BRACCO SPA, Via Folli 50, 20134 Miláno, IT;
(580) 9.5.2014

(111) 113485
(210) 2989
(732) PMP PAL International s.r.o., Mladoboleslavská 347/15, 197 00 Praha, CZ;
(770) PAL International, a.s., Mladoboleslavská 15,
197 05 Praha - Kbely, CZ;
(580) 25.4.2014

(111) 154632
(210) 24304
(732) Koninklijke Douwe Egberts B.V., Vleutensevaart 35,
3532 AD Utrecht, NL;
(770) Sara Lee Household Care Nederland B.V., Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, NL;
(580) 10.4.2014
(111) 154632
(210) 24304
(732) Menelaus, B.V., Archimedesbaan 18 D, 3439 ME
Nieuwegein, NL;
(770) Koninklijke Douwe Egberts B.V., Vleutensevaart 35,
3532 AD Utrecht, NL;
(580) 10.4.2014
(111) 157481
(210) 39948
(732) Herbadent, s.r.o., K Verneráku 1193/4, 148 00 Praha, CZ;
(770) AURA MEDICAL, s. r. o., K Verneráku 4, 148 00
Praha, CZ;
(580) 5.5.2014

(111) 161645
(210) 47106
(732) PMP PAL International s.r.o., Mladoboleslavská 347/15, 197 00 Praha, CZ;
(770) PAL International, a.s., Mladoboleslavská 15,
197 05 Praha - Kbely, CZ;
(580) 25.4.2014

(111) 177004
(210) 509-94
(732) Iridium Satellite LLC, 44330 Woodridge Parkway, Leesburg, VA 20176, US;
(770) IRIDIUM IP LLC, 1575 Eye Street, N. W.,
Washington, D. C. 20005, US;
(580) 10.4.2014

(111) 177338
(210) 1681-94
(732) BOIRON, 20 Route de la Libération, 69110 Sainte Foy Les Lyon, FR;
(770) LABORATOIRES DOLISOS, 45 Place Abel
Gance, 92100 Boulogne Billancourt, FR;
(580) 30.4.2014

(111) 177339
(210) 1682-94
(732) BOIRON, 20 Route de la Libération, 69110 Sainte Foy Les Lyon, FR;
(770) LABORATOIRES DOLISOS, 45 Place Abel
Gance, 92100 Boulogne Billancourt, FR;
(580) 30.4.2014
(111) 177340
(210) 1683-94
(732) BOIRON, 20 Route de la Libération, 69110 Sainte Foy Les Lyon, FR;
(770) LABORATOIRES DOLISOS, 45 Place Abel
Gance, 92100 Boulogne Billancourt, FR;
(580) 30.4.2014

(111) 177341
(210) 1684-94
(732) BOIRON, 20 Route de la Libération, 69110 Sainte Foy Les Lyon, FR;
(770) LABORATOIRES DOLISOS, 45 Place Abel
Gance, 92100 Boulogne Billancourt, FR;
(580) 30.4.2014
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(111) 177342
(210) 1685-94
(732) BOIRON, 20 Route de la Libération, 69110 Sainte Foy Les Lyon, FR;
(770) LABORATOIRES DOLISOS, 45 Place Abel
Gance, 92100 Boulogne Billancourt, FR;
(580) 30.4.2014

(111) 178361
(210) 762-97
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s. r. o., M. R. Štefánika 1396/52, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 5.5.2014
(111) 179596
(210) 1718-97
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s. r. o., M. R. Štefánika 1396/52, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 5.5.2014

(111) 180280
(210) 1254-97
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s. r. o., M. R. Štefánika 1396/52, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 5.5.2014

(111) 180280A
(210) 5001-2000
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s. r. o., M. R. Štefánika 1396/52, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 5.5.2014
(111) 180929
(210) 1263-95
(732) Fatra, a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17 Pardubice,
Semtín, CZ;
(770) ALIACHEM a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17
Pardubice, Semtín, CZ;
(580) 24.4.2014
(111) 180967
(210) 221-95
(732) BOIRON, 20 Route de la Libération, 69110 Sainte Foy Les Lyon, FR;
(770) LABORATOIRES DOLISOS, 45 Place Abel
Gance, 92100 Boulogne Billancourt, FR;
(580) 30.4.2014
(111) 181871
(210) 2086-95
(732) RB Pharmaceuticals Limited, 103-105 Bath Road,
Slough, SL1 3UH, GB;
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(770) Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB;
(580) 15.4.2014

(111) 184310
(210) 3661-95
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s. r. o., M. R. Štefánika 1396/52, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 5.5.2014
(111) 186171
(210) 11-97
(732) PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG Place,
Pittsburgh, Pennsylvania 15272, US;
(770) Imperial Chemical Industries Limited, 26th Floor,
Portland House, Bressenden Place, SW1E 5BG
London, GB;
(580) 14.4.2014

(111) 186470
(210) 763-97
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s. r. o., M. R. Štefánika 1396/52, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 5.5.2014
(111) 187806
(210) 449-97
(732) Herbadent, s.r.o., K Verneráku 1193/4, 148 00 Praha, CZ;
(770) AURA MEDICAL, s. r. o., K Verneráku 4, 148 00
Praha, CZ;
(580) 5.5.2014

(111) 189026
(210) 3172-97
(732) RB Pharmaceuticals Limited, 103-105 Bath Road,
Slough, SL1 3UH, GB;
(770) Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB;
(580) 15.4.2014

(111)
(210)
(732)
(770)

189589
775-98
Promat GmbH, Scheifenkamp 16, Ratingen, DE;
Promat UK Limited, Sterling Centre, Eastern
Road, Bracknell RG 12 2TD, GB;
(580) 10.4.2014

(111) 190590
(210) 1667-99
(732) Molecule of life spol. s r. o., Lichnerova 38, 903 01
Senec, SK;
(770) NIKA, spol. s r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, SK;
(580) 14.4.2014
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(111) 190964
(210) 2661-98
(732) OLD HEROLD, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05
Trenčín, SK;
(770) LIEHOVAR LEOPOLDOV, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, SK;
(580) 6.5.2014

(111) 190965
(210) 2662-98
(732) OLD HEROLD, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05
Trenčín, SK;
(770) LIEHOVAR LEOPOLDOV, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, SK;
(580) 6.5.2014
(111) 190966
(210) 2663-98
(732) OLD HEROLD, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05
Trenčín, SK;
(770) LIEHOVAR LEOPOLDOV, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, SK;
(580) 6.5.2014

(111) 190967
(210) 2664-98
(732) OLD HEROLD, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05
Trenčín, SK;
(770) LIEHOVAR LEOPOLDOV, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, SK;
(580) 6.5.2014

(111) 194791
(210) 2939-99
(732) Pimarks Limited, 12 Castle Street, JE2 3RT St
Helier, GB;
(770) PATCHI S.A.L., Kalaa Str., Caracas, Bejrút, LB;
(580) 10.4.2014
(111) 195829
(210) 376-2001
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 11.4.2014

(111) 196359
(210) 1152-2000
(732) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(770) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 5.5.2014
(111) 198414
(210) 2288-2001
(732) Lévai Zoltán, Cesta na vŕšku 725/12, 946 32 Marcelová, SK;

(770) MSZ s.r.o., Lipový rad 1510, 946 32 Marcelová - Krátke Kesy, SK;
(580) 7.4.2014
(111) 199479
(210) 360-2001
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 11.4.2014
(111) 199483
(210) 367-2001
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 11.4.2014

(111) 199486
(210) 372-2001
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 11.4.2014
(111) 200127
(210) 371-2001
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 11.4.2014

(111) 200128
(210) 373-2001
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, L1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 11.4.2014
(111) 200129
(210) 374-2001
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 11.4.2014
(111) 200130
(210) 375-2001
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 11.4.2014
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(111) 202008
(210) 3698-2001
(732) Chemtura Corporation, 199 Benson Road, Middlebury, CT 06749, US;
(770) Great Lakes Chemical Corporation, 199 Benson
Road, Middlebury, CT 06749, US;
(580) 10.4.2014

(111) 202008
(210) 3698-2001
(732) Addivant Switzerland GmbH, Angensteinerstrasse 6, 4153 Reinach BL, CH;
(770) Chemtura Corporation, 199 Benson Road, Middlebury, CT 06749, US;
(580) 10.4.2014
(111) 202029
(210) 3854-2001
(732) IVMO - real, s. r. o., Pod násypom 7/E/4612, 841 03
Bratislava, SK;
(770) IVMO, s.r.o., Pod násypom 7/E/4612, 841 03
Bratislava, SK;
(580) 24.4.2014

(111) 202030
(210) 3855-2001
(732) IVMO - real, s. r. o., Pod násypom 7/E/4612, 841 03
Bratislava, SK;
(770) IVMO, s.r.o., Pod násypom 7/E/4612, 841 03
Bratislava, SK;
(580) 24.4.2014
(111) 203354
(210) 368-2001
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 11.4.2014
(111) 208086
(210) 2934-2003
(732) Bratislava City Office s.r.o., Suché Mýto 1, 811 03
Bratislava, SK;
(770) EUROPEUM Business Center, s. r. o., Suché
Mýto 1, 811 03 Bratislava, SK;
(580) 10.4.2014

(111) 208354
(210) 2475-2003
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s. r. o., M. R. Štefánika 1396/52, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 5.5.2014
(111) 208679
(210) 2875-2003
(732) MONTPETROL SLOVAKIA, s.r.o., Piesky 1607,
908 45 Gbely, SK;
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(770) Montpetrol, spol. s r. o., Petroveská 187, 908 45
Gbely, SK;
(580) 6.5.2014

(111) 208920
(210) 3291-2003
(732) Herbadent, s.r.o., K Verneráku 1193/4, 148 00
Praha, CZ;
(770) AURA MEDICAL, s. r. o., K Verneráku 4, 148 00
Praha, CZ;
(580) 5.5.2014
(111) 208923
(210) 3294-2003
(732) Herbadent, s.r.o., K Verneráku 1193/4, 148 00
Praha, CZ;
(770) AURA MEDICAL, s. r. o., K Verneráku 4, 148 00
Praha, CZ;
(580) 5.5.2014

(111) 209674
(210) 2570-2003
(732) GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28
Praha, Michle, CZ;
(770) GE Money Multiservis, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a,
140 28 Praha, CZ;
(580) 8.4.2014
(111) 209675
(210) 2571-2003
(732) GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140
28 Praha, Michle, CZ;
(770) GE Money Multiservis, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a,
140 28 Praha, CZ;
(580) 8.4.2014

(111) 209894
(210) 142-2004
(732) DR - DISTRIPRESS s.r.o., Limbová 18, 831 01
Bratislava, SK;
(770) Ing. Daniela Drábová - DR - DISTRIPRESS, Limbová 18, 831 01 Bratislava, SK;
(580) 25.4.2014
(111) 210197
(210) 1276-2004
(732) Molecule of life spol. s r. o., Lichnerova 38, 903 01
Senec, SK;
(770) NIKA, spol. s r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, SK;
(580) 14.4.2014
(111) 210371
(210) 1385-2004
(732) LAGARTO s.r.o., Titogradská 1400/5, 040 23
Košice, SK;
(770) Ing. Zvonimír Záviš - ZZ DESIGN STUDIO, Titogradská 5, 040 11 Košice, SK;
(580) 6.5.2014
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(111) 212055
(210) 2879-2004
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s. r. o., M. R. Štefánika 1396/52, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 5.5.2014

(111) 212535
(210) 2880-2004
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s. r. o., M. R. Štefánika 1396/52, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 5.5.2014
(111) 213688
(210) 2878-2004
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s. r. o., M. R. Štefánika 1396/52, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 5.5.2014

(111) 214086
(210) 5088-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s. r. o., M. R. Štefánika 1396/52, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 5.5.2014

(111) 214087
(210) 5090-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s. r. o., M. R. Štefánika 1396/52, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 5.5.2014
(111) 214426
(210) 5089-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s. r. o., M. R. Štefánika 1396/52, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 5.5.2014
(111) 215974
(210) 102-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s. r. o., M. R. Štefánika 1396/52, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 5.5.2014
(111) 216633
(210) 5948-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;

(770) SENOBLE Central Europe, s. r. o., M. R. Štefánika 1396/52, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 5.5.2014

(111) 216635
(210) 5091-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s. r. o., M. R. Štefánika 1396/52, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 5.5.2014
(111) 217601
(210) 1446-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s. r. o., M. R. Štefánika 1396/52, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 5.5.2014

(111) 218178
(210) 1689-2006
(732) GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28
Praha, Michle, CZ;
(770) GE Money Multiservis, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a,
140 28 Praha, CZ;
(580) 8.4.2014
(111) 218767
(210) 103-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s. r. o., M. R. Štefánika 1396/52, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 5.5.2014

(111) 220084
(210) 5262-2007
(732) JUMP soft a.s., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, SK;
(770) DandiWay, s. r. o., Pyrenejská 7, 831 01 Bratislava, SK;
(580) 5.5.2014
(111) 220644
(210) 6368-2006
(732) Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03
Pardubice, CZ;
(770) VULM SK s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava, SK;
(580) 16.4.2014
(111) 222648
(210) 312-2008
(732) GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28
Praha, Michle, CZ;
(770) GE Money Multiservis, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a,
140 28 Praha, CZ;
(580) 8.4.2014
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(111) 222649
(210) 313-2008
(732) GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28
Praha, Michle, CZ;
(770) GE Money Multiservis, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a,
140 28 Praha, CZ;
(580) 8.4.2014

(111) 222775
(210) 310-2008
(732) GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28
Praha, Michle, CZ;
(770) GE Money Multiservis, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a,
140 28 Praha, CZ;
(580) 8.4.2014
(111) 222776
(210) 311-2008
(732) GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140
28 Praha, Michle, CZ;
(770) GE Money Multiservis, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a,
140 28 Praha, CZ;
(580) 8.4.2014

(111) 222930
(210) 466-2008
(732) GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28
Praha, Michle, CZ;
(770) GE Money Multiservis, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a,
140 28 Praha, CZ;
(580) 8.4.2014

(111) 224434
(210) 5869-2008
(732) PRO TP 06 s.r.o., Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava, SK;
(770) NADLAN, a.s., Bottova 7, 811 09 Bratislava, SK;
(580) 7.5.2014
(111) 225408
(210) 5578-2008
(732) Musculus a.s., Pribinova 25, 811 06 Bratislava,
SK;
(770) CRYSTAL invest s.r.o., Šafárikovo námestie 2,
811 02 Bratislava, SK;
(580) 14.4.2014

(111) 228419
(210) 1843-2009
(732) Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03
Pardubice, CZ;
(770) VULM SK s. r. o., Černyševského 26, 851 01
Bratislava, SK;
(580) 16.4.2014
(111) 228606
(210) 561-2010
(732) Holcim Ltd, Zürcherstrasse 156, CH-8645 Jona,
CH;
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(770) Holcim IP Ltd., Zürcherstrasse 156, CH-8645
Jona, CH;
(580) 12.5.2014

(111) 228856
(210) 852-2010
(732) Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03
Pardubice, CZ;
(770) VULM SK s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava, SK;
(580) 16.4.2014
(111) 228870
(210) 5134-2010
(732) SIKO KOUPELNY a.s., Skorkovská 1310, 198 00
Praha - Kyje, CZ;
(770) Valová Jaroslava, Ing., Bočkova 255, 593 01
Bystřice nad Pernštejnem, CZ;
(580) 16.4.2014

(111) 229319
(210) 919-2010
(732) GTECH UK Interactive Limited, 70 Chancery Lane, London WC2A 1AF, GB;
(770) BOSS MEDIA Aktiebolag, Kronobergs län, Växjö kommun, Box 3243, 350 53 Växjö, SE;
(580) 10.4.2014
(111) 229385
(210) 5555-2010
(732) PRO TP 06 s.r.o., Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava, SK;
(770) Nadlan, a.s., Bottova 7, 811 07 Bratislava, SK;
(580) 7.5.2014

(111) 229716
(210) 5473-2010
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 11.4.2014

(111) 229758
(210) 5288-2010
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 11.4.2014
(111) 229920
(210) 35-2010
(732) GTECH UK Interactive Limited, 70 Chancery
Lane, London WC2A 1AF, GB;
(770) BOSS MEDIA Aktiebolag, Kronobergs län, Växjö kommun, Box 3243, 350 53 Växjö, SE;
(580) 10.4.2014

316

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 6 - 2014 - SK (prevody a prechody práv)

(111) 230049
(210) 5802-2010
(732) SIKO KOUPELNY a.s., Skorkovská 1310, 198 00
Praha - Kyje, CZ;
(770) Valová Jaroslava, Ing., Bočkova 255, 593 01
Bystřice nad Pernštejnem, CZ;
(580) 16.4.2014

(111) 230368
(210) 5865-2010
(732) LUCROS uzavřený investiční fond a.s., Skorkovská 1310, 198 00 Praha, Kyje, CZ;
(770) Valová Jaroslava, Ing., Bočkova 255, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, CZ;
(580) 16.4.2014
(111) 231220
(210) 398-2011
(732) Holcim Ltd, Zürcherstrasse 156, CH-8645 Jona,
CH;
(770) Holcim IP Ltd., Zürcherstrasse 156, CH-8645
Jona, CH;
(580) 12.5.2014

(111) 232073
(210) 5608-2010
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 11.4.2014

(111) 232074
(210) 5609-2010
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(770) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(580) 11.4.2014
(111) 232442
(210) 2030-2011
(732) Radoma Trade SK s.r.o., Štúrova 420/9, 082 22
Šarišské Michaľany, SK;
(770) RADOMA TRADE s.r.o., Priemyselná 534, 082 12
Kapušany, SK;
(580) 6.5.2014
(111) 232772
(210) 2011-2011
(732) La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(770) AD PROPERTY, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(580) 12.5.2014
(111) 232773
(210) 2012-2011
(732) La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;

(770) AD PROPERTY, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(580) 12.5.2014

(111) 232774
(210) 2013-2011
(732) La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(770) AD PROPERTY, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(580) 12.5.2014
(111) 232775
(210) 2014-2011
(732) La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(770) AD PROPERTY, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(580) 12.5.2014

(111) 232776
(210) 2015-2011
(732) La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(770) AD PROPERTY, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(580) 12.5.2014
(111) 232777
(210) 2016-2011
(732) La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(770) AD PROPERTY, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(580) 12.5.2014

(111) 233035
(210) 102-2012
(732) GAMA Myjava, s.r.o., Turá Lúka 240, 907 01
Myjava, SK;
(770) Technopoint Sanitrends, s.r.o., Púchovská 16,
831 06 Bratislava, SK;
(580) 17.4.2014
(111) 233073
(210) 5130-2012
(732) IURA EDITION spol. s r. o., Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava, SK;
(770) Hummelova s. r. o., Hummelova 14, 811 03 Bratislava, SK;
(580) 23.4.2014
(111) 233215
(210) 100-2012
(732) GAMA Myjava, s.r.o., Turá Lúka 240, 907 01
Myjava, SK;
(770) Technopoint Sanitrends, s.r.o., Púchovská 16,
831 06 Bratislava, SK;
(580) 17.4.2014
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(111) 233464
(210) 550-2012
(732) GAMA Myjava, s.r.o., Turá Lúka 240, 907 01
Myjava, SK;
(770) Technopoint Sanitrends, s.r.o., Púchovská 16,
831 06 Bratislava, SK;
(580) 17.4.2014

(111) 233745
(210) 839-2012
(732) GAMA Myjava, s.r.o., Turá Lúka 240, 907 01
Myjava, SK;
(770) Technopoint Sanitrends, s.r.o., Púchovská 16,
831 06 Bratislava, SK;
(580) 17.4.2014
(111) 233803
(210) 2018-2011
(732) La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(770) AD PROPERTY, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831
04 Bratislava, SK;
(580) 12.5.2014

(111) 234494
(210) 1325-2012
(732) GAMA Myjava, s.r.o., Turá Lúka 240, 907 01
Myjava, SK;
(770) Technopoint Sanitrends, s.r.o., Púchovská 16,
831 06 Bratislava, SK;
(580) 17.4.2014

(111) 234495
(210) 1327-2012
(732) GAMA Myjava, s.r.o., Turá Lúka 240, 907 01
Myjava, SK;
(770) Technopoint Sanitrends, s.r.o., Púchovská 16,
831 06 Bratislava, SK;
(580) 17.4.2014
(111) 234577
(210) 1329-2012
(732) GAMA Myjava, s.r.o., Turá Lúka 240, 907 01
Myjava, SK;
(770) Technopoint Sanitrends, s.r.o., Púchovská 16,
831 06 Bratislava, SK;
(580) 17.4.2014
(111) 234676
(210) 1534-2012
(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) 12.5.2014
(111) 234932
(210) 61-2013
(732) La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
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(770) AD PROPERTY, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(580) 12.5.2014

(111) 234933
(210) 62-2013
(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) 12.5.2014
(111) 234934
(210) 72-2013
(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) 12.5.2014

(111) 234935
(210) 73-2013
(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) 12.5.2014
(111) 234936
(210) 74-2013
(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) 12.5.2014

(111) 234937
(210) 75-2013
(732) Jianzhong Chen, Gergely utca 108/E 1em. 5a., 1103
Budapest 10, HU;
(770) La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(580) 22.4.2014
(111) 234938
(210) 76-2013
(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) 12.5.2014
(111) 235026
(210) 64-2013
(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) 12.5.2014
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(111) 235027
(210) 65-2013
(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) 12.5.2014

(111) 235031
(210) 77-2013
(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) 12.5.2014

(111) 235028
(210) 66-2013
(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) 12.5.2014

(111) 235055
(210) 5655-2010
(732) ONE Fashion Outlet 1 s. r. o., Ružová dolina 25,
821 09 Bratislava, SK;
(770) ONE Fashion Outlet s.r.o., Ružová dolina 25,
821 09 Bratislava, SK;
(580) 10.4.2014

(111) 235029
(210) 67-2013
(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) 12.5.2014

(111) 236021
(210) 896-2013
(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) 12.5.2014

(111) 235030
(210) 68-2013
(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) 12.5.2014

(111) 236473
(210) 1476-2013
(732) Takáč Rastislav, Ing., Cyklistická 9, 040 01 Košice, SK;
(770) MEIP s.r.o., Cyklistická 856/9, 040 01 Košice,
SK;
(580) 9.5.2014
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch
(111) 100805
(210) 2727
(732) Synthesia, a.s., Semtín 103, 530 02 Pardubice,
CZ;
(580) 29.4.2014

(111) 113474
(210) 14736
(732) PMP PAL International s.r.o., Zdibsko 613, 250 67
Klecany, CZ;
(580) 25.4.2014
(111) 113485
(210) 2989
(732) PMP PAL International s.r.o., Zdibsko 613, 250 67
Klecany, CZ;
(580) 25.4.2014

(111) 158011
(210) 40600
(732) INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg
Company, Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen,
CH;
(580) 7.4.2014
(111) 158396
(210) 42165
(732) LATECOERE Czech Republic s.r.o., Beranových 65,
199 02 Praha 9 - Letňany, CZ;
(580) 7.4.2014
(111) 158600
(210) 41293
(732) KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd., 6, Kanda Surugadai 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
(580) 10.4.2014
(111) 158824
(210) 42116
(732) INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg
Company, Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen,
CH;
(580) 7.4.2014
(111) 161645
(210) 47106
(732) PMP PAL International s.r.o., Zdibsko 613, 250 67
Klecany, CZ;
(580) 25.4.2014
(111) 163017
(210) 48361
(732) Warner Communications LLC, One Time Warner
Center, New York, New York 10019, US;
(580) 7.5.2014

(111) 165387
(210) 52792
(732) INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg
Company, Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen,
CH;
(580) 7.4.2014

(111) 166421
(210) 54557
(732) INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg
Company, Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen,
CH;
(580) 7.4.2014
(111)
(210)
(732)
(580)

169027
59321
Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku, FI;
11.4.2014

(111) 169136
(210) 58971
(732) INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg
Company, Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen,
CH;
(580) 7.4.2014
(111) 169454
(210) 58272
(732) INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg
Company, Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen,
CH;
(580) 7.4.2014
(111) 169480
(210) 59137
(732) INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg
Company, Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen,
CH;
(580) 7.4.2014

(111) 169988
(210) 59235
(732) INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg
Company, Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen,
CH;
(580) 7.4.2014
(111) 175350
(210) 69272
(732) INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg
Company, Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen,
CH;
(580) 7.4.2014
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(111) 177004
(210) 509-94
(732) Iridium Satellite LLC, 1750 Tysons Boulevard,
Suite 1400, McLean, VA 22102, US;
(580) 10.4.2014

(111) 178840
(210) 1076-93
(732) Abus Kransysteme GmbH, Sonnenweg 1, 51647
Gummersbach, DE;
(580) 10.4.2014

(111) 177317
(210) 395-94
(732) MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Rheinweg 74,
4020 Basel, CH;
(580) 9.5.2014

(111) 178842
(210) 503-94
(732) GEO G. SANDEMAN SONS & CO., LIMITED,
400 Capability Green, Luton, Bedfordshire, GB;
(580) 24.4.2014

(111) 177338
(210) 1681-94
(732) BOIRON, 2 Avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510
Messimy, FR;
(580) 30.4.2014
(111) 177339
(210) 1682-94
(732) BOIRON, 2 Avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510
Messimy, FR;
(580) 30.4.2014
(111) 177340
(210) 1683-94
(732) BOIRON, 2 Avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510
Messimy, FR;
(580) 30.4.2014
(111) 177341
(210) 1684-94
(732) BOIRON, 2 Avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510
Messimy, FR;
(580) 30.4.2014
(111) 177342
(210) 1685-94
(732) BOIRON, 2 Avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510
Messimy, FR;
(580) 30.4.2014
(111) 177549
(210) 739-93
(732) Wyeth Holdings LLC, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US;
(580) 9.5.2014
(111) 178049
(210) 823-94
(732) Pace plc, Victoria Road, Saltaire, West Yorkshire, GB;
(580) 10.4.2014
(111) 178607
(210) 1485-93
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(580) 6.5.2014

(111) 178843
(210) 504-94
(732) GEO G. SANDEMAN SONS & CO., LIMITED,
400 Capability Green, Luton, Bedfordshire, GB;
(580) 24.4.2014

(111) 179767
(210) 516-94
(732) ALPARGATAS S.A.I.C., Azara 841, 1267 Buenos Aires, AR;
(580) 16.4.2014
(111) 180629
(210) 595-94
(732) Califon Productions, Inc., 10202 West Washington Blvd., Culver City, CA 90232, US;
(580) 7.5.2014

(111) 180631
(210) 689-94
(732) MITSUBISHI KAGAKU IMAGING CORPORATION, Glendale Plaza, 655 N. Central Avenue, Suite #1550, Glendale, CA 91203, US;
(580) 16.4.2014
(111) 180929
(210) 1263-95
(732) Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, CZ;
(580) 24.4.2014

(111) 180967
(210) 221-95
(732) BOIRON, 2 Avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510
Messimy, FR;
(580) 30.4.2014
(111) 181955
(210) 2176-93
(732) Midas International Corporation, 4300 TBC Way,
Palm Beach Gardens, FL 33410, US;
(580) 25.4.2014
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(111) 181956
(210) 2177-93
(732) Midas International Corporation, 4300 TBC Way,
Palm Beach Gardens, FL 33410, US;
(580) 25.4.2014

(111) 192751
(210) 337-99
(732) Wyeth Holdings LLC, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US;
(580) 9.5.2014

(111) 182632
(210) 2721-95
(732) INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg
Company, Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen,
CH;
(580) 7.4.2014

(111) 194629
(210) 690-94
(732) MITSUBISHI KAGAKU IMAGING CORPORATION, Glendale Plaza, 655 N. Central Avenue, Suite #1550, Glendale, CA 91203, US;
(580) 16.4.2014

(111) 182908
(210) 2363-95
(732) INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg
Company, Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen,
CH;
(580) 7.4.2014

(111) 195695
(210) 2807-99
(732) INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg
Company, Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen,
CH;
(580) 7.4.2014

(111) 183475
(210) 310-96
(732) INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg
Company, Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen,
CH;
(580) 7.4.2014

(111) 195858
(210) 409-2000
(732) CORNiCO Company, s. r. o., Diaľničná cesta 16/B,
903 01 Senec, SK;
(580) 29.4.2014

(111) 184315
(210) 32-96
(732) INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg
Company, Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen,
CH;
(580) 7.4.2014
(111) 184778
(210) 1691-96
(732) Wyeth Holdings LLC, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US;
(580) 9.5.2014
(111) 188306
(210) 1063-97
(732) INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg
Company, Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen,
CH;
(580) 7.4.2014
(111) 188787
(210) 1357-97
(732) INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg
Company, Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen,
CH;
(580) 7.4.2014

(111) 191041
(210) 2312-97
(732) Wyeth Holdings LLC, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US;
(580) 9.5.2014

(111) 198047
(210) 2079-2000
(732) CORNiCO Company, s. r. o., Diaľničná cesta 16/B,
903 01 Senec, SK;
(580) 29.4.2014

(111) 198414
(210) 2288-2001
(732) MSZ s.r.o., Lipový rad 1510, 946 32 Marcelová - Krátke Kesy, SK;
(580) 7.4.2014
(111) 199046
(210) 3964-2000
(732) SHARK Online, a.s., Tuhovská 1, 830 06 Bratislava, SK;
(580) 8.4.2014

(111) 202008
(210) 3698-2001
(732) Great Lakes Chemical Corporation, 199 Benson
Road, Middlebury, CT 06749, US;
(580) 10.4.2014

(111) 203171
(210) 1006-2002
(732) CORNiCO Company, s. r. o., Diaľničná cesta 16/B,
903 01 Senec, SK;
(580) 29.4.2014
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(111) 204232
(210) 1570-2003
(732) MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, SK;
(580) 12.5.2014

(111) 208899
(210) 3251-2003
(732) CORNiCO Company, s. r. o., Diaľničná cesta 16/B,
903 01 Senec, SK;
(580) 29.4.2014

(111) 205967
(210) 3489-2003
(732) X-NET spol.s r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, SK;
(580) 15.4.2014

(111) 209056
(210) 3211-2003
(732) Wyeth Holdings LLC, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US;
(580) 9.5.2014

(111) 206333
(210) 1081-2003
(732) NOBAX s.r.o., Železničný rad 14, 968 01 Nová
Baňa, SK;
(580) 11.4.2014

(111) 209062
(210) 3423-2003
(732) GoodMills Österreich GmbH, Schmidgasse 3-7,
2320 Schwechat, AT;
(580) 11.4.2014

(111) 207310
(210) 3126-2003
(732) INTERPHARM Slovakia, a. s., Uzbecká 18/A,
821 06 Bratislava, SK;
(580) 15.4.2014

(111) 209085
(210) 3710-2003
(732) HLT Domestic IP LLC, 7930 Jones Branch Drive, Suite 1100, McLean, VA 22102, US;
(580) 11.4.2014

(111) 207650
(210) 2019-2003
(732) EF - CON Insurance Agency GmbH, Am Modenapark 10, 1030 Wien, AT;
(580) 7.5.2014

(111) 209147
(210) 3229-2003
(732) Cech Bryndziarov, SNP 7, 962 01 Zvolenská Slatina, SK;
(580) 14.4.2014

(111) 208086
(210) 2934-2003
(732) EUROPEUM Business Center s.r.o., Suché Mýto 1,
811 03 Bratislava, SK;
(580) 10.4.2014

(111) 209181
(210) 3584-2003
(732) X-NET spol.s r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, SK;
(580) 15.4.2014

(111) 208451
(210) 175-2004
(732) SHERLOCK, s.r.o., Miletičova 67, 821 09 Bratislava, SK;
(580) 22.4.2014

(111) 209419
(210) 173-2004
(732) Endemol Nederland B.V., MediArena 2, 1099
CZ Duivendrecht, NL;
(580) 29.4.2014

(111) 208670
(210) 2859-2003
(732) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava, SK;
(580) 23.4.2014

(111) 209448
(210) 651-2004
(732) TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, SK;
(580) 10.4.2014

(111) 208671
(210) 2860-2003
(732) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava, SK;
(580) 23.4.2014

(111) 209528
(210) 3569-2003
(732) McCarter a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava,
SK;
(580) 9.4.2014

(111) 208837
(210) 3087-2003
(732) SHARK Computers, a.s., Tuhovská 1, 830 06 Bratislava, SK;
(580) 11.4.2014

(111) 209624
(210) 647-2004
(732) TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, SK;
(580) 10.4.2014
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(111) 209674
(210) 2570-2003
(732) GE Money Multiservis, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a,
140 28 Praha, CZ;
(580) 8.4.2014

(111) 210833
(210) 1599-2004
(732) PHARMA GROUP, a.s., SNP 150, 908 73 Veľké
Leváre, SK;
(580) 22.4.2014

(111) 209675
(210) 2571-2003
(732) GE Money Multiservis, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a,
140 28 Praha, CZ;
(580) 8.4.2014

(111) 210956
(210) 196-2004
(732) Moravia Systems a.s., Vinohradská 1511/230,
100 00 Praha, CZ;
(580) 29.4.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

(111) 210957
(210) 197-2004
(732) Moravia Systems a.s., Vinohradská 1511/230,
100 00 Praha, CZ;
(580) 29.4.2014

209696
36-2004
SVV, a.s., Levická 743, 952 01 Vráble, SK;
6.5.2014

(111) 209883
(210) 3769-2003
(732) BENEKiT, v.o.s., Gorkého 15, 811 01 Bratislava, SK;
(580) 23.4.2014
(111) 210098
(210) 182-2004
(732) SOFTIMEX Multimédiá s.r.o., Lubeník 159,
049 18 Lubeník, SK;
(580) 9.4.2014

(111) 210958
(210) 198-2004
(732) Moravia Systems a.s., Vinohradská 1511/230,
100 00 Praha, CZ;
(580) 29.4.2014
(111) 210959
(210) 199-2004
(732) Moravia Systems a.s., Vinohradská 1511/230,
100 00 Praha, CZ;
(580) 29.4.2014

(111) 210290
(210) 275-2004
(732) Hupcej Michal, Čemernianska 52, 093 03 Vranov nad Topľou, SK;
(580) 25.4.2014

(111) 210960
(210) 200-2004
(732) Moravia Systems a.s., Vinohradská 1511/230,
100 00 Praha, CZ;
(580) 29.4.2014

(111) 210291
(210) 276-2004
(732) Hupcej Michal, Čemernianska 52, 093 03 Vranov nad Topľou, SK;
(580) 25.4.2014

(111) 210961
(210) 201-2004
(732) Moravia Systems a.s., Vinohradská 1511/230,
100 00 Praha, CZ;
(580) 29.4.2014

(111) 210413
(210) 1663-2004
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(580) 22.4.2014

(111) 210962
(210) 202-2004
(732) Moravia Systems a.s., Vinohradská 1511/230,
100 00 Praha, CZ;
(580) 29.4.2014

(111) 210831
(210) 1597-2004
(732) PHARMA GROUP, a.s., SNP 150, 908 73 Veľké
Leváre, SK;
(580) 22.4.2014

(111) 210963
(210) 203-2004
(732) Moravia Systems a.s., Vinohradská 1511/230,
100 00 Praha, CZ;
(580) 29.4.2014

(111) 210832
(210) 1598-2004
(732) PHARMA GROUP, a.s., SNP 150, 908 73 Veľké
Leváre, SK;
(580) 22.4.2014

(111) 211665
(210) 1608-2004
(732) COMFOR STORES a.s., Běly Pažoutové 742/1,
624 00 Brno-Komín, CZ;
(580) 17.4.2014
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(111) 211666
(210) 1609-2004
(732) COMFOR STORES a.s., Běly Pažoutové 742/1,
624 00 Brno-Komín, CZ;
(580) 17.4.2014

(111) 222648
(210) 312-2008
(732) GE Money Multiservis, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a,
140 28 Praha, CZ;
(580) 8.4.2014

(111) 212240
(210) 180-2004
(732) SOFTIMEX Multimédiá s.r.o., Lubeník 159,
049 18 Lubeník, SK;
(580) 9.4.2014

(111) 222649
(210) 313-2008
(732) GE Money Multiservis, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a,
140 28 Praha, CZ;
(580) 8.4.2014

(111) 213067
(210) 1950-2005
(732) Pivovar STEIGER a. s., Pivovar Steiger 24, 966 02
Vyhne, SK;
(580) 11.4.2014

(111) 222775
(210) 310-2008
(732) GE Money Multiservis, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a,
140 28 Praha, CZ;
(580) 8.4.2014

(111) 213068
(210) 1999-2005
(732) Pivovar STEIGER a. s., Pivovar Steiger 24, 966 02
Vyhne, SK;
(580) 11.4.2014

(111) 222776
(210) 311-2008
(732) GE Money Multiservis, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a,
140 28 Praha, CZ;
(580) 8.4.2014

(111) 213701
(210) 3171-2003
(732) TONFLY, s. r. o., Cintorínska 29/18, 958 03 Partizánske, SK;
(580) 11.4.2014

(111) 222825
(210) 2099-2007
(732) Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, SK;
(580) 23.4.2014

(111) 215700
(210) 2480-2004
(732) BAGGER s.r.o., Zelená 6, 940 64 Nové Zámky,
SK;
(580) 9.5.2014

(111) 222930
(210) 466-2008
(732) GE Money Multiservis, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a,
140 28 Praha, CZ;
(580) 8.4.2014

(111) 217845
(210) 5764-2006
(732) BITTER, spol. s r.o., Štúrova 89, 900 01 Modra,
SK;
(580) 9.5.2014
(111) 218178
(210) 1689-2006
(732) GE Money Multiservis, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a,
140 28 Praha, CZ;
(580) 8.4.2014
(111) 221889
(210) 2101-2007
(732) Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, SK;
(580) 23.4.2014
(111) 222351
(210) 2100-2007
(732) Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, SK;
(580) 23.4.2014

(111) 225250
(210) 1292-2008
(732) Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US;
(580) 7.4.2014
(111) 229217
(210) 938-2010
(732) Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, SK;
(580) 23.4.2014
(111) 229218
(210) 939-2010
(732) Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, SK;
(580) 23.4.2014
(111) 229219
(210) 940-2010
(732) Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, SK;
(580) 23.4.2014
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(111)
(210)
(732)
(580)

229390
5614-2010
BITTER, spol. s r.o., Štúrova 89, 900 01 Modra, SK;
9.5.2014

(111) 232788
(210) 2165-2011
(732) CORNiCO Company, s. r. o., Diaľničná cesta 16/B,
903 01 Senec, SK;
(580) 29.4.2014
(111) 233035
(210) 102-2012
(732) SHT Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 4802/24,
903 01 Senec, SK;
(580) 17.4.2014

(111) 233073
(210) 5130-2012
(732) Hummelova s. r. o., Hummelova 14, 811 03 Bratislava, SK;
(580) 23.4.2014
(111) 233174
(210) 415-2012
(732) CORNiCO Company, s. r. o., Diaľničná cesta 16/B,
903 01 Senec, SK;
(580) 29.4.2014

(111) 233215
(210) 100-2012
(732) SHT Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 4802/24,
903 01 Senec, SK;
(580) 17.4.2014
(111) 233464
(210) 550-2012
(732) SHT Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 4802/24,
903 01 Senec, SK;
(580) 17.4.2014
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(111) 233745
(210) 839-2012
(732) SHT Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 4802/24,
903 01 Senec, SK;
(580) 17.4.2014
(111) 233786
(210) 1021-2012
(732) T-BRANDTIME s.r.o., Koněvova 2660/141, 130 00
Praha - Žižkov, CZ;
(580) 29.4.2014
(111) 234494
(210) 1325-2012
(732) SHT Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 4802/24,
903 01 Senec, SK;
(580) 17.4.2014

(111) 234495
(210) 1327-2012
(732) SHT Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 4802/24,
903 01 Senec, SK;
(580) 17.4.2014
(111) 234577
(210) 1329-2012
(732) SHT Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 4802/24,
903 01 Senec, SK;
(580) 17.4.2014

(111) 235481
(210) 5869-2012
(732) Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava, SK;
(580) 15.4.2014
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Licenčné zmluvy registrované
(111) 178361
(210) 762-97
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 5.5.2014

(111) 195829
(210) 376-2001
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 11.4.2014

(111) 179596
(210) 1718-97
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 5.5.2014

(111) 199479
(210) 360-2001
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 11.4.2014

(111) 180280
(210) 1254-97
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 5.5.2014

(111) 199483
(210) 367-2001
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 11.4.2014

(111) 180280A
(210) 5001-2000
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 5.5.2014

(111) 199486
(210) 372-2001
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 11.4.2014

(111) 184310
(210) 3661-95
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 5.5.2014

(111) 200127
(210) 371-2001
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 11.4.2014

(111) 186470
(210) 763-97
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 5.5.2014

(111) 200128
(210) 373-2001
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 11.4.2014
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(111) 200129
(210) 374-2001
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 11.4.2014

(111) 213688
(210) 2878-2004
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 5.5.2014

(111) 200130
(210) 375-2001
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 11.4.2014

(111) 214086
(210) 5088-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 5.5.2014

(111) 203354
(210) 368-2001
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 11.4.2014

(111) 214087
(210) 5090-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 5.5.2014

(111) 208354
(210) 2475-2003
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 5.5.2014

(111) 214426
(210) 5089-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 5.5.2014

(111) 212055
(210) 2879-2004
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 5.5.2014

(111) 215974
(210) 102-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 5.5.2014

(111) 212535
(210) 2880-2004
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 5.5.2014

(111) 216633
(210) 5948-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 5.5.2014
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(111) 216635
(210) 5091-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 5.5.2014

(111) 229758
(210) 5288-2010
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 11.4.2014

(111) 217601
(210) 1446-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 5.5.2014

(111) 232073
(210) 5608-2010
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 11.4.2014

(111) 218767
(210) 103-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 5.5.2014

(111) 232074
(210) 5609-2010
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 11.4.2014

(111) 229716
(210) 5473-2010
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.10.2013
(580) 11.4.2014

(111) 236215
(210) 581-2013
(732) JUDr. Peter Kubík, advokát, s.r.o., Panenská 6,
811 03 Bratislava, SK;
(791) GASTRO-PEN, s.r.o., Moyzesova 2770/2A, 902 01
Pezinok, SK;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 15.1.2014
(580) 11.4.2014
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Ukončenie platnosti licenčných zmlúv
(111) 173327
(210) 1374-94
(732) Technopol International, a. s., Kutlíkova 17, 852 50
Bratislava, SK;
(791) TECHNOPOL SERVIS, a. s., Dulovo nám. 1,
821 08 Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy:
18.6.2013
(580) 29.4.2014

(111) 176930
(210) 2093-94
(732) Technopol International, a. s., Kutlíkova 17, 852 50
Bratislava, SK;
(791) TECHNOPOL SERVIS, a. s., Dulovo nám. 1,
821 08 Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy:
18.6.2013
(580) 29.4.2014

(111) 176917
(210) 2224-94
(732) Technopol International, a. s., Kutlíkova 17, 852 50
Bratislava, SK;
(791) TECHNOPOL SERVIS, a. s., Dulovo nám. 1,
821 08 Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy:
18.6.2013
(580) 29.4.2014

(111) 176931
(210) 2282-94
(732) Technopol International, a. s., Kutlíkova 17, 852 50
Bratislava, SK;
(791) TECHNOPOL SERVIS, a. s., Dulovo nám. 1,
821 08 Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy:
18.6.2013
(580) 29.4.2014

(111) 176929
(210) 2233-94
(732) Technopol International, a. s., Kutlíkova 17, 852 50
Bratislava, SK;
(791) TECHNOPOL SERVIS, a. s., Dulovo nám. 1,
821 08 Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy:
18.6.2013
(580) 29.4.2014
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Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy)
(111) 212055
(210) 2879-2004
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
Záložný veriteľ:
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, 14, boulevard de la Trémouille,
2100 Dijon, FR;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.10.2013
(580) 6.5.2014

(111) 212055
(210) 2879-2004
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
Záložný veriteľ:
BARCLAYS BANK PLC, 1 Churchill Place, London E14 5HP, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.10.2013
(580) 6.5.2014
(111) 212055
(210) 2879-2004
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
Záložný veriteľ:
BNP PARIBAS, 16, boulevard des Italiens, 75009
Paris, FR;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.10.2013
(580) 6.5.2014
(111) 212055
(210) 2879-2004
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
Záložný veriteľ:
CAISSE D´EPARGNE ET DE PREVOYANCE
DE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE, 5,
Parvis de l´Homme, 57000 Metz, FR;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.10.2013
(580) 6.5.2014
(111) 212055
(210) 2879-2004
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
Záložný veriteľ:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, 269, Faubourg Croncels, 10000 Troyes, FR;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.10.2013
(580) 6.5.2014

(111) 212055
(210) 2879-2004
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
Záložný veriteľ:
COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISENBOERENLEENBANK B.A.(RABOBANK NEDERLAND), 18 Croeselaan, 3521 CB Utrecht,
Holandsko, konajúca prostredníctvom RABOBANK INTERNATIONAL PARIS, 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris, FR;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.10.2013
(580) 6.5.2014

(111) 212055
(210) 2879-2004
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
Záložný veriteľ:
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, 9, quai du Président Paul
Doumer, 92920 Paris la Défense, FR;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.10.2013
(580) 6.5.2014
(111) 212055
(210) 2879-2004
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
Záložný veriteľ:
CREDIT LYONNAIS, 18, rue de la République,
69002 Lyon (Rhône), FR;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.10.2013
(580) 6.5.2014
(111) 212055
(210) 2879-2004
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
Záložný veriteľ:
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A., piazzetta Enrico Cuccia, 1,
20121 Milano, IT;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.10.2013
(580) 6.5.2014
(111) 212055
(210) 2879-2004
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
Záložný veriteľ:
NATIXIS, 30, avenue Pierre Mendès France, 75013
Paris, FR;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.10.2013
(580) 6.5.2014
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(111) 212055
(210) 2879-2004
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
Záložný veriteľ:
SOCIETE GENERALE, 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, FR;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.10.2013
(580) 6.5.2014

(111) 214087
(210) 5090-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
Záložný veriteľ:
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, 14, boulevard de la Trémouille,
2100 Dijon, FR;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.10.2013
(580) 6.5.2014
(111) 214087
(210) 5090-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
Záložný veriteľ:
BARCLAYS BANK PLC, 1 Churchill Place,
London E14 5HP, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.10.2013
(580) 6.5.2014
(111) 214087
(210) 5090-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
Záložný veriteľ:
BNP PARIBAS, 16, boulevard des Italiens, 75009
Paris, FR;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.10.2013
(580) 6.5.2014
(111) 214087
(210) 5090-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
Záložný veriteľ:
CAISSE D´EPARGNE ET DE PREVOYANCE
DE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE, 5,
Parvis de l´Homme, 57000 Metz, FR;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.10.2013
(580) 6.5.2014
(111) 214087
(210) 5090-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
Záložný veriteľ:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, 269, Faubourg Croncels, 10000 Troyes, FR;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.10.2013
(580) 6.5.2014
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(111) 214087
(210) 5090-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
Záložný veriteľ:
COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISENBOERENLEENBANK B.A.(RABOBANK NEDERLAND), 18 Croeselaan, 3521 CB Utrecht,
Holandsko, konajúca prostredníctvom RABOBANK INTERNATIONAL PARIS, 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris, FR;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.10.2013
(580) 6.5.2014
(111) 214087
(210) 5090-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
Záložný veriteľ:
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, 9, quai du Président Paul
Doumer, 92920 Paris la Défense, FR;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.10.2013
(580) 6.5.2014
(111) 214087
(210) 5090-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
Záložný veriteľ:
CREDIT LYONNAIS, 18, rue de la République,
69002 Lyon (Rhône), FR;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.10.2013
(580) 6.5.2014
(111) 214087
(210) 5090-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
Záložný veriteľ:
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A., piazzetta Enrico Cuccia, 1,
20121 Milano, IT;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.10.2013
(580) 6.5.2014
(111) 214087
(210) 5090-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
Záložný veriteľ:
NATIXIS, 30, avenue Pierre Mendès France, 75013
Paris, FR;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.10.2013
(580) 6.5.2014
(111) 214087
(210) 5090-2006
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
Záložný veriteľ:
SOCIETE GENERALE, 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, FR;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.10.2013
(580) 6.5.2014
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Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov)
(111) 202029
(210) 3854-2001
(732) IVMO - real, s. r. o., Pod násypom 7/E/4612, 841 03
Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 21.11.2013
(580) 22.1.2009

(111) 202030
(210) 3855-2001
(732) IVMO - real, s. r. o., Pod násypom 7/E/4612, 841 03
Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 21.11.2013
(580) 22.1.2009

Medzinárodne zapísané ochranné známky
(210) 1794-2013
(220) 1.10.2013
(800) 1 197 721, 30.1.2014

(210) 158-2014
(220) 31.1.2014
(800) 1 200 213, 31.1.2014

(210) 2108-2013
(220) 11.11.2013
(800) 1 198 363, 13.2.2014

(111)
(210)
(220)
(800)

208204
1481-2003
5.6.2003
1 201 297, 31.1.2014

(111)
(210)
(220)
(800)

231566
915-2011
21.5.2011
1 200 607, 28.2.2014

(111)
(210)
(220)
(800)

233904
1003-2012
14.6.2012
1 196 979, 18.12.2013

(111)
(210)
(220)
(800)

236791
1705-2013
18.9.2013
1 197 841, 18.9.2013

(111)
(210)
(220)
(800)

237234
1997-2013
24.10.2013
1 199 731, 6.2.2014

(210) 2109-2013
(220) 11.11.2013
(800) 1 198 364, 13.2.2014

(210) 2110-2013
(220) 11.11.2013
(800) 1 198 112, 13.2.2014
(210) 2453-2013
(220) 23.12.2013
(800) 1 198 377, 23.12.2013

(210) 2454-2013
(220) 23.12.2013
(800) 1 198 267, 23.12.2013
(210) 5604-2013
(220) 13.11.2013
(800) 1 199 730, 13.11.2013

(210) 111-2014
(220) 24.1.2014
(800) 1 199 998, 24.1.2014
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Zastavené konania o prihláškach ochranných známok
(210)
568-2013
893-2013
5226-2013
5407-2013

Zamietnuté prihlášky ochranných známok
(210)
321-2009
1581-2012

Zaniknuté ochranné známky
(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

91339
98781
151230
155559
155576
161811
161965
165633
165634
165681
165682
165795
172195
172462
172560
174164
174811
175530
175588
175893
176241
176272
176273
177239
177348
177362
177403
177483
177615
177616
177921
178265
178676
178677
178836
178898

27.09.2013
04.09.2013
23.09.2013
03.09.2013
03.09.2013
06.09.2013
20.09.2013
01.09.2013
01.09.2013
05.09.2013
05.09.2013
01.09.2013
30.09.2013
08.09.2013
15.09.2013
13.09.2013
22.09.2013
23.09.2013
27.09.2013
23.09.2013
27.09.2013
23.09.2013
27.09.2013
21.09.2013
28.09.2013
20.09.2013
09.09.2013
30.09.2013
28.09.2013
30.09.2013
09.09.2013
06.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
07.09.2013
27.09.2013

178919
179130
179764
180570
180998
181946
198414
205198
205199
205200
205201
205202
205471
205472
207807
207808
207809
207810
207815
207818
207819
207822
207823
207824
207825
207826
207827
207830
207831
207832
208082
208225
208228
208230
208233
208234

20.09.2013
08.09.2013
17.09.2013
14.09.2013
29.09.2013
11.08.2013
12.02.2014
29.09.2013
29.09.2013
29.09.2013
29.09.2013
29.09.2013
19.09.2013
19.09.2013
10.09.2013
11.09.2013
11.09.2013
11.09.2013
12.09.2013
12.09.2013
12.09.2013
16.09.2013
16.09.2013
16.09.2013
16.09.2013
16.09.2013
16.09.2013
16.09.2013
16.09.2013
16.09.2013
03.09.2013
18.08.2013
04.09.2013
04.09.2013
05.09.2013
05.09.2013

208235
208236
208237
208238
208239
208240
208244
208245
208247
208248
208250
208251
208253
208262
208263
208264
208265
208266
208267
208268
208269
208270
208345
208346
208347
208350
208351
208355
208356
208357
208358
208361
208362
208363
208364
208366

05.09.2013
05.09.2013
05.09.2013
05.09.2013
05.09.2013
05.09.2013
16.09.2013
16.09.2013
16.09.2013
16.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
22.09.2013
23.09.2013
23.09.2013
23.09.2013
24.09.2013
24.09.2013
24.09.2013
24.09.2013
24.09.2013
02.09.2013
02.09.2013
02.09.2013
02.09.2013
02.09.2013
02.09.2013
02.09.2013
02.09.2013
02.09.2013
03.09.2013
03.09.2013
03.09.2013
08.09.2013
08.09.2013

208367
208368
208369
208372
208375
208376
208471
208474
208477
208478
208479
208480
208625
208626
208628
208629
208630
208633
208634
208639
208641
208776
208777
208778
208779
208782
208783
208785
208786
208789
208790
208791
208792
208793
208794
208795

08.09.2013
09.09.2013
09.09.2013
22.09.2013
22.09.2013
25.09.2013
04.09.2013
05.09.2013
18.09.2013
18.09.2013
18.09.2013
18.09.2013
11.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
23.09.2013
25.09.2013
26.09.2013
29.09.2013
09.09.2013
10.09.2013
18.09.2013
18.09.2013
18.09.2013
18.09.2013
22.09.2013
22.09.2013
29.09.2013
29.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
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(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

208796
208797
208798
208799
208800
208801
208802
208803
208804
208805
208806
208807
208846
208848

30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
18.09.2013
19.09.2013

208850
208851
208852
208853
208985
209024
209025
209028
209029
209030
209327
209498
209499
209501

23.09.2013
29.09.2013
29.09.2013
29.09.2013
17.09.2013
08.09.2013
08.09.2013
24.09.2013
25.09.2013
30.09.2013
25.09.2013
18.09.2013
18.09.2013
25.09.2013

209502
209503
209504
209640
209643
209867
209868
209870
209872
209873
210081
210268
210693
210694

30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
02.09.2013
19.09.2013
04.09.2013
04.09.2013
12.09.2013
12.09.2013
12.09.2013
26.09.2013
16.09.2013
16.09.2003
18.09.2013

210912
210943
210945
210946
210947
210948
210949
210950
211617
211854
212503
212765
212766
214056

16.09.2013
02.09.2013
11.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
26.09.2013
11.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
17.09.2013

Zmeny v zozname tovarov a služieb
(111)
(210)
8 (511)
(511)

208207
1906-2003
35, 36, 39, 41
35 - Reklamná činnosť, reklamné agentúry, obchodný manažment, obchodná správa, obchodná
administratíva, kancelárske práce; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, administratívna správa hotelov, kopírovanie, lepenie plagátov,
marketingové štúdie, obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav a veľtrhov, podpora predaja,
prenájom reklamných priestorov, reprografia.
36 - Poisťovníctvo, služby v oblasti financovania, peňažníctva, nehnuteľností; ceniny, cestovné
šeky, poradenstvo, informácie o poistení, investovanie, prenájom a správa nehnuteľností, obchodných a kancelárskych priestorov, bytov a izieb,
inkasovanie nájomného, vedenie nájomných domov, sprostredkovanie nehnuteľností, ubytovacie
kancelárie (byty), oceňovanie majetku a služieb,
poistenie: proti nehodám, škodám, zdravotné,
cestovné, uzatváranie poistiek, pôžičky, zmenárenské služby.
39 - Doprava a preprava, cestovná kancelária,
služby spojené s cestovaním, distribúcia energie
a vody, organizovanie exkurzií ciest a výletov,
informácie o doprave a preprave, nosenie batožín, okružné plavby, parkovanie automobilov,
prenajímanie plavidiel, vozidiel, garáží, skladísk,
služby vodičov, rezervácie zájazdov.
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení, zábava, športová a kultúrna činnosť; umelecká agentúra, služby agentúry sprostredkovávajúcej divadelné, koncertné podujatia
a predstavenia, stretnutia umelcov, estrády a diskotéky, spravovanie autorských práv, grafický
dizajn, filmová tvorba, fotografovanie, hudobné
skladateľské služby, kempingy, koncertné siene
a sály, organizovanie kongresov a konferencií,
nahrávacie štúdiá, organizovanie výstav, plesov,
večierkov a súťaží, sprostredkovanie služieb orchestrov, požičiavanie filmov, video- a audiozáznamov, služby prázdninových táborov (zábava),

prekladateľské služby, reportérske služby, semináre, tvorba a zverejňovanie odborných, hudobných, umeleckých, publicistických a dokumentárnych textov.
(580) 16.4.2014
(111)
(210)
8 (511)
(511)

210219
1358-2004
6, 11, 19, 37, 42
6 - Kovový stavebný materiál; prenosné stavby
z kovu; kovové armatúry pre potrubia na vzduch;
kovové konštrukcie na bazény; kovové brány,
dvere, dverové rámy a okná; kovové kľúče,
kľučky; kovania na dvere, okná, kľučky; vystužovacie kovové materiály na stavbu budov; kovové cestné zvodidlá; kovové cisterny; stavebné
kovové dielce; drôtené pletivo; kovové laná; kovové lešenia; oceľové konštrukcie, laná, pásy, rúry, stožiare, trúbky, drôt a plech; kovové odkvapové rúry; kovové podpery, podvaly; kovové potrubia; kovové preklady; kovové zábradlia; kovový spojovací materiál; drobný železiarsky tovar.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie;
parné, elektrické a plynové kotly; zariadenia na
varenie, chladenie, mrazenie a sušenie; vetracie,
vodárenské a sanitárne zariadenia; časti uvedených zariadení patriacich do tejto triedy; potrubia
a rúry ako časti sanitnej inštalácie; ohrievače vody; zariadenia na čistenie odpadových vôd; klimatizačné zariadenia; saunovacie zariadenia; solárne kolektory; klimatizačné zariadenia pre automobily; zariadenia a stroje na čistenie alebo
úpravu vody.
19 - Nekovový stavebný materiál; nekovové rúry
a potrubia pre stavebníctvo; nekovové prenosné
stavby; stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; brány, dvere, okná, okenné a dverové rámy, okenice a žalúzie všetko s výnimkou kovových; dlažba, dlaždice a obkladačky všetko s výnimkou kovových; stavebné drevo; schodiská
s výnimkou kovových.
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37 - Stavebná činnosť; dozor nad stavbami; montáž, údržba a opravy stavebných strojov; údržba
a opravy vozidiel; prenájom stavebných strojov
a zariadení.
42 - Architektonické služby; architektonické poradenstvo; stavebné expertízy ako inžinierske práce; projektovanie stavieb; štúdie technických projektov; vypracovanie stavebných výkresov.
(580) 2.5.2014

(111)
(210)
8 (511)
(511)

210325
839-2004
7, 9, 12
7 - Generátory elektriny, generátory prúdu, zdroje prúdu.
9 - Akumulátory elektrické, akumulátory elektrické do vozidiel, nabíjačky akumulátorov.
12 - Elektromobily.
(580) 7.5.2014

Opravy mien
(111) 209067
(210) 3428-2003
(732) Ústav lekárskej kozmetiky, a.s., Kozia 17, 811 03
Bratislava, SK;
Vestník č. 1/2005 - str. 137;
č. 7/2005 - str. 270.

Opravy adries
(111) 217164
(210) 5436-2006
(732) UNIQA Insurance Group AG, Untere Donaustrasse 21, 1029 Vienna, AT;
Vestník č. 12/2006 - str. 154;
č. 5/2007 - str. 179;
č. 12/2013 - str. 369.
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